
มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภ
ัฏรำ

ไพ
พร
รณ
ี

ISBN:
978-974-381-292-7



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

PROCEEDINGS 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  

ครบ 115 ปี  
“วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 
 

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

 
 

จัดโดย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
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คํานํา 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 13 ข้ึน เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  
ครบ 115 ป เร่ือง “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวทิยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ 
University of South-East Asia, Cambodia ซ่ึงถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขาย
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ ท้ังยังเปดโอกาสใหนักวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัย
รวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยเชิงบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน 
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิจัย
แบบการบรรยายและแบบโปสเตอร ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 
รําไพพรรณี คร้ังที่ 13 คร้ังนี้ จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน พรอมสงเสริมผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถพัฒนา
สังคมไทยไปสูการเปนสงัคมคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป     
                                                              

                                                     
 
 

                            รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สขุกส ิ
                             ผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป  

“วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

วันท่ี  19 ธันวาคม 2562 
ณ แซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท  

จังหวัดจันทบุรี 
 

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ  
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่  13  
 

หนวยงานรวมจัดประชุมวิชาการ 
เจาภาพหลัก   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
รวมกับ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา   

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
   มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี 
   University of South-East Asia, Cambodia 
 

บรรณาธิการ/ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและกองบรรณาธิการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยาดรุง สุวรรณรตัน รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 อาจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 นางสาวบุศรา สาระเกษ   กรรมการ 
 นางสาวกรรณิกา สุขสมัย   กรรมการ 

นางสาวปยาภรณ กระจางศรี   กรรมการ 
 นางสาวชุลีรัตน ผดุงสิน   กรรมการ 

นางสาวปองรัตน บุญลาภ   กรรมการ 
 นางสาวนิตยา ตนสาย   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ 
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13  
  ศาสตราจารย ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต    ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี      
  ศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง     รองศาสตราจารย ดร.พิชนี โพธารามิก 
  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร    อาจารย ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน  
  อาจารย ดร.ดิเรก พรสีมา    นายแพทยวิวัฒน สุพรสวัสดิ์ 
  Professor Dr.Jaywant Singh    Professor Dr.Yannis Georgellis 

Dr.Benedetta Crisafulli       Dr.Marvyn Boatswain 
Dr.John Pereira     Dr.Rahul Chawdhry  
ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา   รองศาสตราจารยอราม อรรถเจดีย 
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง     ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด บุญเกิด  

   

คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายใน) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก  รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรัตน สมนกึ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรังรอง กรินทธัญญกิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาพร บุญมี 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนธยา กูลกัลยา 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรภัทร จันทมาลี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตาภา  คุณสุข 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยาดรุง สุวรรณรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณมนรัก คําฉัตร 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชีวะ ทัศนา   ผูชวยศาสตราจารยนิภา วงษพิพัฒนพงษ 
  ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา สิงหธรรม  ผูชวยศาสตราจารยภัทรา ศรีสุโข 
  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศิริ สมารักษ  ผูชวยศาสตราจารยวราลี  ถนอมชาติ 
  ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ตรีฤทธ์ิวิทยา   ผูชวยศาสตราจารยวิชลัดดา อุนสะอาด 
  ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ นิยมวงศ  ผูชวยศาสตราจารยเกศินี กูลพฤกษี 
  ผูชวยศาสตราจารยปรอยฝน ทวิชัย    อาจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล  
  อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธ์ิ   อาจารย ดร.ปยะพงศ กูพงศพันธ  
   

คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงเดือน ไมสน 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน ธรรมศิรขิวัญ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี อํานาจตระกูล 
  อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา คาํวชิระพิทักษ 
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  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  รองศาสตราจารย ดร.ชมพูนุช ปญญไพโรจน ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ภัทราวดี มากมี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรมน สาตรักษ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวม่ัง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะฉัตร ฉัตรตนใจ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเนตร สุวรรณละออง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา คชประเสริฐ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ  ผูชวยศาสตราจารยอิทธิเดช นอยไม 
  ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ แจงประจักษ   อาจารย ดร.อรอุษา พิมพสวัสดิ์  
  อาจารย ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ   อาจารย ดร.รัชนี แตงออน  
  อาจารย ดร.ณัฐภัทร พัฒนา    อาจารย ดร.ปริญญา เรืองทิพย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ จรสัโรจนกุล ผูชวยศาสตราจารยณัฎฐดนัย ไคนุนภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา เดชโฮม   อาจารย ดร.วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน   
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
  รองศาสตราจารย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
  รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง       
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณิดา ปงเมือง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํารัส กลิ่นหนู 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา วงษสีดาแกว  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา พานิชกรณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก 
  รองศาสตราจารย ดร.ดวงใจ บุญกุศล  อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  อาจารย ดร.วาสนา ศรีนวลใย 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  อาจารย ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
  อาจารย ดร.บุญฑริกา สุมะนา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  อาจารย ดร.กรชนก บุญทร  
  มหาวิทยาเกษตรศาสตร 
  รองศาสตราจารย ดร.นลินรัตน รักกุศล 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธารินทร กานเหลือง 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
  อาจารย ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก 

ขาราชการบํานาญ  
อาจารย ดร.นงนุช  ชนะสิทธ์ิ   

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ สิงหมวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ จรสัโรจนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ดร.ประชา อินัง    มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ดร.นนทลฉัตร วีรานุวัตติ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแกน  
อาจารย ดร.บุณฑริกา สุมะนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

   วิทยาเขตจันทบุรี 
 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ภาคโปสเตอร ภายในงาน (Commentators) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด บุญเกิด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอแกว จตุรานนท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
อาจารย ดร.พันธทิพย โอฬารรัตนมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 13 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป  
“วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
ณ แซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี 

_________________________ 
ภาคเชา 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 

08.30 – 09.00 น.   พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  ครั้งที่ 13 
                          ณ หองประชุม New port A แซนดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท  
 กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.สุรยีมาศ สุขกสิ   
                   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 กลาวเปดประชุมโดย รองศาสตราจารยพอพันธ สุทธิวัฒนะ 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
  พิธีมอบรางวัล “นักวิจัยโดดเดน” ประจําปงบประมาณ 2562 
  มอบรางวัลโดย รองศาสตราจารยพอพันธ สทุธิวัฒนะ 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  การแสดงชุดพิเศษ  “สานศิลปถิ่นจันทบูรณ” 
 

 09.00 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ  
  “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน” 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ภาคบาย 
13.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)    
 หองบรรยายสาขาการศกึษา ณ หองประชุม Tamarind 
 หองบรรยายสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1) ณ หองประชุม Cape Lion A 
 หองบรรยายสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) ณ หองประชุม Cape Lion B 
 หองบรรยายสาขาวิทยาศาสตร ณ หองประชุม Hot Sprit A 
 พิธีมอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) 
 

13.00 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร) ณ หองประชุม New port A 
 พิธีมอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร) 
 

หมายเหตุ พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.   
                  พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
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สารบัญ 
การนําเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

ลําดับ เร่ือง หนา 
1. การศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

พิสุทธิ์ การบุญ, วรฉัตร อังคะหิรัญ, ชวัลรัตน สมนึก, เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย,  
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, ขวัญศิริ เจริญทรัพย, ณัฐธยาน จิรสขุธันยกร, นภา จันทรตรี,  
ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

1 

2. การศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศกึษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

รัชพล เที่ยงดี, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

9 

3. การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว 
 

เพ็ญนภา ศรีแปลก, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

19 

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก 
 

มนัสนันท มีทรัพยทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

30 

5. การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุ 2-8 ป  
โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด 
 

บุญเล้ียง ทุมทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

39 

6. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา 
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

ฐาณรงค ทุเรียน, ธิตพิงษ สุขดี, สรญัญา เนตรธานนท, จันตรี ลดาวรรษ, ณรงค วิชัยรัตน,  
นิศานาถ เนตรบารมี, ยงยุทธ ลาดนอก 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

44 

7. การพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชรูปแบบการสอน 5B Model 
 

วสุพล เผือกนําผล, พัชรินทร รุจิรานุกูล, รมิดา กาญจนะวงศ, กันติทัต การเจริญ, 
เอ้ือมพร รุงศริิ, ปรอยฝน วงศชาวจันท, สิตางศ เจริญวงศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

51 
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สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ลําดับ เร่ือง หนา 
8. การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

จังหวัดจันทบุรี ปการศึกษา 2559 
 

จักรวรรดิ ก่ิงสมกลาง, เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย, บดินทร ปนบํารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท,  
ณฐัพงศ จรทะผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

62 

9. กลยุทธการส่ือสารภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ของปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี 
 

วิฆเนศวร ทะกอง, สุทธินันท โสตวิถี, มารุตพงศ เจริญขวัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

67 

10. กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด: 
การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ชัยยนต ประดิษฐศิลป, ชูวงศ อุบาลี, อัศวิน แกวพิทักษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

75 

11. กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว:  
การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ชัยยนต ประดิษฐศิลป, ชูวงศ อุบาลี, อัศวิน แกวพิทักษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

84 

12. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

ถาวร ฉิมเล้ียง, สุพร สังขสุวรรณ, คณิสร ลอมเมตตา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

94 

13. บทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถ่ินในตําบลตรอกนอง อาํเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี 
 

ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ, อาภากร มินวงษ, ชลกานดาร นาคทิม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

102 

14. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

วินิชยา วงศชัย, กนกวรรณ อยูไสว, ณฐัธยาน จิรสุขธันยกร, เอ้ือมพร รุงศิริ, หทัยชนก อินลบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

112 

15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของสถานประกอบการ 
 

วกุล จุลจาจันทร, เกษชลี วัฒนรังษี, เกศินี กูลพฤกษี, ปรอยฝน ทวิชัย, อุษา วงษไพศาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

118 
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ลําดับ เร่ือง หนา 
16. การพฒันาบทเรียนภาษาจนีเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

พัชรินทร เจนจบธุรกิจ, รุจิกา บุญเชิด, วีรนุช สัจจาสัย, ณัฐฐดิา โพชสาลี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

127 

17. การสรางเคร่ืองตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย สําหรับกลุมผูปลูกพริกไทย 
ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี                      
 

สําราญ ชําโสม, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

134 

18. การสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม  
สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา อาํเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
 

กฤษณะ จันทสิทธ์ิ, คมสัน มุยสี, ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

143 

19. อิทธิพลของขนาดเศษแกวที่มีผลตอความแข็งแรงของอิฐสีเขียว 
 

เลิศชาย สถิตยพนาวงศ, ชนาธิป พรหมเพศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

153 

20. การพฒันาแอพพลิเคช่ันซอฟตแวรสําหรับโลจิสติกสในกิจกรรมสินคาคงคลัง 
ของอตุสาหกรรมผลไมแปรรูป ในจังหวัดจันทบุรี 
 

ศศนิภา บุญพิทักษ, ปรมินทร วงษเจริญ, ภัสสร บุญพิทักษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

163 

21. การออกแบบสรางรถพนสารของเหลวสําหรับสวนผลไมระยะทรงพุมชิด 
 

อาทิตย คําตาย, กรณปภพ รัตนวิจิตร, สินาด โกศลานันท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

173 

22. ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจันทบุรี 
 

จักริน แสนสิงห, ทรงวุฒ ิบุญสง, สมมาตร พรหมพุฒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

178 

23. ระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท 
 

กฤษฏา หอมชื่นใจ, มนัสนันทน บุญปาลวงศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

187 

24. การผลิตแทงเช้ือเพลิงจากข้ีเลื่อยไมเงาะผสมไขจากกระบวนการไพโรไลซสิ 
 

บุญฤทธ์ิ บัวระบัติ, ชาญณรงค ชูสุย, ชนินทร พรรคไชย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

196 
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ลําดับ เร่ือง หนา 
25. เกมสามมิติสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกบั พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 

 

วรยศ เพิ่มสกลุ, สุทธิพงษ คลองดี, กชนิภา เสริมสัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

206 

26. การศึกษากาํลังอัดและกําลังดัดของร้ัวคอนกรีตผสมน้ํายางขน 
 

เบญจมาศ เนติวรรักษา, พอพันธ สุทธิวัฒนะ, จักรพันธุ วงษพา, อนุรักษ รอดบํารุง,  
กานต นัครวรายุทธ, วิทวัส สิงหสังข, พัฒไชย นิโรจน, ไพลิน ทองสนิทกาญจน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

213 

27. การศึกษาคาสัมประสิทธ์ิความเฉื่อยของวัสดุพรุนชนิดตาขายสแตนเลส โดยใชสมการฟอชไฮเมอร 
 

กิตติยา ทาสันเทียะ, อัจฉรา ศรบีัวรัตน, รักชาติ กล่ินกลา, ภราดร หนูทอง, บุญรอด อาสาสะนา,                                
รพีพงศ เปยมสุวรรณ, ญาดา พรภักดี, อนุชา กล่ํานอย, ปฏิวัต ิวรามิตร, บัณฑิต กฤตาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

223 

28. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เล้ียงดวยไรแดงและตับไก 
 

เกศราภรณ จันทรประเสริฐ, ดวงตา จลุศิริกุล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

229 

29. การวิเคราะหไนไตรทดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีในตัวอยางน้ํา โดยการเกิดปฏิกิริยา 
ไดอะโซไทเซชันและปฏิกิริยาคูควบ 
 

ชุลีพร พุฒนวล, ฐานาภรณ เปาปราณี, ศศิมาภรณ แสงประทิน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

236 

30. ฤทธ์ิตานเช้ือกอโรคที่เก่ียวของกับอาหารของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย 
 

อุมาพร ทาไธสง, กวินทิพย นฤภัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

244 

31. ตัวแบบการพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 
 

นิทัศนีย เจริญงาม, วิทมา ธรรมเจริญ, ญาดาภา โชติดิลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

252 

32. ผลของความเค็มและอณุหภูมิท่ีมีตอการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก Macrophthalmus 
(Mareotis) teschi Kemp, 1919 
 

นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

258 

33. การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการผลิตสารสีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 

สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, มูลกัลโสม ประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

269 

34. การออกแบบเครื่องตะบันน้ําสําหรับระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร 
 

รอยทิศ ญาติเจริญ, สุรพงษ โซทอง, อัคฆพงศ สถาวรินทุ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

277 
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ลําดับ เร่ือง หนา 
35. การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยดวยการใชสีธรรมชาติและความหวานจากวานกาบหอยผง 

 

นฤมล อภินันทสวัสด์ิ, อุรชา วานิช, วนิชญา นุมกวน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

286 

36. การศึกษาสูตรมาตรฐานซุปขาวไรซเบอรร่ีรสตมยํา 
 

ดารามาศ แกวแดง, กฤษชนก ศุขเกษม, อุมาพร มีเดช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

293 

37. อิทธิพลของสารปกปองเนื้อเย่ือพืชตอการงอกของเมล็ดกลวยไมเอื้องทองภายหลังการเก็บรักษา
ดวยไนโตรเจนเหลว 
 

สุนิสา เภรนิทร, พรพรรณ สุขุมพินิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

298 

38. การใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเล้ียงปลานิล 
 

นวลอนงค แผวผล, วรางคณา สุทธิผลิน, สราวุธ แสงสวางโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

304 
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สารบัญ 
การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 

ลําดับ เร่ือง หนา 
1. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียน

รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
 

ศิรินันท คาํสี, โปรดปราน ทาศิริ, ญาดา เรียมริมมะดัน, ชนะพล สิงหศขุ, ระพีพัฒน ศรีมาลา, 
วรพจน ทาํเนียบ, อรชุมา หนูนอย, ปรียาภรณ นิลนนท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

313 

2. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 
 

อัญญารัตน ประสันใจ, วัสดา ยังรอต, ทินกร อรพิพัฒนกุล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

321 

3. ผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
 

สรัญญา เนตรธานนท 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิวิทยาเขตชลบุรี 

328 

4. โมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

ธิติพงษ สุขดี, สดส ีสทุธิศักดิ,์ สบสันต์ิ มหานิยม, ธัชพล สุขดี, วันวิสาข สายสน่ัน ณ อยุธยา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

336 

5. ปจจัยท่ีสัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 

ครรชิต พุละสีวะ, พิชยา นพกาล, รงคภูมิ ปุรณะวิทย, ธิติพงษ สุขดี, ณรงค วิชัยรัตน,  
ศิริวรรณ สขุดี, กิตตพิงษ โพธิมู 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

345 

6. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง พลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
และการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

ธัชพล แคลวคลาด, เยาวเรศ ใจเย็น, ภูวดล บัวบางพลู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

354 

7. การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สมพร วงษเพ็ง, วรากร สวัสดิภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

361 
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ลําดับ เร่ือง หนา 
8. การสํารวจแนวคิดกอนเรียนในเรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

วิชาญ คงธรรม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

369 

9. ผลการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมที่มีตอความเขาใจเร่ือง การเพิ่มและการลดจาํนวน
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานโคกสูง จังหวัดขอนแกน 
 

สิริลักษณ เวชกิจ, อรุณี หรดาล, ประพนธ เจียรกูล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

377 

10. ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอมโนมติทางวิทยาศาสตร  
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน 
 

ปทุมรัตน หลาจันทร, วัฒนา มัคคสมัน, ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

386 

11. ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่มีตอความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
และการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร  
จังหวัดขอนแกน 
 

ณัฐณิชา บุตรเนียร, วัฒนา มัคคสมัน, พัชร ีผลโยธิน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

396 

12. ผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่มีตอความคลองแคลววองไว
ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 
 

สุรพล รักษาทรัพย, ธิติพงษ สุขดี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิวิทยาเขตชลบุรี 

406 

13. อัตลักษณเพื่อการทองเที่ยวของหมูบานเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี 
 

สมพงษ เสงมณีย, บวรสรรค เจ่ียดํารง, เหมือนฝน คงสมแสวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

413 

14. การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท 
 

เหมือนฝน คงสมแสวง, บวรสรรค เจี่ยดํารง, สมพงษ เสงมณีย, ชญานินน นาคปน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

419 

15. ปญหาการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบตอการทําประมงพื้นบาน: 
กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบานตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
 

ชญานาภา ลมัยวงษ, อาทิตยา โภคสุทธ์ิ, วิศษิศักดิ์ เนืองนอง, อุลิช ดษิฐปราณีต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

425 

16. การสรางสรรคลวดลายจากศิลปหัตถกรรม (โคระ) ของจําปาดะ 
 

จรรยสมร ผลบุญ, โอภาส อิสโม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

436 
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ลําดับ เร่ือง หนา 
17. ปญหาการกําหนดเงื่อนไขและการเบิกสิทธิประโยชนชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 
 

อุลิช ดิษฐปราณตี, อาทิตยา โภคสุทธ์ิ, สุธีราภรณ แสงจันทรศรี, วิศิษศักด์ิ เนืองนอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

445 

18. การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา  
 

ธีรวุฒิ  แกวมาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

450 

19. ความสัมพนัธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 

นภัสสร จรตระการ, กรฎา มาตยากร, จิระวัฒน ตันสกุล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตหาดใหญ 

457 

20. การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเก่ียวกบัการจางงานของแรงงานกัมพูชา  
ในจังหวัดจันทบุรี 
 

อภิวรรณ ศิรินันทนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

465 

21. ตระกลูแซ: พฒันาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางชาติพันธุ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 

สุวิชา ถาวร, ปยะพรรณ มีสุข, กันติทัต การเจริญ, วุฒินันท สุพร, กนกวรรณ วารีเขตต,  
ณรงคฤทธ์ิ สขุสวัสด์ิ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

473 

22. ชุมชนตราสินคา ฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี 
 

เสาวนีย  วรรณประภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

481 

23. คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน 
 

ฐิตวันต หงษกิตติยานนท, จิราพร รักการ, ทรงศักดิ์ ม่ิมกระโทก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

489 

24. ผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร 
ที่มีตอการกํากบัดูแลท่ีดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 

อัครวิชช รอบคอบ, จิณณณิชา รอบคอบ, ธีราภรณ ลิมานนทวราไชย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

495 

25. แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราด  
สําหรับนกัทองเที่ยวผูสูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกับผูใหบริการ  
 

ลัญจกร สัตยสงวน, กุลวดี เน่ืองแสง 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

508 
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ลําดับ เร่ือง หนา 
26. ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการ 

ดําเนินงานตามแนวคดิการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

ทัพพเทพ นิจนิรันดรกุล, วิสาขา ภูจินดา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

517 

27. การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตจังหวัดจันทบุรี 
 

พรทิวา อาชีวะ, จําลอง  แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยูไสว, ขวัญศิริ  เจริญทรัพย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

523 

28. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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การศึกษาผลการเรียนรูของนักศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

A Study of Student Learning Outcomes based on Thai Qualifications 
Framework for Higher Education (TQF: HEd) in Thailand using the SUI 

Model Based Classroom in Rambhai Barni Rajabhat University 
พิสุทธิ์ การบุญ1, วรฉัตร อังคะหิรัญ2, ชวัลรัตน สมนึก3, เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย4, สิทธิชัย ศรีเจริญประมง5,  

ขวัญศริิ เจริญทรัพย1, ณัฐธยาน จิรสุขธันยกร1, นภา จันทรตรี1, ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ1 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

4 คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมนีโยบายใหจัดโครงการพัฒนากระบวนทัศนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิตใหมีทักษะดานตางๆ สะทอนความเปนสถาบันการศึกษาที่เปนภูมิปญญา 
แหงภาคตะวันออกสูสากลตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงสุยโมเดลเปนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีพัฒนาขึ้น 
ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ สราง เสาะ สุข/สนุก สําเร็จ และสุย โดยมีการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนแลว 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 1/2560 พบวา นักศึกษามีทักษะในดานตางๆ เปนเชิงบวก จึงมีการตอยอดโดยนํา
กระบวนการวิจัยเขามาเพ่ือยืนยันผลการนําสุยโมเดลไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึน ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูของนักศึกษากอน และหลังการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล 3) เพื่อตรวจสอบความคงทนของผลการเรียนรู
ของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนดวยสุยโมเดล 

จากการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังเรียนในแตละรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมมีคาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี สวนดานคุณธรรม จริยธรรม ไมพบความแตกตางกัน 
ทางสถิติ นอกจากน้ีการศึกษาความคงทนดานความรูหลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดลไปแลว 2 
สัปดาห พบวา นักศึกษามีความรูหลังจากเรียนดวยกระบวนการสุยโมเดลสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล พบวา นักศึกษา

มีความพึงพอใจในระดับมาก (x = 4.09, S.D. = 0.56) แสดงใหเห็นวา สุยโมเดลเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนได    
คําสําคญั: ผลการเรียนรู, กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ, สุยโมเดล,  มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  
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Abstract 
Rambhai Barni Rajabhat University has a policy to established projects to develop the 

knowledge of the students. This is done to enhance undergraduate and graduate students’ skills 
according to the motto of the University, “Wisdom of the East Leads to Internationalization,” which is 
used in strategy planning to develop the University. The learning outcomes of the students are measure 
by the standards of the Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd.). The SUI model 
was hued to develop the learning outcomes using the following 5 steps: create, search, be happy and 
fun, complete and applicable. The project was applied during semesters 2/2017 and 1/2018. This 
research project found that the students had appropriate skills for the SUI model to be used to improve 
learning outcomes. The purposes of this research were: 1) to study the learning outcomes of students 
using the SUI model, 2) to compare the learning outcomes of the students before and after using the 
SUI model, 3) to check the durability of the learning outcomes of the students using the SUI model, 
and 4) to study the students’ satisfactions of the SUI model. 

The results found that the learning outcomes of students before and after studying involved 
5 aspects. The overall scores after study was higher than before using the SUI model. There was a 
statistically significant difference at the 0.05 level in the following 4 aspects: knowledge and cognitive 
skills, interpersonal skills and responsibility, numerical analysis and communication and technology 
skills. The aspects of Ethics and Morals were not statistically different.  The result of the durability of 
the learning outcomes of the students using the SUI model found that the students retained the 
knowledge 2 weeks after studying using the SUI model. 
Keywords: Interpersonal Skills and Responsibility, Thai Qualifications Framework for Higher Education,     
                the Sui Model 

 
บทนํา 

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปนจังหวะเวลาที่ประเทศไทยตองปรับตัวขนานใหญ 
โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกดานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลางการแขงขันในโลกที่รุนแรงข้ึนมาก  
แตประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพการศึกษา ศักยภาพ และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายดานยังตํ่ากวา
เปาหมายและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู ปญหาสําคัญ เชน การศึกษาและการ
เรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการท่ีลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมีความรูและขาด
เวลาในการเล้ียงดูอยางเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปญหาดานสติปญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับต่ํา 
ประกอบกับการขาดการฝกทักษะที่แปลงความรูสูทักษะที่เพียงพอ จึงสงผลใหวัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยหน่ึง
ในหลักการสําคัญน้ัน คือการยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย 
พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตอสังคม 
มีจรยิธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคณุภาพ  

จุดเนนการพัฒนาคนท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่สอดคลองกับงานวิจัย
น้ี คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรูโดยเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรบัระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และพัฒนา
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอ้ือตอการเตรียมคนท่ีมีทักษะใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากน้ีตองใหความสําคัญ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
3 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

กับการสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรฐัมนตรี, 2559: 1-16) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําโดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี พรอมทั้งคณาจารย มิไดนิ่งนอนใจ 
ที่จะละเลยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาดังกลาวขางตน จึงมีนโยบายใหจัดโครงการพัฒนากระบวนทัศน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มากขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมและเปนการยกระดับคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิตใหมีทักษะดานตางๆ สะทอนความเปน
สถาบันการศึกษาที่เปนภูมิปญญาแหงภาคตะวันออกสูสากล (Wisdom of East Leads to Internationalization) ตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ตองการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหตอบสนองกับการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีทักษะอ่ืนๆ ที่จําเปน
ตอการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาทันที เปนที่ตองการของตลาดแรงงานและผูประกอบการในวงกวางตอไป 

 สุยโมเดลเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่เกิดข้ึนจากการจัดโครงการปรับกระบวนทัศน 
การเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบไปดวยการจัดการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน คือ สราง เสาะ สุข/สนุก สําเร็จ 
และสุย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 1) สรางแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจเพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรูในวิชา
บรรยายในแตละครั้ง 2) เสาะหาความรูเดิมของผูเรียน ใชวิธีการตั้งคําถามภายในหองเรียนใหสอดคลองกับสิ่งท่ีผูเรียนจะ
เรียนในแตละคร้ัง หรือการใหผูเ รียนทํากิจกรรมอ่ืนๆ 3) สุข/สนุกเม่ือผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ภายในชั้นเรียน  
4) ผูเรียนจะเขาใจในบทเรียน มีความม่ันใจในศาสตรท่ีตนเองศึกษา และสามารถผานเกณฑการประเมินผลหลังจากการ
เรียนการสอน โดยดูจากผลคะแนนในรายวิชาตางๆ จึงถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในรายวิชาน้ัน และ 5) สุย เปน
การผลักดัน และสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดเรว็ และงายข้ึนในรายวิชาบรรยาย ผูสอนจะใชวิธีการแนะนํา 
(Coaching) โดยใหความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนเปนรายบุคคลอยางใกลชิด ผูสอนจะแนะนําผูเรียน 
แบบกัลยาณมิตร และปลูกฝงใหผูเรียนเห็นใจเพ่ือนที่เรียนชาหรือออนกวา โดยการให “เพ่ือนชวยเพ่ือน” สงเสริมซ่ึงกัน
และกัน โดยผูสอนดูแลอยางใกลชิด เกิดเปนมิตรภาพในการรวมกันพัฒนาทักษะการเรียนรูในช้ันเรยีน  

สุยโมเดลมีการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนแลวในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 1/2560 โดยจากการ
สังเกตของผูสอนและการประชุมกลุมรวมกันไดขอสรุปวานักศึกษามีทักษะในดานตางๆ เปนเชิงบวก แตการที่จะใหสุย
โมเดลเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปนที่ยอมรับและยืนยันวาสามารถพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะผลการเรียนรู
ทั้ง 5 ดานไดดีขึ้นน้ัน ตองมีกระบวนการวิจัยเพ่ือนําไปสูคําตอบของผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษากอน และหลังการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล  
3. เพื่อตรวจสอบความคงทนของผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   1. กลุมประชากร/กลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในงานวิจัยนี้เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 ใน 9 รายวิชา แยกตามผูวิจัยทั้ง 9 คน ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยสุยโมเดล 
รวมท้ังหมด 352 คน 
   2. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

การกําหนดเคร่ืองมือและสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลใหมีความสอดคลองและครอบคลุมกับการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยทั้งหมด  
3 รายการ ไดแก 
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1) การใชแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยมีการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
และทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

2) การใชแบบทดสอบของผูสอนเพ่ือทดสอบความคงทนของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานหลังจากจัดการเรียน 
การสอนดวยสุยโมเดลทันทีและหลังส้ินสุดการเรียนการสอน 2 สัปดาห 

3) การใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล 
  3. การเก็บและรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

 การเก็บขอมูลในงานวิจัยน้ีดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นในการเก็บขอมูล และนําขอมูลท่ีได
จากกลุมตัวอยางมารวบรวมไวเพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป ดังน้ี 

  1) นําแบบทดสอบที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมาใชกับกลุมตัวอยาง โดยผูสอนใชแบบทดสอบกอนสอน 
(Pre-test) วัดทักษะตางๆ ทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษาของผูเรียนกอนทาํการสอน  

  2) ผูสอนจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของสุยโมเดลตามขั้นตอนการสราง เสาะ สุข/สนุก สําเร็จ และ
สุย ดังท่ีไดกลาวรายละเอียดขั้นตอนไวตอนตนแลว 

  3) เม่ือการจัดการเรียนการสอนเสร็จส้ินแลว ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการสอน (Post-test) จํานวน 
2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เปนการทดสอบผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนทันที และครั้งที่ 2 เปนการ
ทดสอบความคงทนของผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน 2 สัปดาห 
  4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการสุยโมเดลที่ผานการทดสอบ
ความตรงและความเที่ยงมาเก็บขอมูลกับผูเรียน 

  4. การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลในแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) มาเปรียบเทียบกันดวย
วิธีการทางสถิติแบบ t-test dependent sample เพ่ือใหไดผลของกลุมตัวอยางนําไปใชในการสรุปผลและอภิปรายผล 
จากน้ันนําขอมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  

ผลการวิจัย 
การศึกษาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ดวยสุยโมเดล พบวา  

ผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังเรียนในแตละรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมมีคา
คะแนนหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  สถิติเชิงบรรยายของผลการเรยีนรูของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
              ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดาน ดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล    
 

ดานของการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานTQF 
กอนเรียน หลังเรียน 

คาเฉล่ีย SD รอยละ คาเฉลี่ย SD รอยละ 

1. ดานคุณธรรมจรยิธรรม (12) n = 29 คน 10.66 1.84 88.83 11.19 1.14 93.25 

2. ดานความรู (10) n = 130 คน 4.50 1.37 45.00 6.77 1.14 67.70 

3. ดานทักษะทางปญญา (36) n = 26 คน 12.86 4.65 35.72 21.5 7.31 59.72 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ     

    (7) n = 79 คน 

3.62 2.03 51.71 5.57 1.53 79.57 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

    และการใชเทคโนโลยี (20) n = 88 คน 

8.68 2.37 43.40 13.63 2.12 68.15 

 

หมายเหตุ คาท่ีอยูใน ( ) คือ คะแนนเต็มในแตละพฤติกรรม ; n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 
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จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน หลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล 
แสดงใหเห็นวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา กอนเรียนกับหลังเรียนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  2) ดานความรู 
พบวา นักศกึษามีความรูหลังจากเรียนดวยสุยโมเดลสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ใน 3 รายวิชา 
จาก 4 รายวิชา 3) ดานทักษะทางปญญา พบวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล นักศึกษามีทักษะทางปญญา
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 1 รายวิชา จาก 2 รายวิชา 4) ดานทกัษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ พบวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล นักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี พบวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบสุยโมเดล นักศึกษามีทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สวนการศึกษาความคงทนดานความรูหลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล พบวา นักศึกษา 
มีความรูหลังจากเรยีนดวยสุยโมเดลไปแลว 2 สัปดาหสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความ
วาหลังจากเรียนไปแลวในชวงระยะเวลาหน่ึง นักศึกษายังคงมีความรูในเน้ือหาที่เรียน และสําหรับการศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56) โดยดานที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลที่
ไดรับจากการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือสภาพแวดลอม 
ในหองเรียน และกระบวนการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 และ 4.09 ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  
ดานเน้ือหาที่เรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ  3.99  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลเพื่อนําไปสูการตอบคําถามการวิจัยที่ตองการนําเสนอ “ผลการ
เรียนรูดานทักษะทั้ง 5 ดาน ของนักศึกษานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากการจัดการเรียน 
การเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” มีประเด็นสําหรับการอภิปรายผลที่สําคัญดังนี้  
1. ผลการใชสุยโมเดลในการจัดการเรียนรูดานทักษะท้ัง 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงผลจากการทดลองใชสุยโมเดล ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยสุยโมเดลไดรบัการพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูจากคณาจารยหลากหลายศาสตรรวมกันเพ่ือคนหา
รูปแบบวิธีสอนในรายวิชาบรรยายใหเขากับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและเนนใหเกิดการจัดการเรียนรู
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher 
Education: TQF) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตในทุกมิติ ใหตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งสุย
โมเดลเปนการจัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน โดยสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มท่ี ประกอบไปดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน คือ สราง เสาะ สุข/สนุก สําเร็จ และสุย 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2542: 7-8) 
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ที่ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเดนชัดจากการทํากิจกรรมกลุมในชั้นเรียน เกิดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) ซึ่งถือเปนกลยุทธในการจัดการเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จในทีมขนาดเล็ก โดยผูสอนใหสมาชิกภายในกลุมที่มี
ความสามารถแตกตางกัน ทํางานแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และชวยกันเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทุกคนประสบความสําเร็จใน
กิจกรรมกลุมรวมกัน โดยใชความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อความเขาใจในเน้ือหา สมาชิกแตละคนในกลุม
ตองมีความรับผิดชอบการเรียนรูสวนตน และมีการชวยเหลือเพ่ือนรวมทีมในการเรียนรูดวยกันอีกทั้งยังมีสวนชวยให
ผูเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการเช่ือมโยงความรูที่สมาชิกในกลุมมีอยูในอดีตและสังเคราะหความรูเหลาน้ัน
รวมกันเพื่อที่จะสรางเปนความรูใหม (Garlach, 1994: 5-13) สอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2545: 99)  
ที่กลาววา การพึ่งพาและเก้ือกูลกัน (Positive Interdependence) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face-to-Face 
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Promotive Interaction) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (Individual Accountability) การใช
ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small Group Skills) และการ
วิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) ซ่ึงทั้งหมดเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใน
การจัดการเรียนรูระหวางผูสอนและผูเรียนจากผลของการวิจัยชี้ใหเห็นถึงจํานวนนักศึกษาที่มีทักษะทั้ง 5 ดานที่เพ่ิมขึ้น 
โดยการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาระหวาง “กอน” การใชสยุโมเดล และ “หลัง” การใชสุยโมเดล พบวา หลังจากการ
ใชสุยโมเดลจัดการเรียนรู นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน ซ่ึงเปนประเด็นทาทายที่ผูสอนจะตองศึกษาหาวิธีการ
สรางแรงจูงใจ และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไปซึ่งทักษะทั้ง  
5 ดาน สามารถจัดการเรียนรูโดยใชสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจากลาํดบัขั้นในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
 1) สราง ผูสอนจะชวยสรางแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรูในรายวิชา
ตางๆ กระตุนใหผูเรียนตองการเรียนรูรวมไปกับบทเรียน ผูสอนจะทําการพูดคุยและสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร และชี้ให
ผูเรียนเห็นประโยชนในการเรียนในแตละครั้ง เพ่ือใหผูเรียนเห็นจุดหมายปลายทาง และความรูที่ผูเรียนจะไดรับในการทํา
กิจกรรมกลุมในบทเรียนผูสอนใชวิธีการโนมนาวใหผูเรียนคลอยตาม และมีทัศนคติท่ีดีกับบทเรียน อันจะนําไปสูความ
ตองการติดตามเน้ือหา และกิจกรรมกลุมที่ไดรับมอบหมาย อีกทั้งยังเปนการสรางความม่ันใจใหแกผูเรียนในเบื้องตนวา 
ผูเรียนทุกคนจะสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนในรายวิชาตางๆ ได 
 2) เสาะ ผูสอนตองเสาะหาความรูเดิมของผูเรียน ใชวิธีการต้ังคําถามภายในหองเรียนใหสมาชิกแตละกลุม
รวมกันคิดหาคําตอบ เพื่อที่ผูสอนจะไดทราบถึงภูมิหลัง หรือความรูพ้ืนฐานของผูเรียนแตละคนที่มีความแตกตางกัน 
ผูสอนจะทราบถึงทิศทางในการจัดการเรียนการสอนวา ควรจะเริ่มสอนจากจุดใด และจะสอนอยางไรในความแตกตาง
ของความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียนแตละคนที่มีความแตกตางกันผูเรียนจะไดรับการพัฒนามิติการมีสวนรวมทั้งระหวาง
ผูสอน และสมาชิกในกลุม 
 3) สุขและสนุก เม่ือผูเรียนไดรวมทํากิจกรรมกับสมาชิกในกลุมประกอบกับการบรรยายของผูสอนแลว สงผลให
เกิดความทาทายของผูเรียน กอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม สงผลใหเกิดภาวะผูนํา การแบงงานกันทํา กระตุนให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองภายในกลุม การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหบรรยากาศในการเรียนการสอน 
ในรายวิชาบรรยายจะไมเกิดความนาเบื่ออีกตอไป ผูเรียนจะมีความต้ังใจเพ่ิมมากขึ้น และมุงม่ันที่จะสรางผลงานผาน
กิจกรรมกลุมที่ผูสอนกําหนดใหทํา ผูเรียนจะมีความสุขและสนุกขณะเรียนรู เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือนรวม
ช้ันเรียน  
 4) สําเร็จ หลังจากที่ผูเรียนมีแรงบันดาลใจและไดรับแรงจูงใจในการเรียนในรายวิชาบรรยายในแตละครั้ง  
จากการ “สราง” มีประสบการณในการเรียนรูดวยการ “เสาะ” อยางมีความ “สุขและสนุก” จากการรวมทํากิจกรรม
กลุมในชั้นเรียนแลว ผูเรียนจะเขาใจในบทเรียน มีความม่ันใจในความรูและประสบการณที่ตนเองไดรับจากอาจารยผูสอน
และเพ่ือนรวมช้ันเรียนผูเรียนสามารถนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุมผานเกณฑการประเมินผลหลังจากการเรียนการสอน 
โดยดูจากความสามารถของผูเรียน และผลคะแนนในการทํากิจกรรมกลุม จึงถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในรายวิชา
ตางๆ อีกทั้งผูสอนจะรูสึกถึงความสําเร็จ กอใหเกิดความภาคภูมิใจทั้งผูเรียน และผูสอน 
 5) สุย เปนการผลักดัน และสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดเร็ว และงายขึ้น ผูสอนจะใชวิธีการ
แนะนํา (Coaching) โดยใหความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนเปนรายบุคคลอยางใกลชิด เนนการมีสวนรวมใน 
ช้ันเรียน ผูสอนจะแนะนําผูเรียนแบบกัลยาณมิตร และปลูกฝงใหผูเรียนเห็นใจเพื่อนท่ีเรียนชาหรือออนกวา โดยการให 
“เพื่อนชวยเพ่ือน” เนนการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยผูสอนดูแลอยางใกลชิด 
เกิดเปนมิตรภาพในการรวมกันพัฒนาการเรียนรูในช้ันเรียน ผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการเอ้ือเฟอแบงปน
ใหแกผูท่ีอยูรวมกันในสังคม และสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูสอนกับผูเรียนอีกดวย 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาผูเรียนรายวิชาตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสุยโมเดล มีสวนชวยสงเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละสาขาวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน
เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน สุยโมเดลจึงเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือทํา และมีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอน (Active Learning) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน โดยเม่ือเปรยีบเทียบระหวางการจัดการ
เรียนรูแบบวิธีการบรรยาย (Standard Lecture Format) และการจัดการเรียนรูแบบที่เนนใหผูเรียนไดลงมือทํา และมี
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สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน พบวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบที่เนนใหผูเรียนไดลงมือทํา และมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนจะชวยพัฒนาทัศนคติของผู เ รียน และสงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู อีกดวย 
(Armbruster et al., 2009: 203-213) อีกทั้งวิธีการจัดการเรียนรูแบบที่เนนใหผูเรียนไดลงมือทํา และมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนชวยเพ่ิมความผูกพัน และเพ่ิมประสิทธิภาพของผูเรียน (Student Performance) ดวย  
(Jung et al., 2017: 108-118) 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดานทักษะท้ัง 5 ดานของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี จากการจัดการเรียนการเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูดานทักษะทั้ง 5 ดาน
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากการจัดการเรียนการเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ในภาพรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 ซึ่งหมายถึงนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากการจัดการเรียนการเรียนรูดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ีอยูใน “ระดับมาก” 
 อยางไรก็ตามผูสอนควรรักษาระดับความพึงพอใจของผูเรียน หรอืพัฒนาใหดีกวาเดิม ทั้งน้ีปจจุบันมีความสําคัญ
เปนอยางย่ิงที่ผูสอน หรือผูบริหารมหาวิทยาลัยจําเปนตองทราบผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรู 
เน่ืองจากสงผลตอภาพลักษณ ชื่อเสียง และความนาเช่ือถือของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับผลการศึกษาของ Henning  
et al. (2001: 331-344) ที่อธิบายถึงคุณภาพการสอน และความพึงพอใจของการเรียนรู ซึ่งท้ัง 2 ปจจัยมีสวนสําคัญใน
การสรางความภักดีของผูเรียน (Students’ Loyalty) จากทฤษฎีความพึงพอใจของการเรียนรู (Learning Satisfaction) 
เปนแนวคิดที่ประยุกตจากความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) โดยอธิบายวา ความภักดีของผูเรียนมีสวน
สําคัญที่จะชวยเปนกระบอกเสียง และชวยในการบอกตอ (Word of Mouth) ใหผูอื่นไดรับรูถึงความนาเชื่อถือของย่ีหอ 
(Brand) เช่ือวาผูเรียนเปรียบเสมือนผูบริโภคผลิตภัณฑทางการศึกษา (Education Products) ผูเรียนมีสิทธิที่จะเลือก
ลงทุนในสถาบันการศึกษาที่ช่ืนชอบ (Martensen et al., 2000: 544-553)  
 นอกเหนือจากคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัย แลวส่ิงอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ผูเรียนจะ
พิจารณาในเรื่องคุณภาพของหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู และคุณภาพการสอนอีกดวย นอกจากน้ันความ 
พึงพอใจของการจัดการเรียนรูยังมีความสัมพันธตอความต้ังใจที่จะเรียนรูอยางตอเน่ืองของผูเรียนอีกดวย (Holford and 
Patkar, 2003: 108) ซึ่งในที่น้ีหมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณีจะตองสรางความเชื่อมั่นทางวิชาการแกผูเรียน 
ชุมชน และสังคม และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
แกผูเรียน อันจะนํามาซ่ึงการยกระดับสูการมีมาตรฐานทางการศึกษา และสรางความนาเชื่อถือใหผูเรียนเลือกที่จะมา
ลงทุนกับทางมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรนําผลการวิจัยในครั้งน้ีเผยแพรใหคณาจารยรับทราบเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยพัฒนาเปนกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาที่ใชการสอนแบบบรรยาย เพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีทักษะ 
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ใหมีความเชื่อมโยงกับทักษะที่สังคม และตลาดแรงงานตองการในอนาคต 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการนํารูปแบบการสอนสุยโมเดลไปใชในรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม 
เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตอไป 
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การศกึษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

A Study of the Administration of the Student Support System by School 
Administrators under the Secondary Education Service Area Office 18 

รัชพล เที่ยงดี, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์    
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 351 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ดวยวิธีการสุมแบบ
แบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.34-0.67 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคญั ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the Administration of the Student 
Support System by School Administrators under the Secondary Education Service Area Office 18. The 
samples used in this research include 351 school administrators and teachers, under the jurisdiction of the 
school district 18. The research instrument used for data collection was the five-rating scale questionnaires 
with the discrimination index level of 0.34 - 0.67 and the reliability level of 0.91. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance, and Scheffe’s 
method of multiple comparison tests. 
 The study revealed as follows: 1) The Administration of the Student Support System by School 
Administrators under the Secondary Education Service Area Office 18., in each aspect and overall was at the 
high level. 2) The comparing the Administration of the Student Support System by School Administrators 
under the Secondary Education Service Area Office 18. The overall is not statistically significant difference, 
3) The comparing the Administration of the Student Support System by School Administrators under the 
Secondary Education Service Area Office 18. Classified by size of overall aspect was statistically significantly 
difference at the .05 level. 
Keywords:  The Student Support System, School Administrators 
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บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหมี 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การประกันคุณภาพเปนหนาที่
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหารครูอาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยการดําเนินงาน
จะตองใหผูเก่ียวของ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล 
พัฒนา ปรบัปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพเพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเพื่อบรรลุเปาประสงค คือ เกง ดี มีสุข สถานศึกษาจึงตองจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่จะสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเกิดความคิดตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตอตนเอง สังคม  ชุมชน  
และสิ่งแวดลอม มีทักษะชีวิตท่ีดีเพื่อใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2)      
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนให
ทันเวลาถูกวิธีเสริมสรางทักษะชีวิต ใหคําปรึกษาอยางทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลชวยเหลือและสงเคราะหนักเรียนที่อยูใน
ครอบครัวที่ประสบปญหาหรือครอบครัวที่ดอยโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวม พัฒนากระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็ง และปองกันไมใหเกิดปญหากับนักเรียนในวัยเรียนในดานตางๆ โดยมีครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคน  มีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐาน
คุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: 9) นโยบายของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดกําหนดแนวทางพัฒนา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง  
ไวดังน้ี 1) พัฒนาเครือขายระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนนคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี  และวิถีประชาธิปไตยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 2) ครูท่ี
ปรึกษา ครูแนะแนว เครือขายเพื่อนชวยเพ่ือน เครือขายผูปกครอง และระบบสงเสริม ความประพฤตินักเรียนเพื่อสราง
ภูมิตานทานใหแกเยาวชน รวมทั้งสงเสริมงานอาชีพ และการมีงานทําแกนักเรียนระหวางปดภาคเรียน และ 3) พัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็งเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาฟรี 15 ป ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการ
สงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนได ดังน้ันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 จึงกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนตองมีการวางแผน 
ที่ชัดเจนเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญามีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคม
มุงหวัง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, 2560: 10) 
 จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษา จึงไดศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอนักเรียนและการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปการศึกษา 2561 จํานวน 351 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน 
และครูผูสอน จํานวน 339 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปการศึกษา 2561 ประกอบดวย 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จํานวน 129 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา   
ขนาดกลาง จํานวน 3 คน และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 8 คน 
 2. ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จํานวน 339 คน ประกอบดวย ครูผูสอน
โรงเรียนขนาดเลก็ จํานวน 18 คน ครผููสอนโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 59 คน และครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน  
251 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 
1970: 607-610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของ
สถานศึกษา เปนช้ันในการสุมไดกลุมตัวอยาง จํานวน 351 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน 
ครูผูสอน จํานวน 339 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมีจํานวน  1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน 
คือ   
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย สถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale ) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert)  
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนโดยศึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 
 1. ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย           
ที่ปรกึษาเพ่ือดําเนินการ 
 2. สรางแบบสอบถามที่ไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบและ
แกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 64-65) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
0.80-1.00 
 4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
จากน้ันนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลอง ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปน 
รายขอ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม เทากับ 0.34-0.67  
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 5. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหา
คาสัมประสทิธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.91 
 6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเช่ือม่ันแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพ่ือนําผลมาวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคและสมมุตฐิานการวิจัยตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณหาคาทางสถิติดังกลาว โดยอาศัยการคํานวณจากโปรแกรม
สําเรจ็รปูทางสถิติ ดังน้ี 
 1. ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษาวิเคราะหโดยหา
คารอยละ 
 2. ขอมูลเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน  
 3. วิเคราะหขอมูลการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปรียบเทยีบตามสถานภาพ โดยการทดสอบคาที (t-test) 
 4. วิเคราะหขอมูลการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 
way  ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe') 
 5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทาํในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 

ผลการวิจัย 
           การศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 18 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
            มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  
  

รายการ 
n  =  351 

จํานวน รอยละ 
สถานภาพ   
          ผูบริหารสถานศึกษา 12 3.40 
          ครูผูสอน 339 96.60 

รวม 351 100.00 

ขนาดของสถานศกึษา   
          ขนาดเล็ก 19 5.40 
          ขนาดกลาง 73 20.80 
          ขนาดใหญ 259 73.80 

รวม 351 100.00 
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  จากตาราง 1 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ ประกอบดวย ผูบรหิารสถานศึกษา จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 3.40 และครูผูสอน จํานวน 339 คน คิดเปนรอยละ 96.60 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
จํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ประกอบดวย ขนาดเล็ก จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.40  ขนาดกลาง 
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 20.80 และขนาดใหญ จํานวน 259 คน คดิเปนรอยละ 73.80 
 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับที่ และระดับการบริหารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของ 
            ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 โดยรวมและรายดาน 
 

        การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  n = 351  

  
อันดับที่ 

 
ของผูบริหารสถานศึกษา x ̅ S.D. ระดับ 

1.  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.06 0.25 3 มาก 

2.  ดานการดดักรองนักเรียน 4.02 0.26 4 มาก 

3.  ดานการสงเสริมนักเรียน 4.06 0.25 3 มาก 

4.  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน 4.07 0.23 2 มาก 

5.  ดานการสงตอนักเรียน 4.09 0.28 1 มาก 

รวม 4.06 0.14  มาก 
 

  จากตาราง 2 แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (x = 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยู ในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ดานการสงตอนักเรียน (x.=.4.09)  

ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน (x= 4.07) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงเสริมนักเรียน 

(x = 4.06) 
 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ   
 

        การบริหารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

สถานภาพ 

t p 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 
(n = 12) 

ครูผูสอน  
(n= 339) 

x S.D. x S.D. 

1.  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.13 0.40 4.05 0.25 0.68 .51 
2.  ดานการคัดกรองนักเรียน 4.08 0.37 4.02 0.25 0.86 .39 
3.  ดานการสงเสรมินักเรียน 4.26 0.43 4.06 0.24 1.66 .13 
4.  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน   4.24 0.34 4.07 0.22 2.55  .01* 
5.  ดานการสงตอนกัเรียน 4.23 0.42 4.09 0.28 1.71 .09 

รวม 4.19 0.33 4.06 0.13 1.38 .19 

*p≤.05 
 

 จากตาราง 3 แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดาน
การปองกันและแกไขปญหานักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตาราง 4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

       การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

SS df MS F p 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล      
          ระหวางกลุม 0.349 2 0.175 2.776 .06 
          ภายในกลุม 21.886 348 0.063   

รวม 22.235 350    
2. ดานการคัดกรองนักเรียน      
          ระหวางกลุม 0.148 2 0.074 1.101 .33 
          ภายในกลุม 23.325 348 0.067   

รวม 23.473 350    
3.  ดานการสงเสริมนักเรียน      
          ระหวางกลุม 0.126 2 0.063 1.035 .36 
          ภายในกลุม 21.198 348 0.061   

รวม 21.324 350    
4.  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน      
          ระหวางกลุม 0.317 2 0.158 3.004 .05* 
          ภายในกลุม 18.331 348 0.053   

รวม 18.648 350    
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5.  ดานการสงตอนกัเรียน      
           ระหวางกลุม 0.225 2 0.112 1.421 .24 
          ภายในกลุม 27.522 348 0.079   

รวม 27.747 350    
ภาพรวม      
          ระหวางกลุม 0.132 2 0.066 3.354 .04* 
          ภายในกลุม 6.864 348 0.020   

รวม 6.997 350    

*p≤.05 
 

 จากตาราง 4  แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 จึงมีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงมีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ
เชฟเฟ แตเม่ือทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูไมพบรายคูใดที่มีระดับความคดิเห็นแตกตางกัน 
 

ตาราง  5 การทดสอบรายคูการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต 
             พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของสถานศึกษา x 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

4.14 4.07 4.05 
ขนาดเล็ก 4.14 - 0.07 0.09 
ขนาดกลาง 4.07  -  0.02* 
ขนาดใหญ 4.05   - 

*p≤.05 
 

          จากตาราง 5 แสดงวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาด
ใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและ 
สถานศกึษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร
สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ดังตอไปน้ี 
 1. การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดมีนโยบายเก่ียวกับ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดแนวทางพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง ไวดงัน้ี 1) พัฒนาเครอืขาย
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยเนนคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสมานฉันท สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 2) ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
เครือขายเพ่ือนชวยเพื่อน เครือขายผูปกครอง และระบบสงเสริม ความประพฤตินักเรียนเพ่ือสรางภูมิตานทานใหแก
เยาวชน รวมทั้งสงเสริมงานอาชีพ และการมีงานทําแกนักเรียนระหวางปดภาคเรียน และ 3) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่เขมแข็งเพื่อรองรับการจัดการศึกษาฟรี 15 ป ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญในการสงเสริมพัฒนา ปองกัน
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และแกไขปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนได ดังน้ันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงกําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนตองมีการวางแผนท่ีชัดเจนเพื่อพัฒนา
นักเรียนใหเปนคนที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญามีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคม (สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, ออนไลน, 2560) จึงสงผลใหการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ        
กิตติศักด์ิ จุลมณฑล (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มาโนช   
กุลนาแพง  และคณะ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ชวงชั้น 1-2 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ชวงช้ัน 
1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต  2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 2. การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เปนเพราะวาแนวคิด
เก่ียวกับความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดปญหาสังคม เชน
การติดการพนันนิยมเส่ียงโชคการม่ัวสุมในหอพักไมชอบไปโรงเรียนหนีเรียนทํารายรังแกกันเองหมกมุนกับสื่อท่ี 
ไมสรางสรรคนิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบอาหารที่ไมมีประโยชนตอสุขภาพเครียดซึมเศรามองโลกในแงรายไมสนใจตอ
ปญหาสังคม อยางไรก็ตามสาเหตุท่ีทําใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเปนผลมาจากปจจัยเส่ียงตางๆ 
อยางเชน ปจจัยเสี่ยงตอสภาพครอบครัวปจจัยเส่ียงจากโรงเรียนปจจัยเส่ียงจากชุมชนและสังคมปจจัยเสี่ยงจากเพ่ือน
ปจจัยเสี่ยงตอบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเล็งเห็นภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นตอเด็กและเยาวชนมากมาย
ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงมีนโยบายสําคัญที่จะตองรวมมือกับทุกฝายเพ่ือแกไขปญหาวิธีการหนึ่ง คือ 
การนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาดําเนินการอยางจริงจัง เน่ืองจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีกระบวนการ
ทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเปนระบบที่ชวยปองกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดรวมท้ังยังชวยเสริมสรางคณุภาพ
ที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปนสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 3) สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา เช้ือบัณฑิต (2556: 60-61) 
ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายโรงเรียนท่ี 12 ชุมพวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายโรงเรียนท่ี 
12 ชุมพวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จําแนกตามตําแหนง ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองคับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์  
ชางเรือน (2559:.บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาในจังหวัดสระแกว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา พบวา บทบาทการบริหารระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาในจังหวัดสระแกว 
ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   3. การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งน้ี
เปนเพราะวาขนาดของสถานศึกษาท่ีตางกันมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาตางกัน 
สถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดกลางมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวา
สถานศึกษาขนาดใหญเน่ืองจากสถานศึกษาขนาดใหญมีจํานวนนักเรียนมากทําใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง 
รวมถึงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนใหทันเวลาถูกวิธีเสริมสรางทักษะชีวิต  
ใหคําปรึกษาอยางทั่วถึง  ตลอดถึงการดูแลชวยเหลือและสงเคราะหนักเรียนท่ีอยูในครอบครัวท่ีประสบปญหา หรือ
ครอบครัวที่ดอยโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวม พัฒนากระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งและ
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ปองกันไมใหเกิดปญหากับนักเรียนในวัยเรียนในดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคม รวมถึง
เปนการพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ ผูปกครอง และหนวยงานที่เก่ียวของในการสงเสริม
คุณธรรมและแกปญหาพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เรงแกปญหายาเสพติดและเพศศึกษาใน
โรงเรียนเปนระบบ มีคุณภาพสามารถตรวจสอบไดและสงเสริมใหสถานศึกษาทํางานเปนเครือขายกับสถาบันทางศาสนา 
ผูปกครอง และหนวยงานที่เก่ียวของในการสงเสริมคุณธรรมและแกปญหาพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน เรงแกปญหายาเสพติดและเพศศึกษาในโรงเรียนการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริม พัฒนา ปองกัน 
และแกไขปญหาเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤติท้ังปวง ระบบการดูแลชวยเหลือเปนกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งวิธีการและเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน และมี
หลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจําชั้น ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
ผูบริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: 9) สอดคลองกับงานวิจัยของ อะหมัด หลีสันมะหมัด (2555: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  อําเภอสิงหนคร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบวา การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อําเภอ 
สิงหนคร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลนภา  พันอินากูล (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบวา การดําเนินการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผูวิจัยมี ขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการคัดกรอง นักเรียนเก่ียวกับการทํา
ความเขาใจกับนักเรียนและผูปกครองเก่ียวกับจุดประสงคของการคัดกรองนักเรียน ควรมีการดําเนินการใหทุกฝายมีสวน
รวมในการกําหนดเกณฑการคัดกรองนักเรียน โดยใชเกณฑเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน และมีการกําหนดเกณฑและ
ตัวบงช้ีในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการรู จักนักเรียนเปนรายบุคคล
เก่ียวกับผูปกครองใหความรวมมือกับครูประจําช้ันในการใหขอมูลนักเรียน มีการบริหารจัดการขอมูลดานพฤติกรรมขอมูล
การขาดเรียนของนักเรียน มีระบบติดตามนักเรียนจากครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้น และมีสารสนเทศจากการเย่ียมบาน
นักเรียนเพื่อทราบพฤติกรรมนักเรียนขณะอยูบานและสภาพความเปนอยูภายในครอบครัว 
 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริมนักเรียน เก่ียวกับการ
กําหนดนโยบายใหครูท่ีปรึกษาประชุมกลุมเพ่ือปรึกษาปญหาของนักเรียนเปนรายกรณี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพ่ือปองกันแกไขปญหาของนักเรียนและมีการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหาอยางใกลชิด
ตอเน่ืองใหความชวยเหลือโดยยึดหลักเมตตาธรรมและใชจิตวิทยา 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลในการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2. ควรพัฒนารูปแบบการการคัดกรองนักเรียนใหมีประสิทธิภาพในการบริหารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระแกว 
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บทคดัยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน.สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2 จํานวน 351.คน ไดมาดวยวิธีการใชตารางเทียบของเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie.and.Morgan) และสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.90 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.95 สวนสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One.-.way.ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของ
เชฟเฟ (Scheffe') 
  ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ ซ่ึงผลจากการวิจัยจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ใหมีประสทิธิภาพตอไป 
คําสําคญั: ภาวะผูนํา, ผูบรหิารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

Abstract 
  The purpose of this research were to study and compare the leadership of basic school 
administrators under the Office of Sakaeo Primary Education Service Area classified by educational area 
and school size.  The sample size of 351 administrators and teachers under of Sakaeo Primary 
Educational Service Area, area 1 and zone 2 was determined by Krejcie and Morgan random stratified 
proportion method.  The instrument for data collection was a five- rating scale questionnaire. The 
discrimination ranged from 0.27 to 0.90, and the reliability was at 0.95.The statistical analysis method 
used were:  percentage, mean, standard deviation, t- test, one- way analysis of variance ( One - way 
ANOVA) and Scheffe’s method was used to compare the pairs. 
  The results showed that : 1) The leadership of basic school administrators under the Office of 
Sakaeo Primary Education Service Area overall and each aspect were at a high level, 2) The comparison 
results of leadership of basic school administrators under The Office of Sakaeo Primary Education 
Service Area classified by educational area overall and each aspect differences was not statistically 
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significant,.3)  The comparison results of leadership of basic school administrators under the Office of 
Sakaeo Primary Education Service Area classified by school size transformational leadership in overall 
was not statistically significant difference Exchange leadership in overall was not statistically significant 
differences The result of the research will enable school administrators to used as a guideline to 
develop the management planning of school administrators for further efficiency. 
Keywords: Leadership, Administrators in Basic Education Schools 
 

บทนํา 
 การพัฒนาสังคมอันนําไปสูการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาไปพรอมกัน
ในหลายดาน ทั้งการพัฒนาสภาพทางรางกาย ทางจิตใจ และความรูสึกของมนุษย จึงไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนกรอบหลักในการทําการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบโดยมุงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ซ่ึงมุงหวังจะใหเปนการเพ่ิมประสิทธิผล ในการจัดการศึกษา และตอบสนองความตองการ
ของชุมชนใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553: 19) 
  การที่ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพไดน้ันยอมตองมีภาวะผูนําในการบริหารงาน 
คุณภาพของสถานศึกษาขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารภายในสถานศึกษาที่ ผูบริหารตองแสดงบทบาทความเปนผูนํา  
และทํางานรวมกับบุคลากร โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ มีความพอใจและมีความสุขในการทํางาน 
การบริหารสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพน้ันมักข้ึนกับลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนํา และวิธีการใชอํานาจของผูบริหาร (สุมาพร ทําทอง, 2554: 1) ผูนําเปนองคประกอบที่
สําคัญตอการบริหารงาน เพราะผูนําเปนตัวแทนองคกร เปนจุดรวมพลังของบุคคลในองคกร เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการดวยความเต็มใจ หรือไมเต็มใจจากสมาชิกในแตละสถานการณ เพื่อทําหนาที่นําพา
หมูคณะใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชอํานาจที่เขามีในการโนมนาวและกระตุนใหสมาชิกปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551: 120) ผูนําอาจแสดงพฤติกรรมที่เปนผูนําแบบเปล่ียนสภาพ และผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนข้ึนอยูกับสถานการณ ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพมีคุณลักษณะที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรมขององคกร สงเสริมการริเริ่มสรางสรรคดานผลงาน ผูนําแบบแลกเปล่ียน 
คือ กระบวนการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับผูตาม โดยที่ผูนํายอมรับความตองการของผูตามดวยการใชวัตถุส่ิงของมีคา
ตามที่ตองการ แตมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใหผูตามทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ผูตามก็จะไดรางวัลตอบแทนเปนการ
แลกเปลี่ยน ผูนําแบบแลกเปลี่ยนจึงเนนใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ
ของภาวะผูนําทั้งสองแบบข้ึนอยูกับความเช่ือวาผูนําที่ประสบความสําเร็จน้ันตองวัดจากความมีประสิทธิภาพและความมี
ประสิทธิผล ผูนําจึงจําเปนตองมีทั้ง ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพพรอมกับความเปนผูนําแบบแลกเปล่ียน ทั้งนี้จะตอง
คํานึงถึงสถานการณน้ัน ๆ เปนสําคัญ (Bass, 1985: 56) ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารและจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด โดยนํานโยบาย กฎระเบียบ เกณฑและมาตรฐานท่ี
กําหนดดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ ผูบริหารในฐานะที่เปนผูบังคบับัญชาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา สนองตอพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาจังหวัดสระแกว ซึ่งจะตองขับเคล่ือน
การปฏิรูปการศึกษาไปสูเปาหมายใหผูเรียนเปน คนดี คนเกง มีสุข (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 1, 2561: 42) 
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  จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวาภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว สําหรับนําไปใช
เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแกว 
  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
    ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 ปการศกึษา 2561 จํานวน 3,735 คน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 ปการศึกษา 2561 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหา
กลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน  
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนช้ันในการสุมไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
351 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 12 คน ครูผูสอน จํานวน 83 คน ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง จํานวน 13 คน ครูผูสอน จํานวน 206 คน และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 1 คน ครูผูสอน 
จํานวน 36 คน 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน 
คือ   
  ตอนที่.1.เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ขนาดของสถานศกึษา  
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว ซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปน 5 ระดับ 
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตาม ลําดับขั้นตอนโดยศึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย
ที่ปรกึษาเพ่ือดําเนินการ 
  2..สรางแบบสอบถามตามท่ีไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
และแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
  3.,นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพ่ือขอความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Index of item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
  4..ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธจากน้ัน
นําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลองที่เปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกวที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30.คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปน 
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รายขอ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธของเพียรสัน (Pearson’s.Product.Moment.Corrlation.Coefficient) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม.ไดคาอํานาจจําแนก เทากับ 0.27-0.90 
  5.,นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550: 55) ไดคาความ
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 0.95 
  6..นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพ่ือนําผลมาวิเคราะห    
ตามวัตถุประสงคและสมมุตฐิานการวิจัยตอไป 
  การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณหาคาทางสถิติดังกลาว โดยอาศัยการคํานวณจากโปรแกรม
สําเรจ็รปูทางสถิติ ดังน้ี 
  1..ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
วิเคราะหโดยหาคารอยละ 
  2..ขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปล
ความหมายเปนชวงคะแนน 
  3..วิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เปรียบเทียบตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test) 
  4..วิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way. 
ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe') 
  5..นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย 
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน  
  1.1  คารอยละ (%) 
  1.2  คาเฉล่ีย ( ) 
  1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2. สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective 
Congruence: IOC) 
  2.2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  

  2.3 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ตามวิธีของ   
ครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบคาที (t-test) 
  3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางใชวิธีการ
ทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')  
 
 
 
 



X
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
            สระแกว จําแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 

รายการ 
จํานวน 

(n = 351) รอยละ 
1. เขตพ้ืนที่การศึกษา   
    สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 179 51.00 
    สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 172 49.00 

รวม 351 100.00 
2. ขนาดของสถานศึกษา   
    ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน 1-120 คน)   95   27.07 
    ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 121-300 คน) 219 62.39 
    ขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน ตั้งแต 301 คนข้ึนไป)  37 10.54 

รวม 351 100.00 
 

 

   จากตาราง 1 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน 
179 คน คิดเปนรอยละ 51.00.เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 172.คน คิดเปนรอยละ 49.00.
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 27.07 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 
219 คน คดิเปนรอยละ 62.39 และปฏิบัตงิานในสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 10.54 
 

 ตอนที่ 2.ผลการวิเคราะหขอมูล ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
            สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 351 

x S.D. อันดับที่ ระดบั 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 4.45 0.46  มาก 
1. ความมีบารมี 4.49 0.47 1 มาก 
2. การดลใจ 4.47 0.45 2 มาก 
3 การกระตุนการใชปญญา 4.41 0.53 4 มาก 
4 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 4.44 0.51 3 มาก 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 4.15 0.59  มาก 
1. การใหรางวัลอยางเหมาะสม 4.47 0.50 1 มาก 
2. การบริหารแบบวางเฉย 3.82 0.87 2 มาก 

รวม 4.30 0.49  มาก 
  

  

  จากตาราง.2.แสดงวา.ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 
เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ความมีบารมี.การดลใจ.และการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล เม่ือพิจารณา
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ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การใหรางวัลอยาง
เหมาะสม และการบริหารแบบวางเฉย  
 

 ตอนที่ 3.ผลการวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            ประถมศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

เขตพื้นที่การศึกษา 

t p 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 

(n = 179) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
ประถมศึกษสระแกว เขต 2 

(n = 172) 

x S.D. x S.D. 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 4.42 0.48 4.48 0.44 -1.12 0.09 
1. ความมีบารมี 4.47 0.49 4.52 0.45 -0.77 0.14 
2. การดลใจ 4.45 0.46 4.50 0.42 -1.05 0.14 
3 การกระตุนการใชปญญา 4.38 0.55 4.45 0.51 -1.13 0.15 
4 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 4.40 0.52 4.47 0.50 -1.27 0.20 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 4.09 0.58 4.21 0.60 -1.82 0.90 
1. การใหรางวัลอยางเหมาะสม 4.45 0.50 4.49 0.51 -0.79 0.70 
2. การบริหารแบบวางเฉย 3.73 0.87 3.92 0.87 -2.00 0.57 

รวม 4.26 0.49 4.34 0.49 -1.62 0.96 

*p ≤ .05 
 

  จากตาราง 3.แสดงวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ
 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
            การศึกษาประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา SS df MS F p 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ      
1. ความมีบารมี      
 ระหวางกลุม 2.73 2 1.37 6.27 0.00* 
 ภายในกลุม 75.80 348 0.22   

รวม 78.53 350    
2. การดลใจ      
 ระหวางกลุม 0.66 2 0.33 1.67 0.19 
 ภายในกลุม 68.68 348 0.20   

รวม 69.34 350    
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*p ≤ .05 
 

 จากตาราง 4.แสดงวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ โดยรวม.พบวา      
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความมีบารมี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
            การศึกษาประถมศึกษาสระแกว ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ความมบีารมี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 

ขนาดของสถานศึกษา x 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

4.60 4.42 4.58 
ขนาดเล็ก 4.60 - 0.18* 0.02 
ขนาดกลาง 4.42 - - -0.16 
ขนาดใหญ 4.58 - - - 

*p ≤ .05 
 
 จากตาราง 5 แสดงวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ความมีบารมี พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และ
สถานศกึษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. การกระตุนการใชปญญา 
 ระหวางกลุม 0.84 2 0.42 1.51 0.22 
 ภายในกลุม 96.57 348 0.28   

รวม 97.41 350    
4. การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล      
 ระหวางกลุม 1.68 2 0.84 3.27 0.34 
 ภายในกลุม 89.19 348 0.26   

รวม 90.87 350    
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน      
1. การใหรางวัลอยางเหมาะสม      
 ระหวางกลุม 2.04 2 1.02 4.12 0.02 
 ภายในกลุม 86.32 348 0.25   

รวม 88.37 350    
2. การบริหารแบบวางเฉย      
 ระหวางกลุม 3.64 2 1.82 2.43 0.09 
 ภายในกลุม 260.65 348 0.75   

รวม 264.29 350    
ภาพรวม      
 ระหวางกลุม 1.23 2 0.61 2.58 0.08 
 ภายในกลุม 82.81 348 0.24   

รวม 84.04 350    
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว ดังตอไปน้ี  
 1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว     
มีความรูความสามารถเปนผูที่มีศิลปะ หรือกระบวนการที่มีอิทธิพลเหนือคน มีการกระตุนใหความรวมมือปฏิบัติงานตาม
ผูนําดวยศรัทธานับถือดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจนทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายของกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ศิริพง พงศศรีโรจน, 2552: 196) สอดคลองกับ บรรพต รักงาม (2555: 11) ที่กลาววา ผูนําในองคกรหรือ
สถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการทํางานของบุคลากรหรือ ผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานโดยรวม
ทั้งหมดขององคกร ทั้งน้ีเพราะผูนําหรือผูบริหารน้ัน เปนผูควบคุม ดูแล และมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน ซึ่งทําใหผลการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร สําหรับการบริหารงานขององคกรหรือสถานศึกษาใดก็ตาม ผูนํา
จึงเปรียบดังหลักสําคัญในการดําเนินงานและเปนผูที่สําคัญย่ิงสําหรับความสําเร็จของงานดานตางๆ โดยรวมจึงเห็นไดวา
ภาวะผูนําน้ันสัมพันธกับความสําเร็จ ขององคกรหรือสถานศึกษาซ่ึงเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานในองคกรไดเปนอยางดี และสอดคลองกับแนวคิดของ (Bass, 1985: 545) ที่ไดใหความหมายของภาวะผูนํา 
ไววา หมายถึง ภาวะผูนําวาเปนกระบวนการเปล่ียนแปลง ผูนําตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามตองไดผล
เกินเปาหมายที่กําหนด ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อม่ันและความตองการไดรับการเปล่ียนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับ 
ทีสู่งกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน บุตรกูล และคณะ (2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว.จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา.โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูที่มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีเปาหมายที่ชัดเจน มีความคิดริเร่ิม  
มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายที่วางไว มีความสามารถในการจัดการองคกร มอบหมายงานใหได
เหมาะกับศักยภาพของบุคลากร และมีความยุติธรรมสอดรับกับปริมาณงานใชหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีสวนรวม 
ในการบริหารสถานศึกษา ในปจจุบันส่ิงที่ทาทายความสามารถของผูบริหารอีกประการหน่ึง คือการสรางเจตคติที่ดีใหเกิด
ตอบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ตระหนักความรับผิดชอบหนาท่ีทั้งงานดานการสอน และดานงานพิเศษที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560: 2-3) กําหนดนโยบายปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วา
เรงรดัปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย ทันเหตุการณ ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม พัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษาใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 
โดยเฉพาะทักษะการอาน.เขียน และการคิด เพ่ือใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
และผูบริหารสถานศึกษา.ใหครูเปนผูที่มีความสามารถ และทกัษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
สรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปน
แบบรวมคิด รวมทํา การมีสวนรวมและการประสานงาน สามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับ
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรเอกชน การบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตองเหมาะสมและเปน
ธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารุณี พิพัฒนผล และคณะ (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การศึกษาภาวะผูนํา
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ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยรวมครูมีความคิดเห็น
ตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวม.พบวา 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารมีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดย
เปล่ียนแปลงความพยายามท่ีคาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิด
ความตระหนักรูในพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร (ณัทลาวัลย สารสุข, 2553: 7) สอดคลองกับ เกตุศิรินทร เพ็ชรบูรณ 
(2556: 15) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนความสามารถของผูบริหารในการยกระดับแรงจูงใจของผูตาม 
กระตุนใหผูตามมีความตองการ และเห็นคุณคามากกวาที่เปนอยู ตลอดจนการที่จะบรรลุวัตถุประสงคโดยไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนตัว สอดคลองกับงานวิจัยของ บุหงา วิริยะ (2553: 111-114) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยาง 
ไมนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภิรมย ถิ่นถาวร (2551: 77) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู ในอําเภอบานโพธ์ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของขาราชการคร ูโรงเรยีน 
ในอําเภอบานโพธ์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยจําแนกตามประเภทของสถานศึกษาแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอกับผูตามเพื่อ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จใน
การทํางานถือวาผูนําและผูตามอยูในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความตองการลําดับข้ันของมาสโลว (สมมารถ สูรโรคา, 
2553: 21) สอดคลองกับ Bass (1985: 103) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน เปนการที่ผูนําทําใหผูตามมีความ
พยายามที่คาดหวัง และปฏิบัติตามที่คาดหวัง โดยผูนําใชกระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงอยางเหมาะสม ทําใหผูตาม 
มีความเช่ือม่ันที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด ซึ่งผูนําจะตองรูถึงส่ิงที่ผูตามจะตอง
ปฏิบัติงานใหไดผลลัพธที่ตองการ และทําใหผูตามเขาใจในบทบาทรวมท้ังตระหนักถึงความตองการของผูตาม บอกถึง
วิธีการที่ตองการของผูตามจะไดรบัการแลกเปลี่ยนเม่ือปฏิบัตงิานไดบรรลุผลตามที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี 
กังสานุกูล (2553: 117-121) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนชิด รักเถาว 
(2552: 88-89) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครแูละผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปตตานี พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปตตาน ีที่มีขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
    จากการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
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  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
  1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกับการกระตุนการใชปญญา ควรมีการกระตุนให
ผูใตบังคับบัญชาพยายามต้ังคําถามหรือขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรค สามารถแนะวิธีการและแนวทางในการแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงานใหผูใตบังคับบัญชา และมีการกระตุนใหมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงานดวยวิธีการ 
ที่สรางสรรคเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ 
  2. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกับการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ควรสราง 
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหแกผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางทั่วถึง มีความสามารถสรางบรรยากาศในการทํางานที่
กอใหเกิดความเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมท้ังใหความสนใจและแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหา
มากในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา 
  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
  1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกับการบรหิารแบบวางเฉย ผูบริหารสถานศึกษาไมควร
วางเฉยที่จะไมเขาไปแกไขปญหาจนกวาปญหาจะมีความผิดพลาดถึงขั้นรุนแรง หรือใชแนวทางปฏิบัติงานตามท่ีเคย
ปฏิบัติมาแตเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมแกผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ควรมี
การเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิาน 
  2. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เก่ียวกับการใหรางวัลอยางเหมาะสม ควรใหการยอมรับใน
ผลงานของผูใตบังคับบัญชาเมื่อทํางานสําเรจ็ตามเปาหมาย คอยใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ืองานไมบรรลุผล และให
ความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานความมีบารมีที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา  
  2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานความมีบารมีตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษา  
  3. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษา ดานความมีบารมี 
ตามความพึงพอใจของครใูนสถานศึกษา   
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก 
Job Motivation for Professional Teachers under the Jurisdiction of 

Technical Colleges in Eastern Region 
มนัสนันท มีทรัพยทอง 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  แรงจูงใจในการทํางานเปนส่ิงที่มีความสําคัญ หากสมาชิกในองคกรไดรับแรงจูงใจ ก็จะทําใหรูสึกมีแรงผลักดัน
ในการทํางานเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางความราบร่ืน และองคกรก็จะประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว งานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และสถานท่ีตั้งของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ครูซึ่งปฏิบัติงานอยูในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคของภาคตะวันออก จํานวน 276 คนโดยใช
ตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .38 - .92 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
  ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ดานปจจัย
กระตุน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัย 
เทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบแจงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานที่ต้ังของวิทยาลัยเทคนิค โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสรางขวัญกําลังใจใหครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, วิทยาลัยเทคนิค 

 

Abstract 
  Motivation for working is an important. If the members of the organization are motivated.  
It makes sense to have more driving force. The results are smooth and the organization will achieve its 
intended. Researchers have studied job motivation for professional teachers under the jurisdiction of 
Technical Colleges in Eastern Region.  The purposes of this research were to study and compare job 
motivation for professional teachers under the jurisdiction of Technical college in Eastern region 
classified by working experience and geographical location of technical colleges. The research sample 
derived from Krejcie and Morgan’s comparative table included 276 teachers who are working at 
technical colleges in Eastern region through stratified random sampling. Instrument for data collection 
was a 5-rating scale constructed questionnaire. Discrimination power was between 0.38-0.92 coupled 
with the reliability was 0.98. The data were analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, t-test and one-way analysis of variance. 
  The research findings revealed that; 1) Job motivation for professional teacher under the 
jurisdiction of terminal colleges in eastern region in terms of overall and individual perspectives was 
reached at the high level; 2) The comparison of job motivation for professional teacher classified by 
working experience in overall and each aspect was not statistically significant difference; 3) The 
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comparison of job motivation for professional teacher classified by geographical location of technical 
colleges was statistically significant difference at the .05 level. Based on the results of the research, 
high school administrators can use the research results as a guideline to build morale for teachers to 
work effectively and will affect learners' learning according to the whole educational reform approach 
Keywords: Job Motivation, Performance, Technical Colleges 

 

บทนํา 
  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบันทําใหบุคคลตองปรับตัวอยูตลอดเวลา ไมวาจะ
เปนชีวิตในครอบครัว โรงเรียน หรือการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ขณะเดียวกันแตละบุคคลก็มีความปรารถนาและความ
ตองการที่แตกตางกัน เราจึงตองเรียนรูท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและเขาใจความตองการของแตละบุคคล ผูบังคับบัญชา
ตองการความซื่อสัตยความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความต้ังใจของผูปฏิบัติงานทุกคน ในทางกลับกัน
ผูใตบังคับบัญชาก็ตองการหัวหนาที่มีความเขาใจถึงปญหาในการทํางานของตนเชนกัน ปญหาเหลาน้ีมีผลกระทบตอการ
ทํางานในองคการอยางมากโดยเฉพาะประสิทธิภาพของการทํางาน และผลผลิตขององคการ เชน ถาบุคลากรใน
หนวยงานไมพอใจในการทํางาน ขาดขวัญกําลังใจที่ดียอมทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง บางคร้ังอาจมีการนัด
หยุดงาน หนีงาน หรือลาออก สงผลเสียหายตอองคการทําใหงานลาชาหรือเสรจ็ไมทันตามที่กําหนดไว (สมุทร ชํานาญ, 
2553: 8) 
  ผูบริหารที่ดีจะตองมีทั้งศาสตรและศิลปในการจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถเพ่ือพัฒนา
องคการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิสูความเปนระบบ มั่นคง และเจริญกาวหนา พรอมทั้งพัฒนาองคการใหถึงพรอมดวยศักยภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บทบาทและหนาที่ท่ีสําคัญอยางย่ิงของผูบริหารก็คือการทําใหบุคคลใน
องคการปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อผลสําเร็จของงานอยางแทจริง ซ่ึงเปนเรื่องยาก เพราะถึงแมเราจะไดบุคคลที่มี
ความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานและสามารถใชบุคคลเหลาน้ันใหตรงกับความรูความสามารถ แตหากไมมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน องคการน้ันจะหวังใหบุคคลเหลานั้นทํางานใหเต็มความรูความสามารถและผลงานเปนที่ประทับใจยอม
เปนไปไมได (เนตรพัณณายาวิราช, 2550: 4) 
  พฤติกรรมองคการซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคล และหนวยงานจะบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใด
ยอมข้ึนอยูกับความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานในองคการน้ันความรวมมือในการทํางานอยางสมานฉันทจะบังเกิดผลได
ก็ตอเม่ือผูบริหารองคการเขาใจถึงความตองการของมนุษยและสามารถเลือกใชวิธีการจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ
และเกิดความรูสึกที่จะอุทิศตนเพ่ืองานไดอยางถูกตอง บุคลากรที่มีแรงจูงใจอยูในระดับสูงก็จะมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง มีความอดทน สามารถแกไขปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน และไมคิดหนีงาน ดังน้ัน การ
บริหารงานบุคคลจึงตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให
บุคลากรในองคกรต้ังใจทํางานใหสําเร็จโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางาน (ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน, 2551: 5) 
  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบทบาทในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถ่ินรวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน เพื่อมุงให
ผูสําเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพไดท้ังในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถสรางงาน
เพื่อประกอบอาชีพอิสระได โดยยึดแนวปฏิบัติ ตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ “คุณภาพ คูคุณธรรม นําสูสากล”   
อยางไรก็ดี ในปจจุบันสถานศึกษาดังกลาวกําลัง ประสบกับปญหาการขอยายของขาราชการครู ทําใหเกิดการขาดแคลน
ขาราชการครู ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ไมตอเน่ือง 
ขาราชการครูจึงรูสึกทอแท ขาดความต้ังใจในการทํางานและการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอน 
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ปฏิเสธที่จะสรางสรรคส่ิงใหมๆ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558: ออนไลน)  
จากสภาพและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
ภาคตะวันออก เพื่อเปนแนวทางสําหรับสถานศึกษาในการสรางขวัญกําลังใจใหครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
32 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยมุงเนนการยกระดับ
คุณภาพผูเรียน ครูผูสอน การจัดการเรียนรูและการบริหารสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก 
  2. เพ่ือเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครู จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  
และสถานที่ต้ังของสถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การกําหนดประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูซ่ึงปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยเทคนิคของภาคตะวันออก ทั้งหมด  
977 คน แบงออกเปน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดจันทบุรี 92 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดฉะเชิงเทรา 124 คน 
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดชลบุรี 264 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดตราด 57 คน วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครนายก 99 คน 
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดปราจีนบุรี 122 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง 171 คน และวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระแกว 
48 คน  (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558: ออนไลน) 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูซึ่งปฏิบัติงานอยูในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคของภาคตะวันออก จํานวน  
276 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 
Morgan, 1970: 607 - 610) และใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชสถานที่ ต้ังของ
สถานศึกษาเปนเกณฑในการแบงกลุมตัวยางซึ่งประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดจันทบุรี จํานวน 26 คน 
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 35 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดชลบุรี จํานวน 74 คน วิทยาลัยเทคนิค 
จังหวัดตราด จํานวน 16 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดนครนายก จํานวน 28 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดปราจีนบุรี 
จํานวน 34 คน วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง จํานวน 50 คน วิทยาลยัเทคนิค จังหวัดสระแกว จํานวน 13 คน 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณในการปฏิบัติงาน สถานที่ตั้ง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check - List) จํานวน 2 ขอ 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ูสังกัดวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก 2 ดาน  
65 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตางๆ 
ในภาคตะวันออก เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครู สังกัดวิทยาลยัเทคนิคตางๆ ในภาค
ตะวันออก 
  3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
ครั้งท่ี 1 ไดรอยละ 80 และเพ่ิมเติมคร้ังที่ 2 อีกรอยละ 20 
  การวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทํางาน และประเภท
ของสถานศึกษา โดยการหาคาความถ่ี คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
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  2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลยัเทคนิคในภาคตะวันออก โดยการหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน 
ดังน้ี 
  4.51-5.00   หมายถึง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50   หมายถึง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 
  2.51-3.50   หมายถึง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50   หมายถึง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย 
  3. วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน แบงออกเปนประสบการณนอยและประสบการณมาก โดยการทดสอบคาที (t-test) 
  4. วิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานที่ตั้งของสถานศึกษา แบงเปน วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิค
จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดตราด วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครนายก วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดปราจีนบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยองและวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระแกว โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใชวิธีการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe') 
  5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 

ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก สามารถสรุปผลการวิจัย
ไดดงัน้ี 
  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงานมาก 
รอยละ 56.50 (ตารางท่ี 1) และปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดชลบุรี รอยละ 26.80 (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัตงิานของวิทยาลัยเทคนิค 
 

รายการ 
n = 276 

จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน   
ประสบการณนอย 120 43.50 
ประสบการณมาก 156 56.50 

รวม 276 100.00 
 

ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิค 
 

รายการ 
n = 276 

จํานวนรวม รอยละ 

สถานท่ีตั้ง 
 

    

จังหวัดจันทบุรี           วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   26 26 9.40 
จังหวัดฉะเชิงเทรา      วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  25  

35 
 

 
12.70 

 
                            วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ  10 
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จังหวัดชลบุรี             วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  21  
74 

 
26.80                             วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  40 

                            วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  13   
จังหวัดตราด             วิทยาลัยเทคนิคตราด  16 16 5.80 
จังหวัดนครนายก       วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  28 28 10.10 
จังหวัดปราจีนบุรี       วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  12 

34 12.30 
                            วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  22 
จังหวัดระยอง           วิทยาลยัเทคนิคระยอง  25 

50 18.10                             วิทยาลัยเทคนิคบานคาย  18 
                            วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  7 
จังหวัดสระแกว         วิทยาลัยเทคนิคสระแกว  13 13 4.80 

รวม 276 100.00 
   

  2.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก (   = 3.89)        
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก    

ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน (   = 4.26) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (  = 4.08) และดานรายได                

(  = 4.04)  (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก โดยรวมและรายดาน 
 

 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

n = 276 

  S.D. ระดบั 

ปจจัยกระตุน    
1.  ดานความสําเร็จในการทํางาน 3.77 .71 มาก 
2.  ดานการยอมรับนับถือ 3.51 .75 มาก 
3.  ดานลักษณะของงานที่ทํา 3.50 .67 ปานกลาง 
4.  ดานความรบัผิดชอบ 3.88 .61 มาก 
5.  ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน 3.96 .75 มาก 
รวม 3.72 .59 มาก 
ปจจัยค้ําจุน    
1.  ดานนโยบายและการบริหารงาน 3.97 .68 มาก 
2.  ดานความสัมพันธในหนวยงาน 3.99 .57 มาก 
3.  ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน 4.26 .55 มาก 
4.  ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.08 .47 มาก 
5.  ดานรายได 4.04 .59 มาก 
6.  ดานสถานภาพในงาน 3.95 .64 มาก 

รวม 4.05 .27 มาก 
ภาพรวม 3.89 .37 มาก 

 

  3.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก  
              จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัตงิาน 
 

 
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

ประสบการณใน                             
การปฏิบัติงาน 

 
t 

 
p 

มาก 
(n=156) 

นอย 
(n=120) 

   S.D.   S.D.   

1.  ปจจัยกระตุน 3.67 .59 3.79 .58 1.70 .08 
ดานความสําเร็จในการทํางาน 3.71 .68 3.85 .74 1.66 .09 
ดานการยอมรับนับถือ 3.43 .73 3.61 .76 1.90 .05 
ดานลักษณะของงานที่ทํา 3.45 .68 3.57 .64 1.46 .14 
ดานความรับผิดชอบ 3.87 .64 3.90 .57 .42 .67 
ดานความกาวหนาในตาํแหนงการงาน 3.90 .75 4.04 .75 1.57 .11 
2.  ปจจัยคํ้าจุน 4.06 .25 4.03 .29 -.80 .42 
ดานนโยบายและการบรหิารงาน 3.93 .63 4.04 .74 1.35 .17 
ดานความสัมพันธในหนวยงาน 3.94 .55 4.04 .59 1.44 .14 
ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน 4.30 .56 4.20 .53 -1.59 .11 
ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.12 .47 4.04 .46 -1.46 .14 
ดานรายได 4.13 .58 3.92 .58 -3.02 .00** 
ดานสถานภาพในงาน 3.94 .61 3.97 .67 .38 .70 

รวม 3.87 .36 3.91 .37 1.06 .28 
** นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

  4. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิค โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนดานลักษณะงานที่ทํา และดานรายไดซ่ึงแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคญัทางสถิต ิ(ตารางท่ี 5) 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก  
              จําแนกตามสถานที่ต้ังของวิทยาลัยเทคนิค 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน SS df MS F P 
ดานความสําเรจ็ในการทํางาน      
ระหวางกลุม 44.13 7 6.30 17.61 .00** 
ภายในกลุม 95.91 268 .35   
รวม 140.04 275    
ดานการยอมรับนับถือ      
ระหวางกลุม 30.76 7 4.39 9.40 .00** 
ภายในกลุม 125.19 268 .46   
รวม 155.95 275 
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ดานลักษณะของงานท่ีทํา      
ระหวางกลุม .83 7 .11 .25 .96 
ภายในกลุม 123.87 268 .46   
รวม 124.70 275    
ดานความรับผิดชอบ      
ระหวางกลุม 22.29 7 3.18 10.51 .00** 
ภายในกลุม 81.20 268 .30   
รวม 103.49 275    
ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน      
ระหวางกลุม 40.86 7 5.83 13.36 .00** 
ภายในกลุม 117.08 268 .43   
รวม 157.94 275    
ดานนโยบายและการบริหารงาน      
ระหวางกลุม 24.33 7 3.47 8.88 .00** 
ภายในกลุม 104.82 268 .39   
รวม 129.16 275    
ดานความสัมพันธในหนวยงาน      
ระหวางกลุม 15.27 7 2.18 7.70 .00** 
ภายในกลุม 75.92 268 .28   
รวม 91.20 275    
ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน      
ระหวางกลุม 10.20 7 1.45 5.30 .00** 
ภายในกลุม 73.73 268 .27   
รวม 83.94 275    
ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน      
ระหวางกลุม 6.93 7 .99 4.91 .00** 
ภายในกลุม 54.08 268 .20   
รวม 61.02 275    
ดานรายได      
ระหวางกลุม 4.80 7 .68 2.02 .05 
ภายในกลุม 91.00 268 .34   
รวม 95.80 275    
ดานสถานภาพในงาน      
ระหวางกลุม 9.46 7 1.35 3.47 .00** 
ภายในกลุม 104.44 268 .39   
รวม 113.91 275    
ภาพรวม      
ระหวางกลุม 5.401 7 .77 6.39 .00** 
ภายในกลุม 32.336 268 .121   
รวม 37.737 275    

** นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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สรุปและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก คร้ังน้ีมีประเด็นสําคัญ 
ดังตอไปน้ี 
  1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคนิคใน ภาคตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก มีนโยบายในการทํางานใหแกครูไดดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการอยางเปน
ระบบและนโยบายการบริหารงานของวิทยาลัยในปจจุบันมีความชัดเจน มีการสงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดานการศึกษา ตลอดจนมีหลักเกณฑและมาตรฐานในการประเมินครูเพื่อเปนหลักในการ
พิจารณาความดีความชอบโดยใชการประเมนิผลงานทางวิชาการเชงิประจักษ สงเสริมใหครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆ เปนอยางดี เม่ือมีปญหาในการปฏิบัติงานครูสามารถแกไขใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุวนีย ฤทธิ์ถาพรม (2552: 61) ไดศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ครูในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของไวพจน แกวนามไชย (2552: 98) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี อยูในระดับมาก 
  2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตามประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งน้ีเน่ืองจากครูมีหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมอบอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระใหกับครู ผูบริหารสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ิมพูนความรูโดยการใหเขารวมประชุมอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอ การเล่ือนขั้นเงนิเดือน
เปนไปตามความเหมาะสมและเปนธรรมจึงทําใหครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของถนอมรัฐ 
ชะลอ (2550) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ผลการศึกษาการ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานจําแนกตามประสบการณ  พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของเนตรหทัย ณรงคแสง (2551: 93) ไดศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกประสบการณทํางาน บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของไวพจน  แกวนามไชย (2552: 98) ไดศึกษาเร่ือง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีตามเขตพ้ืนที่การศกึษา 
พบวา ขาราชการครูท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานที่ตั้งของ
วิทยาลัยเทคนิคโดยภาพรวมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาสถานท่ีตั้งในแตละ
แหงมีเปาหมาย นโยบายการบริหารงาน การวางแผน งบประมาณที่ไดรับ ปญหาการทาํงาน ผลตอบแทน อาคารสถานที่ 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา สภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกันไปตามบริบทของสถานที่ตั้ง จึงทําใหครแูตละคน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมเหมือนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเนตรหทัย ณรงคแสง (2551: 
93) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา การ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับงานวิจัยของวันเพ็ญ เล้ียงถนอม (2553: 48) ศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกองใหญ กรุงเทพมหานคร พบวา ครู 
ซ่ึงทํางานในสถานท่ีปฏิบัติงานแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของศิริพร จันทศรี (2550: 130) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา ครูซึ่งทํางานในสถานที่ปฏิบัตงิานตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ดานปจจัยกระตุน ในสวนลักษณะ
ของงานที่ทําอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถของครู เปดโอกาสไดรวมวางแผนงานที่รับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาของงานที่ไดรับมอบหมายให
ชัดเจนตามความยากงาย 
  2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก ดานปจจัยค้ําจุนในสวนสถานภาพ     
ในงานถึงแมจะอยูในระดับมากก็ตาม แตมีคาเฉลี่ยนอยกวาในดานนโยบายและการบริหารงานดานความสัมพันธใน
หนวยงาน ดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานรายได ดังน้ัน ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรมี นโบบายการบริหารท่ีชัดเจนเพ่ิมสวัสดิการอื่น ๆ ใหเหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการ 
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การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรท่ีมีอายุ 2-8 ป 
โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด 

The Development of Small Muscles of 2-8 Year Children with Special 
Need in Surin Province by Art Therapy Activity 

บุญเล้ียง ทุมทอง 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีมีอายุ
ระหวาง 2-8 ป และเพ่ือศึกษาผลการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรท่ีมีอายุ 
ระหวาง 2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด กลุมตัวอยางคือ เด็กที่มีความตองการพิเศษมี 12 ประเภท ที่มีภูมิลําเนา
ในจังหวัดสุรินทร โดยมีอายุระหวาง 2-8 ป จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ แบบวัดความคิดสรางสรรค และแบบสังเกต
ความสามารถในการทํางานของกลามเน้ือมัดเล็ก การวิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และผลการวิจัยพบวา 
 1. เด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร ที่มีอายุระหวาง 2-8 ป มีจํานวน 37 คน จําแนกขอมูลแตละ
ดานๆ ท่ีพบมากที่สุด คือ อายุ 2, 6 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.62 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 
รายไดของครอบครัว 6,001-8,000 บาท/เดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.76 พักอาศัยอยูกับตากับยายมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 48.65 และประเภทของความพิการ คือ ดานสติปญญามากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.16 
 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในชุดกิจกรรมการระบายสี 
การตัดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเสน และการรอยลูกปด พบวา โดยรวมเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 81.40, 78.45, 
82.50, 86.40, 75.15 ตามลําดับ   
คําสําคญั: กลามเน้ือมัดเล็ก, เด็กที่มีความตองการพิเศษ, กิจกรรมศิลปะบําบัด 

 
Abstract 

 This survey research aimed to examine the fundamental basic data about kinds of 2-8 year-
old children with special needs, and examine outcomes of the development of small muscles of 2-8 
year-old children with special needs using art therapy activity in Surin province. The samples consisted 
of 12 2-8-year-old children with 12 kinds of special needs, who were living in Surin province, selected 
using the purposive sampling technique. The instruments used for collecting data were a questionnaire 
on general data, a test of emotional quotient, a scale on creative thinking, and an observation form on 
small muscle working ability. The collected data were analyzed by finding out percentage, mean, and 
standard deviation. The results of the research showed that:    
 1. There were 37 2-8 year-old children with special needs in Surin province. When the data in 
each aspect were classified, the aspects found the most were: aged 2 years and 6 years the most, at 
21.62 percent, believing in Buddhism the most, at 100 percent; family incomes of 6,001-8,000 
baht/month the most, at 56.76 percent; living with grandparents the most, at 48.65 percent; and the 
kind of disability being intelligence the most, at 62.16 percent.  
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    2. For the results of comparing the development of small muscles of the children with 
special needs in the set of activities in coloring/painting, paper cutting, line drawing, line drawing for 
matching, and threading beads, it was found that their means as a whole were at the following 
percentages: 81.40, 78.45, 82.50, 86.40 and 75.15 respectively.   
Keywords: small muscles, children with special needs, art therapy activity. 
 

บทนํา 
 ศตวรรษที่ 21 เปนชวงเวลาที่โลกจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและการเมืองสภาพทางสังคมจึงมีความรุนแรงซับซอนและยุงยากมากย่ิงขึ้นจนในบางคร้ังจะไมสามารถควบคุม
สถานการณไวได จึงมีความจําเปนที่มนุษยตองเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะตานทานกระแสการเปลี่ยนแปลงน้ี โดยพัฒนา
ตนเองใหมีความเขมแข็งมีทักษะในการดํารงชีวิต รูเทาทันสถานการณตางๆ ตลอดจนสามารถควบคุมเปล่ียนแปลงกระแส
ดังกลาวใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยสวนรวมไดในที่สุด ซึ่งพบวาในยุคปจจุบันมีเด็กกลุมหน่ึงท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินหรือสื่อความหมายทางกายหรือการเคลื่อนไหว ดานจิตใจหรือพฤติกรรม รวมถึงสติปญญาและ
บกพรองทางดานการเรียนรูทําใหเสียโอกาสในการทําหนาที่ ซึ่งระบบการศึกษาของไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาไดให
ความสําคัญเปนอันดับตนที่จะเตรียมเด็กในวันน้ีใหพรอมที่จะเติบโตข้ึนและดํารงชีวิตอยูไดทามกลางสังคมที่ผกผันและ
เลวรายในศตวรรษหนา 
 กิจกรรมศิลปะบําบัดเปนกิจกรรมบําบัดทางเลือกที่นํามาใชกับกลุมเด็กพิเศษมีความสัมพันธกับความสามารถใน
การใชกลามเน้ือมดัเล็กเปนอยางย่ิงเพราะในระหวางที่ทํากิจกรรม เด็กจะไดรับพัฒนาการทางดานรางกาย โดยการปฏิบัติ
ดวยมือใหสัมพันธกับการมองเห็น (ทวีศักด์ิ สิริรัตนเรขา, 2550: 12) ซึ่งในการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กที่สําคัญ คือ การ
พัฒนาน้ิวมือ ถือเปนจุดเร่ิมตนสําหรับความสามารถของเด็ก ย่ิงเด็กมีโอกาสใชมือคลองแคลวเพียงใดยอมชวยสงเสริม
พัฒนาการทางสติปญญามากเทาน้ันดวย โดย Crofman challma พบวา การเพ่ิมความสามารถในการใชมือดวยการใช
กิจกรรมศิลปะ เชน วาดภาพ ระบายสี การฉีก การปะ การปนจะนําไปสูการเขียนใหดีย่ิงข้ึนและท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง 
การใชกลามเน้ือมัดเล็กใหสามารถเคลื่อนไหวอยางวองไวจะมีความสัมพันธอยางมากกับการพูดจาชัดถอยชัดคําและ
ความคิดอันฉับไวและมีประโยชนในดานการพัฒนาอารมณ สติปญญา สมาธิและความคิดสรางสรรคของเด็ก (สุจิตรา  
สุขเกษม, 2538: 3 ; ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2550: 13) ซึ่งในปจจุบันพบวา จังหวัดสุรินทรยังไมมีการศึกษาเพ่ือสํารวจ
จํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ปลอยใหใชชีวิตอยูกับครอบครัวพัฒนาตนเองตามยถากรรม ขาดโอกาสในการพัฒนา
ตามความเหมาะสมกับวัยท่ีควรจะเปน ผูวิจัยในฐานะท่ีทํางานในศูนยการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญท่ีตองรับผิดชอบเด็กกลุมดังกลาวน้ี จึงไดเสนอโครงการวิจัยดังกลาวเพื่อดําเนินการสํารวจและหา
แนวทางในการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษที่อยูในจังหวัดสุรินทรในกลุมที่มีอายุระหวาง 2-8 ป 
โดยเลือกใชกิจกรรมศิลปะบําบัดเพ่ือการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยเชื่อวา การพัฒนา
ดังกลาวน้ีจะสงผลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ตอการจัดการศึกษากับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม หรือ
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษากับเด็กกลุมน้ีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
  1. เพ่ือสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีอายุระหวาง 2-8 ป ในจังหวัดสุรินทร 
 2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร ที่มีอายุระหวาง          
2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศลิปะบําบัด 
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วิธีดําเนินโครงการวิจัย 
  1. ประชากร คือ เด็กที่มีความตองการพิเศษอายุ 2-8 ป ที่มีภูลําเนาในจังหวัดสุรินทรในป 2559-2560 ตาม
บัญชีรายชื่อของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือตามรายชื่อจากการสํารวจขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สุรินทร 
  2. กลุมตัวอยางในการพัฒนาในครั้งน้ี คือ เด็กที่มีความตองการพิเศษมี 12 ประเภทที่มีภูมิลําเนาในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยมีอายุระหวาง 2-8 ป จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา คือ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก  การใช กิจกรรมศิลปะบําบัด  
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
  4. ในการดําเนินโครงการวิจัยในครั้งน้ีมีรายละเอียดในการดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปน
การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร และศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรที่มีอายุ 2-8 ป 
และระยะที่ 2 ดําเนินการทดลองเพ่ือการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยการใชกิจกรรมศิลปะ
บําบัด 
  5. ใชรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Time Series Design ระยะของการสังเกตและวัดพฤติกรรมของ
พฤติกรรมตอหนวยเวลา Single-Case กับกลุมตัวอยาง 12 คน มีการติดตามผลหลังการทดลอง 2 ครั้ง/สัปดาห รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 8 สัปดาห 
 6. เครื่องมือท่ีใชประกอบดวยแบบสํารวจ แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบประเมินความฉลาดทางอารมณและ
แบบสังเกตความสามารถในการทํางานของกลามเน้ือมัดเล็กในการรวมกิจกรรม จําแนกออกไดดังน้ี 
 ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใชคือ เอกสาร มีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การวิเคราะหเอกสาร (Document 
analysis) ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรท่ีมีอายุ 2-8 ปโดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด และเคร่ืองมือที่เปนแบบสํารวจ 
 ระยะที่ 2 การพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทร ที่มีอายุ 2-8 ป โดยการ
ใชกิจกรรมศิลปะบําบัด โดยทดลองใชกับเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษ 12 คน เคร่ืองมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะ
ที่ 2 ประกอบดวย  
       1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับอายุ ศาสนา 
รายไดตอเดือนของครอบครัว การพักอาศยั ชนิดและประเภทของความพิการ เปนแบบเขียนตอบในชองวาง มี 10 ขอ 
      2) แบบสังเกตความสามารถในการทํางานของกลามเน้ือมัดเล็กในการรวมกิจกรรมของเด็กในแตละกิจกรรม 
ประกอบดวย 4 พฤติกรรม คือ 1) การใชมือกับตารวมกันในการทํากิจกรรม 2) การปฏิบัติตามคําส่ังไดถูกตอง 3) การ
ตอบคาํถามไดในระหวางการทํากิจกรรม และ 4) ความตั้งใจในการรวมกิจกรรม 
  7. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยโดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
          1) เดินทางเขาพบผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก เพื่อขอพบเด็กที่มีความตองการพิเศษ และใหลงช่ือในใบยินยอม
เขารวมทดลองที่คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางขึ้นในระหวางวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และ
ดําเนินการขอติดตอประสานกับผูปกครองของเด็กที่มีความตองการพิเศษในการจัดกิจกรรม ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดสุรินทร 
            2) ดําเนินการใชกิจกรรมศิลปะบําบัดเพ่ือทดลองกับเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีเปนกลุมตัวอยางใน
ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยดําเนินการในทุกวันพุธและวันเสาร-วันอาทิตย วันละ 2 
ช่ัวโมง รวม 8 สัปดาห 
           3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง แบบสอบถาม และแบบประเมินของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 8. วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนาการแจกแจงความถ่ีคาเฉล่ีย (Mean) รอยละ (Percentage) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอผลเปนแผนภูมิ (Graph) 
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ผลการวิจัย 
  1. เด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรนิทร ที่มีอายุระหวาง 2-8 ป มีจํานวน 37 คน สามารถจําแนกขอมูล
แตละดาน ๆ ที่พบมากท่ีสุด คือ อายุ 2, 6 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.62 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
100 รายไดของครอบครัว 6,001-8,000 บาท/เดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.76 พักอาศัยอยูกับตากับยายมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 48.65 และประเภทของความพิการ คือ ดานสติปญญามากที่สุด คดิเปนรอยละ 62.16 
 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในชุดกิจกรรมการระบายสี 
การตัดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเสน และการรอยลูกปดพบวา โดยรวมเฉล่ียคิดเปนรอยละ 81.40, 78.45, 
82.50, 86.40, 75.15 ตามลําดับ โดยแตละชุดกิจกรรมมีการพัฒนาดีขึ้นตามลําดับ   
 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในจังหวัดสุรินทรท่ีมีอายุ ระหวาง 2-8 ป  
โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด ที่ไดนําเสนอมาแลวน้ันมีขอคนพบที่นาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
  ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชุดกิจกรรมการระบายสี  
การตัดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเสน และการรอยลูกปด โดยรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.40, 78.45, 82.50, 
86.40, 75.15 ตามลําดับ ซ่ึงผลการพัฒนาอยูในระดับสูงทุกกิจกรรม ในคร้ังน้ีใชกระบวนการศิลปะบําบัดเพื่อการนําไปสู
กิจกรรมสรางสรรคมาใชเปนเครื่องมือท่ีจะใหผูรับการรักษาตระหนักในตนเอง (Self Realization) สิ่งสําคัญในการทํา
กิจกรรม คือ การทําใหเด็กตระหนักและยอมรับความจริงเก่ียวกับตนเองและนําไปสูการแสดงตนอยางเปดเผย ไมควร
ตีความจากสัญลักษณใดๆ จนกวาเด็กจะยอมรับตนเอง เขาไดกําหนดข้ันตอนตางๆ ในการใชศิลปะบําบัดสําหรับเด็ก
พิการ ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากประสบการณของเด็กเอง ทั้งน้ีการบําบัดเด็กที่มีลักษณะตางกันในคร้ังน้ีไดลดข้ันตอนบางขั้นไปได
แลวแตความพรอมของเด็กแตละคนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Lowenfeld (1957: 435) นอกจากนี้ยังไดอาศัยความรู
ในพัฒนาการของเด็กและพัฒนาการขั้นตางๆ ของศิลปะ ซ่ึงตองเขาใจกรอบแหงการอางอิงของเด็ก ในกรณีเด็กที่มีความ
เช่ืองชา อาจเขาไปมีสวนรวมในการทํางานของเด็ก ซึ่งการใหความชวยเหลือน้ีตองการความเขาใจ การส่ือสารการแสดง
ทาที ทั้งน้ีเพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการในการแสดงออกในการที่ผูใหคาํปรึกษาจะสามารถเขาใจความหมายหรือ  
ขอความจากสัญลักษณที่เด็กสรางข้ึนเปนขั้นตอนที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Rubin (1984: 66) ไดกลาวไววา 
ในการที่จะทําใหการสัมภาษณผลงานศิลปะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสงูสุด สิ่งสําคัญที่ตองเรียนรูคือ จะสูผลงาน
อยางไร  สิ่งท่ีตองดูคืออะไร และมีประสาทสัมผัสที่ไวในส่ิงที่สังเกตเห็น ซึ่งเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางรวดเร็วตอมา 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษาของสุจิตรา สุขเกษม (2538: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะที่
มีตอความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพรอง ทางสติปญญาระดับปฐมวัยซึ่งพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนกิจกรรมศิลปะที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
กิจกรรมศิลปะของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
  1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษในชุดกิจกรรมการระบายสี การตัดกระดาษ การเขียนเสน การลากโยงเสน และการรอยลูกปด 
โดยรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.40, 78.45, 82.50, 86.40, 75.15 ตามลําดับ ซึ่งกิจกรรมศิลปะน้ันนอกจากเด็กไดแสดง 
ความรูสึกนึกคิดใหผูใหญทราบแลวยังชวยผอนคลายความคับของใจทางดานอารมณโดยผานการเลา การบรรยายของ
ผลงานจากการวาด การเขียน และสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา ย่ิงไปกวานั้นความสําเร็จในการสรางสรรคจะชวยให
เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกดวย ดังน้ันผูนํากิจกรรมศิลปะบําบัดไปใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษจําเปนตอง
สรางความไววางใจและการสรางสัมพันธภาพที่ดีโดยการสรางความพึงพอใจใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงการขู (Threatening) 
ชวยเหลือใหเด็กไดเรียนรูถึง สิ่งท่ีคาดหวังจากเขา ในการแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเองผานทางผลงานศิลปะ โดยผูให  
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คําปรึกษาใหการยอมรับและพยายามที่จะเขาใจความหมายของสัญลักษณ ดวยวิธีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพื่อเขาสู
โลกภายในของเด็กและชวยใหเขาคนพบตัวตนที่แทจริงผานทางศิลปะออกมา 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
      1) ควรศึกษาการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในจังหวัดอื่นๆ ที่มีอายุระหวาง  
2-8 ป โดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด 
      2) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในจังหวัดที่มี 
อายุแตกตางกันโดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด 
      3) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในจังหวัดที่มี
ประเภทและความพิการแตกตางกันโดยการใชกิจกรรมศิลปะบําบัด 
      4) ควรมีการสรางชุดฝกอบรมเก่ียวกับการใชกิจกรรมศิลปะบําบัดของเด็กที่มีความตองการพิเศษแก
ผูปกครอง 
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ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา 
ของนกัศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

Factors Influencing the use Information and Technology in physical 
education teaching of Practical Teacher Student’s at  
Thailand National Sport University Chonburi Campus 

ฐาณรงค ทุเรียน, ธิตพิงษ สุขดี, สรัญญา เนตรธานนท, จันตรี ลดาวรรษ, ณรงค วิชัยรัตน,  
นิศานาถ เนตรบารมี, ยงยุทธ ลาดนอก 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี เปน
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีปการศึกษา 2562 จํานวน 60 คน 
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษา         
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มี 3 
ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษาการใชเทคโนโลยี (X3) 
ทักษะการแสวงหาความรู (X6) และประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) ซ่ึงปจจัย ทั้ง 3 น้ีสามารถรวมกัน
ทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ไดรอยละ 61.60 และไดนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณมาเขียนสมการในไดดังน้ี    
  รูปคะแนนดิบ ไดแก 
  Y/ = .132 + .471 (X3) + .272 (X6) + .237 (X5) 
  รูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
  Z/

Y = .468 (Z X 3) + .284 (Z X 6) + .236 (Z X 5) 
คําสําคัญ: การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, การสอนพลศึกษา, นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

Abstract 
  The Purpose was to Study factors Influencing the use Information Communication and 
Technology in physical education teaching of Practical Teacher Students at Thailand National Sport 
University Chonburi Campus. The 60 Samples were Stratified Random Sampling from Practical Teacher 
Students at Thailand National Sport University Chonburi Campus.in Academic Years 2019. The research 
instrument was a questionnaire. The data were then analyzed in terms of Stepwise Multiple Regression 
Analysis. 
  Results The factors which were Influencing for using Information Communication and 
Technology in physical education teaching of Practical Teacher Students at Thailand National Sport 
University Chonburi Campus consisted of Counseling of the use Information Communication and 
Technology, Knowledge Seeking Skills, Experience in using Information Communication and technology. 
They were statistically significantly difference at the 0.1 level. These 3 factors can predict a the use 
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Information Communication and Technology at 61.60 percentage. The significantly predicted equations 
were as follows: 
  In term of raw scores were: 
  Y/ = .132 + .471 (X3) + .272 (X6) + .237 (X5) 
  In term of standard scores were: 
  Z/

Y = .468 (Z X 3) + .284 (Z X 6) + .236 (Z X 5) 
Keywords: The use Information Communication and Technology, physical education teaching,  
                 Practical Teacher Students 
 

บทนํา 
  ในสังคมปจจุบันเปนท่ียอมรับและกลาวขานกันวาเปน “ยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซ่ึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญ
เปนอยางมากตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการศึกษา โดยแหลงการศึกษาคนควาเพ่ือการศึกษา โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยแหลงสารสนเทศจาก
คอมพิวเตอรน้ัน ไดกลายมาเปนแหลงการเรียนรูท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เน่ืองจากรวดเร็ว ทันเหตุการณ 
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น และกลายมาเปนแหลงสารสนเทศที่มีบทบาทตอการศึกษา
เปนอยางมากทําใหในปจจุบันสถาบันการศึกษาไดนําเทคโนโลยีดังกลาว มาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ภายใตแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนรูจักศึกษาหา
ความรูดวยตนเองมากข้ึน สามารถคิด วิเคราะหรูจักแกปญหาดวยตนเอง สามารถใชเหตุผลและวิจารณญาณในการ
ปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ สิ่งที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก กระบวนการเรียนการสอนที่
เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนหลักไมใชการถายทอดจากผูสอนเพียงฝายเดียวแตเปนการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย (เขมิกา กลิ่นเกษร, 2553 ; ภมร บุตรสีทัด และรัชนี ศิริประพิมพ, 2560 ; Williams and 
Sawyer, 2015) 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีมีหนาที่ผลิตครูใหตอบสนองกับความตองการ
ของสังคมปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูวิชาเอกพลศึกษา ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
นักศึกษาตองมีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอด ขอมูลขาวสารดานพลศึกษาจากผูเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และนําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือสําหรับเตรียมความพรอมและสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู ซ่ึงนักศึกษาจะไดทดลองฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนและไดรับประสบการณในวิชาชีพที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูพลศึกษา ซ่ึงเปนรายวิชาที่กําหนดไวใน
ช้ันปสุดทายของหลักสูตร โดยการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการปฏิบัติหนาที่ของครู นักศึกษาจําเปนตองศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ดวยตนเองมากข้ึน เพื่อการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ โดยทางสถาบันได
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน การ
ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนรูรวมกันระบบทางออนไลน สามารถ
กระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรูรวมกันเพิ่มมากข้ึน โดยนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ไมจํากัดเวลา
และสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 ; Ezekoka and Gertrude, 2015) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชา        
พลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ูมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิวิทยาเขตชลบุรี โดยนําปจจัยที่เก่ียวของ
กับพฤติกรรมการเรียนรูคือ ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหคําแนะ
คําปรึกษาการใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ประสบการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแสวงหาความรู มาทํานายอิทธิตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาและนํามาเปน
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ขอมูลในการวางแผนพัฒนาการใช เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูและนําไปสูแนวทางการผลิตครูที่มีประสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 
research) เนนการศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยมีประชาการเปนนักศึกษา ชั้นปที่ 5 ของ
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 108 คน ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 5 
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในปการศึกษา 2562 จํานวน 60 คน โดยขนาด
กลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหพหุตัวแปร ซึ่ง Hair et al., (2013) และ Schumacker & Lomax (2010) ไดแนะนําไว
วาควรมีอัตราสวนระหวางกลุมตัวอยางตอตัวแปรไมควรนอยกวา 10 : 1 โดยการวิจัยคร้ังน้ีจะใชอันตราสวน 10 : 1 ซึ่ง
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีความสมัครใจ และ
ลงนามใหความยินยอมใหขอมูล และสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได เชน มีปญหาดานสุขภาพ มีความกังวลใจ เปนตน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน 
  1. ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X1)   
  2. เจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X2)     
  3. การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี(X3)   
 4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรยีน(X4)     
 5. ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X5)     
 6. ทักษะการแสวงหาความรู(X6)   
  ตวัแปรตาม คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
  สมมุติฐานการวิจัย 
  ปจจัยดานความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหคําแนะ
คําปรึกษาการใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ประสบการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการแสวงหาความรูอยางนอยหน่ึงปจจัยสามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    
  เครื่องมือที่ใชในในการวิจัย เปนแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชา    
พลศึกษา ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 7  ฉบับ มีคา
ดัชนี IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 โดยแบบสอบถามท้ัง 7 ฉบับ มีคาความเช่ือม่ันดงัน้ี 
  1. แบบสอบถามความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาความเชื่อม่ัน 0.90 
  2. แบบสอบถามเจตคตใินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาความเชื่อม่ัน 0.92 
  3. แบบสอบถามการใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี มีคาความเช่ือม่ัน 0.90 
  4. แบบสอบถามสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน มีคาความเชื่อมั่น 0.91 
  5. แบบสอบถามประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาความเชื่อมั่น 0.89  
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  6. แบบสอบถามทักษะการแสวงหาความรู มีคาความเช่ือมั่น 0.90 
  7. แบบสอบถามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนพลศึกษา มีคาความเช่ือม่ัน 0.93 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนดไวเม่ือสุมกลุมตัวอยางไดแลว 
ผูวิจัยขอความรวมมือในการทําวิ จัยพรอมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยใหทราบ และนําแบบสอบถามไป
ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองพรอมผูชวย ซึ่งผูวิจัยได
ช้ีแจงขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลแกผูชวยวิจัยเปนอยางดี 
 การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ผลการวิจัย  
 วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี พบวา มีปจจัยท้ังหมด 3 ท่ีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอนวิชาพลศึกษาของนักศกึษาฝกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
ดังตาราง 1 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือคนหาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชา 
              พลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

Regression 4.954 3 1.651 32.531** .000 
Residual 2.843 56 .051   

Total 7.797 59    
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

  จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ปจจัยทั้งหมด 3 ที่อิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี อยางมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ.01 
 

  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหปจจัยทั้งหมด 3 ที่อิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศกึษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณ 
              วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

ตัวพยากรณ b Std. Error β t p 

คาคงที่  .132 .417 - .317 .753 
1. การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X3)   .471 .100 .468 4.686** .000 
2. ทักษะการแสวงหาความรู(X6)   .272 .095 .284 2.865** .006 
3. ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X5)     .237 .089 .236 2.652** .010 
Adjusted R2  0.616 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี พบวา มีปจจัยจํานวน 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด 
ไดแก การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(X3) ทักษะการแสวงหาความรู(X6) และประสบการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ(X5) ซึ่งปจจัย ทั้ง 3 น้ีสามารถรวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีไดรอยละ 61.60 และไดนําคา
สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนคะแนนดิบไดดังนี้ 
   

  Y/ = .132 + .471 (X3) + .272 (X6) + .237 (X5) 
 

สมการพยากรณในรปูคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
   รูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
  Z/

Y = .468 (Z X 3) + .284 (Z X 6) + .236 (Z X 5) 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัย
ที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี (X3) ทักษะการแสวงหาความรู (X6) และ
ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) ซึ่งปจจัย ทั้ง 3 น้ีสามารถรวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรีไดรอยละ 
61.60 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซ่ึงแตละปจจัยสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
 1. การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศปจจัยที่สําคัญที่สุดในทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งการ
ใหคําปรึกษาจะมีสวนชวยใหนักศึกษาไดรับความรู แนวคิด กระบวนการนําเทคโนโลยีไปใชจากอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี่ยง
จะชวยใหนักศึกษาไดออกแบบ เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนวิชาพลศึกษาไดอยางถูกตอง และทําใหเกิดความ
ม่ันใจจากการไดรับคําปรึกษาไดมีการรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจูงใจนักศึกษาให
เห็นถึงประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสอนวิชาพลศึกษาสอดคลองกับ Corey (2004) ไดกลาววา 
กระบวนการใหคําปรึกษาน้ัน เปนการดําเนินการใหผูเขารับการปรึกษาไดสามารถตัดสินใจแกปญหา โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ
อยางชัดเจน โดยผูใหคําปรึกษาจะคอยเอื้ออํานวยใหผูรับคําปรึกษาไดมีโอกาสสํารวจตนเอง แสดงความรูสึกและความ
คิดเห็น กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับการแลกเปลี่ยนทางคดิ การถายทอดไปสูผูตองการรับรู โดยแรงจูงใจการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร, 2557 ; สุธาศนี สีนวนแกว, 
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2553) และสอดคลองกับไพญาดา สังขทอง (2560) พบวา ปจจัยการใหคําปรึกษาสําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียน เปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียนของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. ทักษะการแสวงหาความรูเปนปจจัยที่ 2 ในทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี เพราะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอนพลศึกษาน้ันจําเปนตองคนควา และหาความรูเพิ่มเติมเพ่ือนํามาสรางส่ือประกอบการสอน ทักษะการแสวงหา
ความรูทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21เปนการคนควาหาความรู และสามารถสรางความรูใหมเพิ่มเติม โดยการสังเกต  
การฟง การซักถาม การทดลอง การคนควา หรือปฏิบัติดวยตนเอง นักศึกษาจึงใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน 
พลศึกษาได สอดคลอง Crawfrod, el al, (2005) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
โดยการใชเทคโนโลยีและกิจกรรมในการแสวงหาความรูพบวา มีความสัมพันธกันระหวางความสามารถในการใชเทคโนโลยี
กับการสืบเสาะหาความรู และดาราวรรณ เดชฉกรรจ อรพิณ ศิริสัมพันธ (2560) พบวา ทักษะการแสวงหาความรู ดวย
การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีพัฒนาการสูงขึ้นทําใหผลการเรียนรูสูงข้ึน 
 3. ประสบการณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยที่ 3 ในการทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี เพราะการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนพลศึกษา จะทําใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช นักศึกษาจะไดเรียนรูการออกแบบ วิธีใช รวมถึงทดลองใชจัด
การศึกษาในหองเรียน จึงเกิดประสบการณและเกิดการรับรูถึงประโยชนในการารใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน 
โดย Davis (1989) อธิบายวา ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) วาเม่ือบุคคลรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน สงผลใหมีทัศนคติที่มีตอการใชงานในทางบวก เกิดความ
ต้ังใจที่จะใชงานและเกิดการยอมรับการใชงานจริงในที่สุด และสอดคลองกับชมพู วิพุธานุพงษ, นิตยา เพ็ญศิรินภา และ
พาณี สีตกะลิน (2559) พบวา การรูเทาทันสารสนเทศและการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษของพยาบาลวิชาชีพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และประวิทย เครอืทรัพย (2554) พบวา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีไดใหความสําคัญกับสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอน และไดสงเสริมการเรียนรูไดอยางไรขอบเขต โดย
พัฒนาส่ือการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน สมารถจูงใจใฝเรียนรูในลักษณะพึ่งพาตนเอง 
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางวิทยาลัยไดจัดเตรียมไว เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเอง ในการแสวงหาความรูโดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการเรียน และการศึกษาคนควาทางวิชาการ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  จากการวิจัย พบวา การใหคําแนะคําปรึกษาการใชเทคโนโลยี ทักษะการแสวงหาความรู และประสบการณการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปจจัย ทั้ง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถใช
เปนแนวทางใหผูที่มีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของสามารถนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมความสามารถการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพลศึกษาปฏิบัติใหเกิดความชํานาญได จึงควรใหความสําคัญในการพัฒนาปจจัย
ดังกลาว  
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การพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชรูปแบบการสอน 5B Model 

A Development of Rambhai Barni Rajabhat University Students’ Learning 
Outcomes under the Qualifications Framework for Higher Education  

by Using 5B Model 
วสุพล เผือกนําผล1, พัชรินทร รุจิรานุกูล2, รมิดา กาญจนะวงศ3, กันติทตั การเจริญ4, 

เอ้ือมพร รุงศิริ4, ปรอยฝน วงศชาวจันท4, สิตางศ เจริญวงศ4 

1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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บทคดัยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ         ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ เกิดจากการใชรูปแบบการสอน 5B โมเดลที่ พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบ 
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกอนสอน
และหลังสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล ศึกษาความคงทนของผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เกิดจากใชรูปแบบการสอน 5B โมเดล และ
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล เครื่องมือการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรูที่ จัดทําขึ้นตามข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนดวย 5B Model รายวิชาละ 1 แผน รวมท้ังหมด 5 
แผนการจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ดานละ 1 ฉบับ รวมจํานวน 3 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาแบบทดสอบสําหรับวัดผลการเรียนรู   
ดานความรู จํานวน 1 ฉบับ ประเภทขอสอบแบบหลายตัวเลือก และทักษะดานปญญา จํานวน 1 ฉบับ ประเภทขอสอบ
แบบความเรียง และแบบวัดความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2561 จํานวน 184 คน ไดมาจากกระบวนการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน วิเคราะหระดับผลการ
เรียนรูดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวยสถิติ 
Dependent Sample t-test  วิเคราะหความคงทนของผลการเรียนรูดานความรู ดวยสถิติ One-way Repeated 
Measures ANOVA วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูเรียนดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
รําไพพรรณี ที่เกิดจากการใชรูปแบบการสอน 5B โมเดลที่พัฒนาข้ึน พบวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม กอนเรียน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 14.84 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.20 สวนหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 15.53 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.65 2) ดานความรู กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.95 จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเปนรอยละ 54.75 สวนหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 14.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.50 
3) ดานทักษะทางปญญา กอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 34.52 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 67.69 สวนหลัง
เรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 41.23 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.85  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ กอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 1.80 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 36.00 สวนหลัง
เรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.60  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 
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การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี กอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 11.88 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 59.40 
สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.16 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 65.80 

2. เปรียบเทียบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีกอนสอนและหลังสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล พบวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (ความ
รับผิดชอบ) หลังเรียนนักศึกษามีทักษะสูงกวากอนเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ดานทักษะดานความรูหลังเรียน
นักศึกษามีทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ดานทักษะทางปญญา หลังเรียนนักศึกษามี
ทักษะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบหลังเรียนนักศึกษามีทักษะสูงกวากอนเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีหลังเรียนนักศึกษามีทักษะสูงกวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ความคงทนดานความรู หลังจากเรียนดวยวิธีการการสอนแบบ 5B Model หลังเรียน 2 สัปดาหสูงกวา 
หลังเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4. ระดับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5B พบวา Model ในภาพรวม
นักศกึษามีทัศนคติตอการเรยีนการสอนในระดับมาก  
คําสําคัญ : การพัฒนาผลการเรียนรู, กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ, รูปแบบการสอน 5B Model 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to investigate the Rambhai Barni Rajabhat University 

Students’ learning outcomes under the qualifications framework for higher education (TQF) by using 5B 
Model 2) to compare achievement between before and after using 5B Model 3) to investigate the 
learning retention outcomes under the qualifications framework for higher education after using 5B 
Model and 4) to survey students’ attitude towards 5B Model.  The samples of the study were 184 
Rambhai Barni Rajabhat students who enrolled in 7 subjects in the first semester of the academic year 
2018. The samples were selected by cluster random sampling. The research instruments were 
comprised of 1) 5 lesson plans for each subject 2) learning behavior forms in ethics and moral aspect, 
interpersonal skills and responsibility aspect 3) a speaking performance test with 12 items 4) a 4 
multiple-choice test with 20 items as a summative test 5) a paragraph writing test and 6) a students’ 

attitude form of a five-level rating scale with 10 items.  The data was statistically analyzed by mean (X̅) 
scores, percentage, standard deviation ( SD) and t-test for dependent samples. The learning retention 
in knowledge aspect data was statistically analyzed by One-way Repeated Measures ANOVA. The 

students’ attitude data was analyzed using percentage, mean (X̅) and standard deviation (SD).  
The results in this research showed that: 
1. 1) The results revealed that the learning outcomes of the participants in ethics and moral 

aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The 
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=15.53, 77.65%) than the pre-test 
(M=14.84, 74.20%).  2) The results revealed that the learning outcomes of the participants in knowledge 
aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The 
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=14.10, 70.50%) than the pre-test 
(M=10.95, 54.75%) 3) The results revealed that the learning outcomes of the participants in cognitive 
aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The 
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=41.23, 80.85%) than the pre-test 
(M=34.52, 67.69%). 4) The results revealed that the learning outcomes of the participants in 
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interpersonal skills and responsibility aspect were significantly higher after using 5B Model at the 
statistically significant level of .05. The participants had significantly higher mean scores on the post-
test (M=3.88, 77.60%) than the pre-test (M=1.80, 36%). 5) The results revealed that the learning 
outcomes of the participants in Numerical analysis, communication and information technology skills 
aspect were significantly higher after using 5B Model at the statistically significant level of .05. The 
participants had significantly higher mean scores on the post-test (M=13.16, 65.80%) than the pre-test 
(M=11.88, 59.40%). 

2. The results of comparing the scores of learning outcomes of TQF of Rambhai Barni Rajabhat 
University students before and after applying 5B Model showed that 1) The students’ skills before using 
the model were higher than after using the model in ethics and morals (responsibility) with no statistical 
significance 2) The students’ knowledge increased after using the model with statistical significance at 
0.05 3) The students’ cognitive skills increased after using the model with statistical significance at 0.05 
4) Interpersonal skills and responsibility after using the model with no statistical significance 5) The 
students’ numerical analysis, communication and information technology skills after using the model 
were higher with statistical significance at 0.05. 

3. After using 5B Model for two weeks, the students’ learning retention was higher with 
statistical significance. 

4. The overall of students’ satisfaction on 5B Model were high. 
Keywords: development, learning outcome, Thailand Qualifications Framework, 5B Model 
 

บทนํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และสอดคลองกับคานิยมของมหาวิทยาลัยที่วา RBRU ซึ่งหมายถึง R : 
Responsibility คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร และสังคม B : Best คือ ความเปนเลิศของบุคลากร ความรอบรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและความเปนมืออาชีพ R : Relationship คือ การมีสัมพันธที่ดีกอใหเกิดการ
ทํางานเปนทีม และ U : Unity คือ ความเปนหนึ่งเดียวมีเอกภาพโดยสงเสริมใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนรูอยางมีสุขผอนคลายมีอิสระยอมรับความแตกตางของผูเรียน และเปด
โอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพอันสงผลใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาใหดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเรงดวนของสภามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใหจัดทําโครงการพัฒนา    
กระบวนทัศนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ที่ฉลาดจัดการสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน โดยมีเปาหมายคือยกระดับคุณภาพบัณฑิตโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญตามตัวชี้วัดจํานวนอาจารยท่ีสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคญัมีคาเปาหมายสําหรับ ปการศึกษา 2558 จํานวน 24 คน 
และปการศึกษา 2559 จํานวน 50 คน โครงการกระบวนทัศนยังมีแนวคิดมาจาก พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 และ
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนในระยะที่ 1 เริ่มจากการกําหนด
นโยบายระดับมหาวิทยาลัย การสนับสนุนจากผูบริหารของมหาวิทยาลัย และการสงเสริมจากผูบริหารระดับคณะนําไปสู
การคนพบแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งประกอบดวยการจัดการเรียนรูในรายวิชาบรรยายโดยใหความสําคัญ กับกิจกรรมหลัก 5 
กิจกรรม ไดแก (1) การทําขอตกลงและทบทวนความรูเดิม (Bright) (2) การเพ่ิมพูนความรู (Brain) (3) การสราง
กระบวนการคิด(Bring) (4) การปฏิบัติการเรียนรู (Best) (5) การขยายผล (Beauty) ออกมาเปนรูปแบบการสอนดวย 5B 
Model คือ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือนําไปใชในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนรายบรรยายจํานวน 7 รายวิชา ผูสอน 7 คน 6 สาขาวิชา 4 คณะ ไดแก (1) รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
พื้นฐาน (2) รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (3) รายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (4) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 
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(5) รายวิชาหลักการอานเขียนคําไทย (6) รายวิชาคานิยมและโลกาภิวัตนในอาเซียน (7) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ดาน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชรูปแบบการสอน 5B โมเดล”  
เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาบรรยายของแตละคณะของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณตีอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่เกิดจากการใชรปูแบบการสอน 5B โมเดลท่ีพัฒนาข้ึน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกอนสอนและหลังสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล    
 3. เพ่ือศึกษาความคงทนของผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เกิดจากใชรูปแบบการสอน 5B โมเดล 
 4. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 5B โมเดล 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียน   
ในรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2561 ประกอบดวย 6 สาขา 7 รายวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร  
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ครุศาสตร รายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ รายวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชาหลักการเขียน
คําไทย และสาขาวิชารฐัศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชาคานิยมและโลกาภิวัตนในอาเซียน 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหาศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน จากการใช 5B โมเดล 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลัง รวมถึงศึกษาความคงทนของผลการเรียนรูที่เกิดกับนักศึกษาจากการใช
รูปแบบการสอน 5B โมเดล และศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนดวยรูปแบบ 5 ฺB โมเดล ในรายวิชา
ภาคการศึกษา 1/2561 จํานวน 7 รายวิชา วิชาละ 3 ชั่วโมง ตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ลงมือปฏิบัติ 
เผชิญสถานการณ หรือวิจัย และใชการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง จากโครงการพัฒนากระบวนทัศนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาบรรยาย คือ การสอนดวยรูปแบบ 5B โมเดล หมายถึง รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคญั ประกอบดวย Bright/ Brain/ Bring/ Best/ Beauty 
 1) Bright หมายถึง การทําขอตกลง ทบทวนความรูเดิม การวางระเบียบรวมกันและสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียนสวนการทบทวนความรูเดิมเปนการที่ผูสอนต้ังคาํถามกับผูเรียนกอนเรียนทุกคร้ัง 
 2) Brain หมายถึง การเพ่ิมเติมองคความรู เปนการที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลเน้ือหาสาระ
วิชาในเรื่องท่ีเรียน 
 3) Bring หมายถึง การสรางกระบวนการคิดเปนการที่ผูสอนมอบหมายงานใหกับผูเรียนรวมกันคิดหัวขอการ
เรียนรูตามประเด็นท่ีสนใจ 
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 4) Best หมายถึง การผลิตโครงการ และการปฏิบัติการเรียนรูโดยการผลิตโครงการเปนการท่ีผูสอนมอบหมาย
งานกลุมใหผูเรียนไดเขียนโครงการศึกษาตามประเด็นท่ีสนใจสวนการปฏิบัติการเรียนรู เปนการลงมือปฏิบัติการเรียนรู
ตามโครงการศึกษาที่สนใจเปนกลุม 
 5) Beauty หมายถึง การมุงสูการขยายผลการเรียนรูเปนการนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการผลิต
โครงการและการปฏิบัติการเรียนรูผานสื่อหรือการนําเสนอหนาชั้นเรียนอยางมีประสทิธิภาพ 
 กุลธิดา ตรีกุลกาญจน (2556) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการพูด 
กลุมประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปการศึกษา 
2556 จํานวน 30 คน มีเคร่ืองมือ คือ แผนการสอน กิจกรรมการพูดเรื่อง การสนทนาทางโทรศัพทการนัดหมาย และการ
บอกทิศทาง แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และเกณฑสําหรับการประเมิน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉล่ีย  
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีไมเปนอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบวา 
สนทนาทางโทรศัพท มีคาเทากับ 6.2 การนัดหมาย มีคาเทากับ 6.4 และการบอกทิศทาง มีคาเทากับ 4.8 คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบหลังเรียน หัวขอการสนทนาทางโทรศัพท มีคาเทากับ 12 การนัดหมาย มีคาเทากับ 12.6 และการบอก
ทิศทาง มีคาเทากับ 13.4 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
การบัญชี โดยใชกิจกรรมการพูดสูงกวาคะแนนกอนการเรียนโดยใชกิจกรรมการพูดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สุชีรา มะหิเมือง และผาณิต เย็นแข (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ วัตถุประสงคสองประการ คือ ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู และประเมินผลการออกแบบใหม 
ในบริบทจริงของโรงเรียนเปาหมาย ไดแก กลุมพัฒนากระบวนการ ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ ผูอํานวยการ คณะกรรมการ
คุณภาพ และผูสอนที่มีประสบการณทําวิจัยในชั้นเรยีน รวมทั้งสิ้น 8 คน ทําหนาที่ออกแบบกระบวนการใหม กลุมผูสอนใน
โรงเรียน 4 โรง ไดแก โรงเรียนวัดชองลมวรรณาราม โรงเรียนวัดโรงธรรมมิตรภาพ ที่ 70 โรงเรียนวัดบางคนทีใน และ
โรงเรียนวัดธรรมา รวมท้ังส้ิน 21 คน วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับแนวคิดการออกแบบกระบวนการใหมของลูแคน
สกาย (Lucansky) เครื่องมือวิจัย ไดแก การระดมสมอง ตารางงานท่ีมีคุณภาพ ผังกระบวนการ ปฏิบัติงาน เทคนิคบัตร
ความคิดเคเจ ดัชนีวัดคุณภาพกระบวนการ ตาราง 5W1H แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบวา ใหมประกอบดวยงานหลัก 4 ขั้น ไดแก (1) วางแผน วิเคราะหความตองการของผูเรียน วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาที่เรงดวน กําหนดนิยามศัพทเฉพาะและวัตถุประสงคการวิจัย เตรียมเครื่องมือวัดประเมินผล มีดัชนีวัดคุณภาพ 
6 ตัว (2) ปฏิบัติการตามแผน คือ ใชนวัตกรรมตามแบบแผนการวิจัย การวิเคราะหและนําเสนอผลตามวัตถุประสงค  
มีดัชนีวัดคุณภาพ 2 ตัว (3) สะทอนผล ไดแก วิเคราะหหลังการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม (4) ข้ันการ
เผยแพรผลการวิจัย คือ เขียนรายงาน และการเผยแพรผลการวิจัย มีดัชนีวัดคุณภาพ 2 ตัว ผลการทดลองพบวา กลุม
ตัวอยางสามารถทําการวิจัยจนสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเกณฑประเมินระดับดี จํานวนกวารอยละ 80 จากการประเมิน
ดวยแบบประเมินชนิดมาตร ประมาณคา 5 ระดับ มีคาเฉล่ียของคุณภาพระหวาง 4.00-4.86 ชิ้นงานวิจัยทุกเรื่องสามารถ
พัฒนาผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยเกินกวารอยละ 80 ขึ้นไป 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 184 คน จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling) โดยเลือกอาสาสมัครจากอาจารยผูสอน 7 คน จากน้ันสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) จากผูเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 ของอาจารยแตละคน ในการทดสอบแตละดาน 
ประกอบดวย ดานคุณธรรม จริยธรรม มีนักศึกษาจํานวน 32 คน ดานความรู มีนักศึกษาจํานวน 40 คน ดานทักษะทาง
ปญญา มีนักศึกษาจํานวน 86 คน ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีนักศึกษาจํานวน 29 คน 
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาจํานวน 25 คน 
 2. เครื่องมือในการวิจัยมี 4 สวน คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนการสอนดวย 5B Model 
รายวิชาละ 1 แผน รวม 7 แผน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ดานละ 1 ฉบับ รวมเปน 3 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3) แบบทดสอบสําหรับวัดผลการเรียนรูดาน
ความรู จํานวน 1 ฉบับ เปนประเภทขอสอบหลายตัวเลือก และดานทักษะทางปญญา จํานวน 1 ฉบับ เปนประเภท
ขอสอบแบบความเรียง 4) แบบวัดความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั 
 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือมี 4 สวน คือ 1) ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5B Model ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดาน โดยเนนกิจกรรมที่สอดคลองกับ Professional Coaching Model จากน้ันนําแผนการจัดการ
เรียนรูทั้ง 5 ฉบับ สงใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางเน้ือหาวิชากับจุดประสงคการเรียนรูเพื่อหาความตรง
เชิงเน้ือหา (content validity) โดยมีผูเช่ียวชาญพิจารณาฉบับละ 3 ทาน สุดทายนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน  
ซ่ึงผลการประเมินพบวา แผนการจัดการเรียนรู 5 ดาน ผานเกณฑการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 2) สรางแบบสังเกต
พฤติกรรมเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF ในระดับปริญญาตรี พรอมศึกษาวิธีการวัดตัวแปรตามท่ีระบุไวในขอบเขต
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน และนําแบบสังเกตพฤติกรรมสงใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคการเรียนรูพรอมนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงค
การเรียนรูกับรายการพฤติกรรมที่ทําการสังเกต ซึ่งควรมีคา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินพบวา ผานเกณฑ
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบสําหรับวัดผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญา วิเคราะห
จุดประสงคการเรียนรูทั้งดานความรู  และดานทักษะทางปญญาในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) สรางแบบทดสอบวัดผลดานความรู และดานทักษะทางปญญาใหครอบคลุมเน้ือหาและ
สอดคลองกับจุดประสงค นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาหรือหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับขอคําถาม โดยมีผูเชี่ยวชาญพิจารณาฉบับละ 3 ทาน จากน้ันนํา
คะแนนมาวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ประกอบดวย คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ โดยคัดเลือก
เฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 4) แบบวัดทัศนคติของ
นักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5B Model ประกอบดวย กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัด
ทัศนคติ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทัศนคตสิรุปความหมาย และองคประกอบของทัศนคติเพ่ือนํามา
สรางแบบวัดความทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งสรางขอคําถามใหสอดคลอง
และครอบคลุมกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 4. เก็บรวบรวมขอมูลแบบแผนการวิ จัยเชิงทดลองสําหรับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) และแบบแผนสําหรบัดานความรู 
  one-group pretest-posttest design 
   X1     T      X2 
  โดย T คือ ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การจัดการเรียนการสอนดวย 5B Model และ X คือ การทดสอบ 
  one-group repeated measures design 
   X1     T      X2       X3 
  โดย T คือ ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การจัดการเรียนการสอนดวย 5B Model และ X คือ การทดสอบ
ชวงเวลารวบรวมขอมูลเก็บคะแนนทดสอบกอนเรียน (X1) เก็บคะแนนทดสอบหลังเรียน (X2) เก็บคะแนนทดสอบหลัง
เรียน 2 สัปดาห (X3) และเก็บขอมูลความพึงพอใจตอรปูแบบการสอน ดวยแบบวัดความพึงพอใจ 
 5. การวิเคราะหขอมูล จากนั้นวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานดวยสถิติ Dependent 
Sample t-test (ทรงศักด์ิ ภูสีออน, 2554) (แยกวิเคราะหทีละดาน) และวิเคราะหความคงทนของผลการเรียนรูดาน
ความรูระหวางกอนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห (ความคงทนของผลการเรียนรู) ดวยสถิติ One-way 
Repeated Measures ANOVA (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554)  
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดาน
ดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model ดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ โดยแบง
การนําเสนอขอมูลเปนภาพรวมของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน จากการวิเคราะหพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม กอนเรียน 
มีคาเฉล่ียเทากับ 14.84 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.20 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.53 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.65 ดานความรู กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.95 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 54.75 หลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 14.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.50 ดานทักษะ
ทางปญญา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 34.52 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 67.69 หลังเรียนมีคาเฉล่ีย
เทากับ 41.23 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.85 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.93 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 38.52 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.77 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.47 และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.88 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 59.40 หลังเรียนมีคาเฉล่ีย
เทากับ 13.16 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 65.80 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model สถิติที่ใช คือ dependent 
sample t-test หรือ paired t-test โดยแยกวิเคราะหทีละดาน ยกเวนดานความรูที่ตองการทดสอบความคงทนจะนําไป
วิเคราะหในขั้นตอนถัดไป ซึ่งไดผลดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรมระหวางกอนและหลังเรียน 
 

พฤติกรรม 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

คาเฉล่ีย SD ผลตาง 
คาเฉล่ีย 

t p-value 

ภาพรวมดานความรบัผิดชอบ 
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

14.84 
15.53 

2.71 
2.02 

0.69 1.584 .123 

หมายเหตุ n = 32, df=31, one-tailed และกําหนด α = 0.05 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานทักษะทางปญญาระหวางกอนและหลังเรียน 
 

พฤติกรรม 
ดานทักษะทางปญญา 

คาเฉล่ีย SD ผลตาง 
คาเฉล่ีย 

t p-value 

การคิดวิเคราะห 
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

5.09 
6.41  

1.65 
1.62  

1.32  8.92  0.00 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ      
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

5.55 
6.88 

1.39 
1.46 

1.33 13.55 0.00 

การคิดสังเคราะห      
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

6.10 
7.31 

1.50 
1.14 

1.21 9.35 0.00 

การคิดสรางสรรค      
กอนเรียน 
หลังเรยีน 
 

6.20 
7.65 

1.22 
1.12 

1.45 12.47 0.00 
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การคิดแกปญหา      
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

11.58 
12.98 

1.11 
1.14 

1.4 11.45 0.00 

ภาพรวม      
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

34.52 
41.23 

3.51 
3.11 

6.71 20.92 0.00 

หมายเหตุ n = 86, df=85,one-tailed และกําหนด α = 0.05 
 

 จากตารางท่ี 1 และ 2 พบวา 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคา t เทากับ 1.584 และคา p-value เทากับ 
.123 (สูงกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว 0.05) 2) ดานทักษะทางปญญา พบวา t เทากับ 20.92 และคา p-value เทากับ 
0.00 (ต่ํากวาระดับนัยสาํคัญที่กําหนดไว 0.05) เม่ือพิจารณาพฤติกรรมยอย พบวา การคิดวิเคราะห มีคา t เทากับ 8.92 
และคา p-value เทากับ 0.00 และการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคา t เทากับ 13.55 และคา p-value เทากับ 0.00 การ
คิดสังเคราะห มีคา t เทากับ 9.35 และคา p-value เทากับ 0.00 การคิดสรางสรรค มีคา t เทากับ 12.47 และคา  
p-value เทากับ 0.00 การคิดแกปญหา มีคา t เทากับ 11.45 และคา p-value เทากับ 0.00 สรุปไดวาหลังจากเรียนดวย
วิธีการสอนแบบ 5B Model นักเรียนมีการคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การคิดสังเคราะห การคิด
สรางสรรคและการคิดแกปญหาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.053 
 

ตารางที่ 3 การการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบกอนและหลังเรียน 
 

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

คาเฉล่ีย SD ผลตาง 
คาเฉล่ีย 

t p-value 

การมีสวนรวม 
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

0.76 
1.76  

0.52 
0.43  

1.00  17.32  0.00 

ภาวะผูนํา      
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

1.04 
2.12 

0.84 
0.78 

1.08 13.50 0.00 

ภาพรวม      
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

1.80 
3.88 

1.36 
1.21 

2.08 30.82 0.00 

 

หมายเหตุ n = 29, df=27, one-tailed และกําหนด α = 0.05 
 

 จาการางที่ 3 พบวา คา t เทากับ 30.82 และคา p-value เทากับ 0.00 (สูงกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว 
0.05) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอย พบวา มีผลตางของคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน (1.00 และ 1.08 ตามลําดับ) สรุปไดวา
นักศึกษายังไมเกิดการเปล่ียนแปลง โดยที่อีกหน่ึงวิชาที่มีผูเรียน 4 คน พบวา การมีสวนรวมและภาวะผูนํา มีคาเฉล่ียกอน
และหลังเรียนเทากับ 0.36 และ 0.41 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยกอนใชโมเดล พบวา การมีสวนรวมและภาวะผูนํา 2.77 
และ 2.68 คาเฉล่ียหลังใชโมเดล พบวา การมีสวนรวมและภาวะผูนํา 3.12 และ 3.09 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 เปรยีบเทียบคาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีกอนและหลังเรียน 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

คาเฉล่ีย SD ผลตาง 
คาเฉล่ีย 

t p-value 

ภาพรวมดานการส่ือสาร 
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

11.88 
13.16 

4.38 
3.46 

1.28 2.80 .0049 

 

หมายเหตุ n = 25, df=24, one-tailed และกําหนด α = 0.05 
 

 จาการางที่ 4 พบวา มีคา t เทากับ 2.80 และคา p-value เทากับ .0049 (ตํ่ากวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว 
0.05) สรุปไดวา หลังเรียนดวยวิธีการสอน 5B Model นักเรียนมีทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี (ดานการสื่อสาร) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดานทักษะดานความรู พบวา 
มีคา t เทากับ 2.60 และคา p-value เทากับ .0000 (ตํ่ากวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว 0.05) สรุปไดวา หลังจากเรียน
ดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model นักเรียนมีทักษะดานการดานความรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 

ตารางที่ 5 สถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนดานความรูกอนและหลังการเรียนรู 
                ดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model 
 

พฤติกรรม 
ดานทักษะการความรู 

คาเฉล่ีย SD ผลตาง 
คาเฉลี่ย 

t p-value 

ภาพรวมดานความรู 
กอนเรียน 
หลังเรยีน 

10.95 
14.10 

1.60 
1.01 

3.15 2.60 0.00 

  

  จากตารางที่ 5 ดานความรู พบวา มีคา t เทากับ 2.60 และคา p-value เทากับ .0000 (ตํ่ากวาระดับนัยสําคัญ
ที่กําหนดไว 0.05) สรุปไดวา หลังจากเรียนดวยวิธีการสอนแบบ 5B Model นักเรียนมีทักษะดานความรูสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
 

 ตอนที่ 3 หาความคงทนดานความรูหลังจากเรียนดวยวิธีการสอน 5B Model โดยใชเน้ือหาเรื่อง “หลักการอาน
คําไทย”ในรายวิชาหลักการอานการเขียนคําไทยสําหรับทดลองใชนวัตกรรม (5B Model) ผูวิจัยเลือกใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (one way repeated measure ANOVA) สําหรับทําการทดสอบ 
 

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียดานความรูในการรวบรวมขอมูลท้ัง 3 ระยะ 
 

Effect Value F Hypothesis df Error df p-value 
Time Pillai's Trace 0.84 98.78 2.00 38.00 0.00 

Wilks' Lambda 0.16 98.78 2.00 38.00 0.00 
Hotelling's Trace 5.20 98.78 2.00 38.00 0.00 
Roy's Largest Root 5.20 98.78 2.00 38.00 0.00 

 

***หมายเหตุ n = 40, two-tailed และกําหนด α= 0.05 
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  ในแถว Wilks' Lambda เปนวิธีที่นักวิจัยใชโดยท่ัวไป (ทรงศักด์ิ ภูสีออน, 2554 : 153) เม่ือพิจารณาพบวา  
คา F เทากับ 98.78 และคา p-value เทากับ 0.00 ซึ่งต่ํากวาระดับความคลาดเคลื่อนที่กําหนด (0.05) หมายความวา
คาเฉล่ียดานความรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา มีนัยสําคญัทางสถิติ ขั้นตอนตอไปทํา
การเปรียบเทียบรายคู โดยคูที่ทําการเปรียบเทียบ ไดแก กอนเรียนกับหลังเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห และ
หลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชวิธีการเปรียบเทียบรายคูของ Bonferroni เพราะเปนวิธีที่สามารถ
ควบคมุความคลาดเคล่ือนไดดี (ทรงศักด์ิ ภูสีออน, 2554 : 152)  
 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบรายคูของคะแนนเฉล่ียดานความรูเร่ือง“หลักการอานคําไทย”ทั้ง 3 ระยะ 
 

คูระยะเวลาที่เปรียบเทียบ Mean Difference Std. Error p-value 

หลังเรยีน กอนเรียน          3.15        0.30    0.00 
หลังเรยีน 2 สัปดาห กอนเรียน          3.85        0.28    0.00 
 หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห         -0.70        0.14    0.00 
 

***หมายเหตุ one-tailed และกําหนด α = 0.05 
 

จากตารางที่ 7 พบวา กอนเรียนกับหลังเรียน p-value ตํ่ากวาคาความคลาดเคล่ือนท่ี (0.00 <0.05) ซึ่งหลัง
เรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะที่ 2 p-value ต่ํากวาคาความคลาด
เคล่ือนที่กําหนด (0.00 <0.05) ซึ่งหลังเรียน 2 สัปดาห มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ระยะสุดทายระหวางหลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห p-value ตํ่ากวาคาที่กําหนด (0.00 >0.05) แสดงวา ความรู
ของนักศึกษาหลังเรียน 2 สัปดาห สูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา วิธีการสอนแบบ 5B Model 
ชวยใหนักศึกษามีความคงทนในการเรียนรู 
 เน่ืองจากการวิจัยน้ีเปนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนํามาใชพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดคํานวณคารอยละเพ่ือเปรียบเทียบสัดสวนระหวาง
คะแนนที่ไดกับคะแนนเต็ม (เนนเฉพาะคะแนนหลังเรียน) อันจะเปนประโยชนในการกําหนดเกณฑพื้นฐานสําหรับ
ผลสัมฤทธิ์ดานความรูที่ไดหลังจากใชวิธีการสอนแบบ 5B Model ซึ่งผลการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางคะแนนที่ไดกับ
คะแนนเต็ม พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนดานความรูเร่ือง“หลักการอานคําไทย” ในรายวิชา หลักการอานการเขียนคําไทย 
มีคาเทากับ 14.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางคะแนนที่ไดกับคะแนนเต็มคิดเปนรอยละ 
70.50 ถานาํรอยละที่ไดไปเทียบกับการวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑถือวาอยูในระดับดีมาก (เกรด B) 
 ตอนที่ 4 ศึกษาระดับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5B Model พบวา
นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนการสอนในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66) 
โดยดานที่นักศึกษามีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 ซึ่งอยูในระดับมากรองลงมา
คือ มีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เกิดการมีสวนรวมในการเรียนรูและแกปญหาอยางมี เหตุผลมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.40 และ 4.39 ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือชวยสรางบรรยากาศในการเรียนทําใหมีความ 
กระตือรือรนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เม่ือพิจารณารายขอโดยเริ่มจากดานความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวย
รูปแบบ 5B Model พบวา ขอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในชั้นเรียน         
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอรูปแบบและวิธีการสอนที่จัดขึ้น และมีความพึงพอใจตอระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และ 4.31 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ มีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมในช้ันเรียน และมีความพึงพอใจตอเน้ือหารายวิชาที่สอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 ดานประโยชนที่ไดรับตอการ
จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ 5B Model พบวา ขอที่นักศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม      
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการเรียนรูและแกปญหาอยางมีเหตุผล สงเสริมใหมีจิตสาธารณะ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 และ 4.33 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ  
ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนทําใหมีความกระตอืรอืรน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยใชรูปแบบ 5B Model พบวา ผลการศึกษา 
ในดานทักษะทางปญญา ทักษะดานความรู ทักษะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
แตในดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางไมมีนัยสําคัญ เม่ือวิเคราะหแลวการวัด
ดานคุณธรรมจริยธรรมเปนทักษะที่ทดสอบในเรื่องของพฤติกรรมที่ตองใชเวลาในการปลูกฝง ดังน้ันระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีอาจะไมเพียงพอในการวัดผล เม่ือวิเคราะหผลการศึกษาจากใชรูปแบบ 5B Model น้ัน กับทฤษฎีการ
เรียนรู พบวา แนวทางการใชรูปแบบ 5B Model นั้นมีความสอดคลองกับทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดดในสวน
ของกฎแหงการฝกหัด เน่ืองจากขั้นตอนของการใช 5B Model นั้นเนนการปฏิบัติ และการฝกฝนเปนสําคัญ รวมถึงผล
การศึกษาแบบใช 5B Model ยังมีผลการเปรียบเทียบกอนและหลังเรียนในสวนของทักษะดานความรูที่มีความสอดคลอง
กับกุลธิดา ตรีกุลกาญจน (2556) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการ
พูดของนักศึกษาช้ันปที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กลุมประชากร 
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย สงขลา ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน โดยมี
เครื่องมือในการวิจัยคือ แผนการสอนโดยใชกิจกรรมการพูด กิจกรรมการพูดเร่ืองการสนทนาทาง โทรศัพทการนัดหมาย 
และแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรยีน พบวา มีผลการเรยีนรูหลังเรียนน้ันสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย  
 คณะผูวิจัยมีขอเสนอจากงานวิจัย คือ จากผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบกอนหลังของผลการเรียนรู 
ดานคุณธรรมจริยธรรมน้ันสูงกวาอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาในการวิจัยคร้ังตอไปจําเปนจะตองมีการนํา Model  
ไปใชในระยะเวลาที่นานมากขึ้นเน่ืองจากเปนผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมมีความจําเปนที่ตองใชระยะเวลาในการ
ปลูกฝง และในการวิจัยคร้ังตอไปในการวิจัยแบบใช Model ผูวิจัยเห็นวา ควรใช Model เพ่ือทดสอบดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะและนําไปใชในทุกๆ วิชาที่ใชในการทดลองเพื่อดูผลการศึกษาวาดีขึ้นสอดคลองกันในทุกๆ รายวิชาหรือไม 
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บทคดัยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดบัสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับอนุบาลอายุ 4-6 ป ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดจันทบุร ีเทียบกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย งานวิจัยน้ีศึกษากับประชากรกลุมเปาหมาย   
เปนนักเรียนระดับช้ันอนุบาล (อายุ 4-6 ป) ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ปการศึกษา 2559    
จํานวน 130 คน เปนนักเรียนชาย 64 คน นักเรียนหญิง 66 คน ใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย อายุ 
4-6 ป ของสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา จํานวน 7 รายการ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ การทดสอบ
น่ังงอตัวไปขางหนา การทดสอบงอแขนยกนํ้าหนัก 30 วินาที การทดสอบว่ิงเร็ว 20 เมตร การทดสอบการยืนกระโดดไกล 
การทดสอบลุกน่ัง 30 วินาที การทดสอบวิ่งเก็บของและว่ิงออมหลัก และการวัดดัชนีมวลกาย  
 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยรวมของนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
ในจังหวัดจันทบุรี เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย กลุมอายุ 4-6 ป พบวา การทดสอบดัชนีมวลกายมีผลการ
ทดสอบเฉลี่ยอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม คือ มีมวลกายเหมาะสมตามวัย และผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับดี 
คือ น่ังงอตัวไปขางหนาและการว่ิงเก็บของและวิ่งออมหลัก ผลการทดสอบระดับปานกลาง คือ รายการทดสอบการยืน
กระโดดไกล รายการลุกน่ัง 30 วินาที และการทดสอบงอแขนยกน้ําหนัก สวนผลการทดสอบวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลการ
ทดสอบระดับปานกลาง สําหรับนักเรียนอายุ 4-5 ป สวนอายุ 6 ป มีผลการทดสอบระดับดี 
คําสําคัญ: โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, สมรรถภาพทางกาย, นักเรียนอนบุาล 
 

Abstract 
  The purpose of the research was to investigate the level of physical fitness’s early childhood 
students in Border Patrol Police Schools in the 2016 academic year to compare Thai standardization of 
physical fitness. The subjects were 130 early childhood students, 64 boys and 66 girls. The instrument 
used for this study was a physical fitness test created for Thai children aged 4-6 years, set by the Sport 
Sciences Bureau. The test consisted of 7 lists: Sit and Reach, Bicep Curl 30 Seconds, 20 Meter Dash, 
Standing Broad Jump, Sit-Ups 30 seconds, Shuttle and Zig Zag Run and Body Mass Index (BMI).  
 The results of the overall physical fitness early childhood students in Border Patrol Police 
Schools in chanthaburi were compared on Thai standardization norm for thai child’s aged 4-6 year old 
found that 1) the average of BMI was a suitable criteria; 2) the results of physical fitness was Sit and 
Reach, Shuttle and Zig Zag at a good level; 3) Standing Board Jump, Sit Ups 30 seconds and Bicep Curl 
30 seconds were at a moderate level; and 4) the students aged 4-5 year old was the physical fitness 
at moderate level and students aged 6 year old was the physical fitness at a good level. 
Keywords: Border Patrol Police Schools, Physical fitness, Early childhood student  
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บทนํา 
  ประเทศไทยในระยะ 10 กวาปท่ีผานมา ปญหาโภชนาการเกินไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ปญหา
นํ้าหนักเกินและอวนในเด็กวัยเรยีน ปจจุบันมีอุบัติการณ รอยละ 10-15 และที่นากังวล คือ กวารอยละ 50 ของเด็กที่อวน 
มีไขมันสูงในเลือด (ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร, 2550) ผลการสํารวจโรงเรียนช้ันประถมศึกษา จํานวน 268 โรงเรียน ของ
เครือขายวิจัยสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ในป พ.ศ.2548 พบวา มีเด็กนักเรียนอวนรอยละ 12 และรางกายทวม
รอยละ 5 (กรมอนามัย, 2548) จากการประชุมระหวางประเทศดานการกีฬาและการศึกษา เพ่ือฉลองปแหงการกีฬาและ
การศึกษาขององคการสหประชาชาติ ป ค.ศ. 2005 ซึ่งจัดข้ึนโดยรัฐบาลไทย ไดมีขอตกลงรวมกัน ในแผนปฏิบัติการ
กรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการพลศกึษาในโรงเรียน (The Bangkok Agenda for Action On Physical Education 
and Sport in School) ใหมีการนําแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯวาดวยการกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียนบรรจุเปน
ประเด็นสําคัญลงในยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยกีฬาและการพลศึกษาในโรงเรียนเปนการทบทวน
เปาหมายของการนํากีฬาและการพลศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
โดยกําหนดวิชาพลศึกษาลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน รายละเอียดขอตกลงรวมกันในแผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและพลศึกษาใน
โรงเรียน ขอ 8 ขอบเขตของยุทธศาสตรชาติควรคลอบคลุมถึงหลักสูตรการศึกษาดานกีฬาและการพลศึกษาสําหรับ
โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมไปถึงในโปรแกรมการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน สอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ตองการสงเสริมการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน
และการกีฬา เพื่อมวลชน สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสไดเลนกีฬาและออกกําลังกายอยางถูกตองและเปน
ประจํา เพ่ือสรางสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี รวมถึงโปรแกรมความเชี่ยวชาญดานการกีฬาและการพลศึกษาเพ่ือเปนฐาน
อาชีพดานกีฬาสําหรับเยาวชน (แผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555-2559, 1-2) และจากการประชุมวิชาการ
ของกรมอนามัย เรื่อง การสงเสริมเด็กไทยยุคใหมเติบโตสมวัย สูงดีสมสวน ไมอวน ผอม เตี้ย โดยไดตั้งเปาหมายในป 
2579 เด็กชายสูงเฉล่ีย 163 เซนติเมตร และเด็กหญิงสูง 164 เซนติเมตร ซึ่งตองสรางความรวมมือใหทุกฝายเห็น
ความสําคญัโดยเฉพาะพอแม ผูปกครอง ชุมชน รวมถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาง ๆ ดวย (กรมอนามัย, 2560) 
  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จัดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2496 มีภารกิจตรวจตรารักษาชายแดน โดยจัดหมู
ลาดตระเวนเดินทางไปในพ้ืนที่ตาง ๆ มีโอกาสไดพบเห็นประชาชนไกลคมนาคมมีฐานะลําบากเรนแคน โรคภัยเบียดเบียน 
ขาดยารักษาโรคขาดอาหารและเคร่ืองนุงหม เด็กในวัยเรียนไมไดศึกษาเลาเรียนเน่ืองจากไมมีหนวยงานใดสามารถเขาไป
จัดต้ังโรงเรียนได ในป พ.ศ. 2499 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต 5 ปจจุบัน คือ กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 33 คายดารารัศมี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยรอยตํารวจโท ทวี ภานโุสภณ ตําแหนงผูบังคับหมวด ได
ริเริ่มจัดต้ังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนข้ึนเปนครั้งแรก ที่บานดอนมหาวัน ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ดวยการรวมแรงรวมใจกับราษฎรในหมูบานและหมูบานใกลเคียงปลูกสรางอาคารเรียนข้ึน โดยไมไดใช
งบประมาณแผนดิน ไดต้ังชื่อโรงเรียนวา “โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 1” และไดขยายการจัดต้ังโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเพิ่มขึ้นตลอดมา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนสถานศึกษาที่ดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดําริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระดํารําให
การจัดการศกึษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา (และระดับมัธยมตนในบาง
พื้นท่ีบางโรงเรียน) กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค ในเขตภาคตะวันออก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี อยู
ภายใตการกํากับดูแลของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 มีฐานที่ต้ังอยูที่อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มี
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบ จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนํ้า
แดง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองมะลิประเวศนวิทยา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิงคโปรแอรไลน 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   บานบอชะอมและโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหางแมว (อํานาจ สัมพันธ, 2550) 
  การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาในยุคโลกาภิวัตนเปนส่ิงจําเปนและสําคัญตอเด็กและเยาวชน เพราะชวย
เสรมิสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาตลอดจนชวยพัฒนาบุคลิกภาพ          
ใหเปนผูที่มีนํ้าใจเปนนักกีฬามีความสามัคคีรักหมูคณะ ทําใหเยาวชนเติบโตขึ้นเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของชาติ 
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(ประโยค สุทธิสงา, 2539)  การที่จะวัดหรือทราบระดับสมรรถภาพทางกายตองมีวีการวัดและการทดสอบที่ถูกตอง
เหมาะสมกับวัยและชวงอายุ เพื่อเปนการตรวจดูความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความยืดหยุนของรางกาย ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียนโลหิต หลังจากทดสอบสมรรถภาพแลวจะทราบวามีความพรอมมากนอยเพียงใด ควรเนนออกกําลังกาย
ชนิดใดและปริมาณของการออกกําลังกายเทาใดที่จะใหผลตอการพัฒนารางกายของเด็กระดับอนุบาล โดยไมเปนอันตราย
ตอรางกาย (มานพ ประภาษนนท และคณะ, 2543) เพ่ือทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดบัอนุบาลของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ระดับอนุบาล อายุระหวาง 4-6 ป ที่มีความสัมพันธกับทักษะในการที่วางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนใหสูงขึ้น จึงตองทดสอบสมรรถภาพทางกายในองคประกอบ
ดานกําลังของกลามเนื้อ (Muscle Power) ดานความเร็ว (Speed) ความอดทนของกลามเน้ือ (Endurance) ดานความ
คลองแคลววองไว (Agility) และสัดสวนรางกาย (Body Composition) เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียน
ระดับอนุบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรีในปการศึกษา 2559 และนําผลการทดสอบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อายุ 4-6 ป ในเขตจังหวัด
จันทบุรี  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ลงพื้นท่ีเก็บขอมูลวิจัย โดยดําเนินการทดสอบมรรถภาพทางกายกับเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ระดับอนุบาล อายุ 4-6 ป ทุกโรงเรียนท่ีอยูในกํากับของกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 1 จังหวัดจันทบุรี ในภาค
เรียน 2 ปการศึกษา 2559 ดวยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ป จํานวน 7 รายการ ไดแก  
น่ังงอตัวไปขางหนา (Sit and Reach), งอแขนยกนํ้าหนัก 30 วินาที (Bicep Curl 30 Seconds), ว่ิงเร็ว 20 เมตร  
(20 Meter Dash), ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump), ลุกน่ัง 30 วินาที (Sit-Ups 30 Seconds), ว่ิงเก็บของ
และวิ่งออมหลัก (Shuttle and Zig Zag Run) และดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) จากนั้นนําผลการทดสอบ
ที่ไดเทยีบกับเกณฑมาตรฐานและวิเคราะหผลระดับสมรรถภาพทางกายที่ไดจากการทดสอบ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัด
จันทบุรี อายุ 4-6 ป เทียบเกณฑมาตรฐานผลการทดสอบสมรรถภาพทางทางกายของเด็กไทย จําแนกตามกลุมอายุ 
 กลุมอายุ 4 ป เพศชาย ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการน่ังงอ
ตัวไปขางหนา (7.2 เซนติเมตร) และรายการว่ิงเก็บของและวิ่งออมหลัก (14.0 วินาที) ผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยู 
ในระดับมวลกายเหมาะสม (15.3 ก.ก./สูง2) เพศหญิง ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับ
ดี คือ รายการน่ังงอตัว ไปขางหนา 9.3 เซนติเมตร ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการว่ิงเร็ว 20 เมตร (5.9 วินาที) 
รายการว่ิงเก็บของและวิ่งออมหลัก (12.1 วินาที) และมีผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูในระดับมวลกายเหมาะสม  
(13.7 ก.ก./สูง2) 
 กลุมอายุ 5 ป เพศชาย ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการงอแขน
ยกนํ้าหนัก   30 วินาที (13 ครั้ง) และรายการวิ่งเก็บของและวิ่งออมหลกั (12.4 วินาที) ผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูใน
ระดับมวลกายเหมาะสม (14.9 ก.ก./สูง2) เพศหญิง ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดี
มาก คือ รายการน่ังงอตัว ไปขางหนา (13.5 เซนติเมตร) ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการวิ่งเร็ว 20 เมตร (5.9 วินาที) 
รายการวิ่งเก็บของและ  วิ่งออมหลัก (12.1 วินาที) และมีผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูในระดับมวลกายเหมาะสม 
(13.7 ก.ก./สูง2) 
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 กลุมอายุ 6 ป เพศชาย ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบระดับดีมาก คือ รายการ    
วิ่งเก็บของและวิ่งออมหลัก (8.5 วินาที) ผลการทดสอบระดับดี คือ รายการน่ังงอตัวไปขางหนา (11.6 เซนติเมตร) 
รายการวิ่งเร็ว (5.0 วินาที) และผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูในระดับมวลกายเหมาะสม (14.9 ก.ก./สูง2) เพศหญิง  
ผลการทดสอบโดยรวมอยูในระดับดี ผลการทดสอบระดับดีมาก คือ รายการว่ิงเก็บของและว่ิงออมหลัก (10.1 วินาที)  
ผลการทดสอบระดับดี   คือ ยืนกระโดดไกล (96.7 เซนติเมตร) รายการว่ิงเร็ว 20 เมตร (5.6 วินาที) และมีผลการทดสอบ
ดัชนีมวลกายอยูในระดับมวลกายเหมาะสม (14.4 ก.ก./สูง2) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางระดับอนุบอลของโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน อายุ 4-6 ป ท้ังเพศชายและเพศหญิง รายการทดสอบดัชนีมวลกายมีเฉลี่ยอยูในเกณฑที่เหมาะสม คือ  
มีมวลกายเหมาะสมตามวัย ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย กลุม
อายุ 4-6 ป ซึ่งมีผลการทดสอบระดับดี คือ น่ังงอตัวไปขางหนาและการว่ิงเก็บของและว่ิงออมหลัก ผลการทดสอบใน
ระดับปานกลาง คือ รายการทดสอบการยืนกระโดดไกล รายการลุกนั่ง 30 วินาที และการทดสอบงอแขนยกนํ้าหนัก  
สวนผลการทดสอบว่ิงเร็ว   20 เมตร มีผลการทดสอบระดับปานกลาง สําหรบันักเรยีนอายุ 4-5 ป สวนอายุ 6 ป มีผลการ
ทดสอบระดับด ี
 จากผลการวัดดัชนีมวลกายนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนทุกกลุมอายุและทุกโรงเรียนมีผลการวัดดัชนี
มวลกายเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของธนิต แสงเจริญ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาสมรรถภาพทางกายและดัชนี
มวลกายสรางเกณฑสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
ในปการศึกษา 2546 พบวา นักเรียนกอนประถมศึกษาผลการทดสอบดัชนีมวลกายอยูในระดับมาตรฐานตามเกณฑ 
สําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนน้ันมีโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
โครงการปลูกผักพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ และมีการประกอบอาหารกลางวันใหกับนักเรียนทุกวันจึงทําใหนักเรียนมี
ภาวะโภชนาการท่ีดี  
  รายการทดสอบที่มีความสอดคลองกันทั้งเพศชายและเพศหญิง มีผลการทดสอบในระดับดี คือ น่ังงอตัวไป
ขางหนาและวิ่งเก็บของและวิ่งเก็บของออมหลัก ในรายการท่ีมีผลการทดสอบอยูในระดับปานกลาง คือ รายการยืน
กระโดดไกล รายการลุกนั่ง 30 วินาที ซึ่งเปนไปตามพัฒนาการตามชวยวัยเด็กที่มีอายุระหวาง 4-6 ป เปนชวงที่เด็กๆ  
เต็มเปยมไปดวยพลังและพรอมสําหรับการเคล่ือนไหวเพราะเปนชวงที่กลามเน้ือมัดใหญพัฒนาเร็วกวากลามเน้ือมัดเล็ก 
การควบการเคล่ือนไหวจึงทําไดดี ชํานาญในการไลจับลูกบอลจากการวิ่งเลนฟุตบอลในสนามกวางๆ เด็กๆ จะชอบเลน
โลดโผนทั้งเพศชายและเพศหญิง กระโดดขาเดียวได ขอบหมุนตัว แกวางตัว ชอบว่ิงรวมถึงการถีบรถจักยานสามลอและ
เล้ียวกลับรถได (ปวีณี กลัดจําป, 2554) ทั้งน้ี ดวยการที่เปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีบุคลากรตํารวจเปนผูสอน
รวมกับครูประจําการที่มีความรูเฉพาะทางใหความรูแกนักเรียน บุคลิกของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีความ
กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว มรีะเบียบ วินัย ขณะปฏิบัติงานสอนหรือปฏิบัติงานดานอื่นๆ ในโรงเรียน ทําใหนักเรียน
ซึมซับระเบียบ วินัยและความกระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว สงผลตอกิจวัตรประจําวันของเด็ก อีกท้ังพื้นที่ของ
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี เปนพื้นที่กวาง มีทั้งที่ราบและเนินสูงทําใหเด็กๆ ตองว่ิงข้ึนลงพ้ืนท่ี
ราบพ้ืนที่เนินซึ่งเปนการฝกฝนกลามเน้ือมัดใหญจากการเดินวิ่งเปนอยางดี เสริมกับโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนได
จัดทําอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน จึงใหนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง รูปรางที่สมสวน มีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ยอยูในเกณฑที่เหมะสมและมีสมรรถภาพรางกายในระดับดีเม่ือเทียบตาม
เกณฑมาตรฐานเด็กไทย 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
  การวิจัยลักษณะนี้ควรทําการทดสอบสมรรถภาพกับนักเรียนระดับเดียวกันของสังกัดอื่น เชน นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนในสังกัดเอกชน เปนตน ใหครอบคลมุครบทุกชวงชั้นและเฝาติดตามพัฒนาการของระดับ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน เม่ือขึ้นชวงช้ันใหมตอไป ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรเก็บขอมลูเม่ือเปดภาคการศึกษา
และเม่ือปดการศึกษาและนําผลมาเปรียบเทียบเพ่ือดูพัฒนาการของระดับสมรรถภาพทางกาย 
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กลยุทธการส่ือสารภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ของปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี 

The Communication Strategies on local wisdom for Increase Performance 
Agricultural Products of Chantaburi Intellectuals 

วิฆเนศวร  ทะกอง, สุทธินันท  โสตวิถี, มารุตพงศ  เจริญขวัญ 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

การวิจัยเร่ือง กลยุทธการสื่อสารภูมิปญญาทองถ่ินดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของปราชญ
ชาวบานจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคคือ (1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรใน
จังหวัดจันทบุรี (2) เพ่ือศึกษากลยุทธการส่ือสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคา
เกษตรของปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) กลุมประชากรในการวิจัย คือ ปราชญชาวบานที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรในจังหวัดจันทบุรี   

ผลการวิจัยพบวา ปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีมีบทบาทในการเปนผูนําแหงความคิด เปน
ผูนําแหงองคความรูและวิเคราะหปญหาชุมชนของตนเองได เปนผูริเริ่มการเกษตรคุณภาพ สรางการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน การติดตอสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบทบาทในฐานะผูใหความชวยเหลือ เปนแบบอยางที่ดีของคนใน
ชุมชน นอกจากน้ันยังมีการการเปดรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ แสวงหาความรูจากหลากหลายชองทาง เปนผูจัด
กิจกรรมและสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา และมีการใชหลักการแกไขปญหาเพ่ือความอยูรอดของชุมชนสวนกลยุทธการ
ส่ือสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินของปราชญ มีการใชรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลเปนหลัก มีการวางแผน
กอนทําการสื่อสารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางดานการสื่อสาร มีการวิเคราะหถึงระดับการรับรูของผูรบัสาร นอกจากน้ัน
ยังมีการสื่อสารโดยเปดใหสมาชิกในกลุมเขามีสวนรวมในการสื่อสาร ปราชญมีการจัดการองคความรูกอนนํามาถายทอด 
โดยพิจารณาในเรื่องคุณภาพเน้ือหาวามีความสําคัญหรือมีประโยชนตอผูรับสารมากนอยเพียงใด จะสรางสารอยางไรที่
ตรงกับความสนใจของผูรับสาร สวนการบูรณาการในการใชสื่อใหม พบวาเร่ิมมีการใชสื่อออนไลนที่เปน Application 
Line และ Facebook ในการติดตอส่ือสาร ถายทอดขอมูลและสรางเครือขายการสื่อสารในระดับที่กวางขึ้นดวย  
คําสําคัญ: กลยุทธการส่ือสาร, ปราชญชาวบาน, ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

Abstract 
 This qualitative research has 2 objectives:  1)  to study characteristics and roles of local wise 
men in Chantaburi province whose expertise was in agriculture and 2) to examine the communication 
strategies they used for publicizing local wisdom to increase the productivity of agricultural products. 
The data were collected through in- depth interview done to local wise men that were successful in 
increasing the productivity of agricultural products.  

The findings show that the local wise men function as intellectual leaders who are 
knowledgeable and able to analyze the problems of their community. They are innovators who have 
developed quality agriculture, brought people in the community together, and communicated with 
people both inside and outside their community.  They also assist people in the community and 
become rote models for the people.  In addition, they are open for new knowledge and technology 
through different channels.  They have organized activities, established a development network, and 
implemented systematic problem solution for the survival of the community.  The main community 
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strategy used by the locative men for publicizing the wisdom is interpersonal communication. A good 
planning is done before communicating the information.  They also analyze perception level of the 
people. Moreover, they allow community members to participate in the communication. Knowledge 
management is performed before being communicated.  It is based on the quality of the content 
whether it is necessary or beneficial for the people and in what way the communication is in agreement 
with the receiver's interest.  They also make use of Line application and Facebook as the media of 
communication. 
Keywords: Communication Strategy, Local Wise Men, Local Wisdom 

 

บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศที่เปนสังคมเกษตรกรรม เน่ืองจากประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพและ

ดํารงชีวิตอยูในภาคการเกษตร ซึ่งท่ีผานมานโยบายการพัฒนาไดพยายามคนหาความเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลักดันใหพนจากวังวนของความทุกขยากตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงปราชญชาวบาน เปนบุคคลากรผูที่พยายามสรางทางเลือกใหมใหแกสังคม โดยใชพื้นฐานทางภูมิปญญาเพ่ือให
สังคมเกษตรกรรมหลุดพนจากวังวนความบีบคั้นอันรุนแรงของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ปราชญชาวบานดาน
การเกษตร สามารถรวบรวมองคความรูพ้ืนบาน เพ่ือคนหารูปแบบการทําการเกษตรกรรมทางเลอืกใหมขึ้นมา เพื่อแปลง
วิกฤติทางการผลิตและผลักดันวิถีชีวิตไปสูความปรารถนาใหมในหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการทําการเกษตรกรรมแผนใหม
น้ีไดรับการยอมรบัอยางกวางขวางในสังคมวาสามารถนําพาสังคมเกษตรกรรมของไทยไปสูความหลุดพนจากการลมสลาย
เชิงพ่ึงพา และทําใหเกษตรกรไทยมีชีวิตอยางเปนสุขแบบพอเพียง 

จังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดทางภาคตะวันออกที่ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีปราชญ
ชาวบานดานการเกษตรจํานวนมากที่เห็นความสําคัญของการพัฒนา ซึ่งในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งน้ัน นอกจากจะ
เกิดภูมิปญญาของปราชญชาวบานแลวน้ัน ปจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการส่ือสาร
ซ่ึงเปนกลไกหน่ึงที่มีความสําคัญท่ีปราชญชาวบานจะนํามาใชในการขับเคล่ือนใหเกิดการรวมกลุมและการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน โดยการสื่อสารจะมีบทบาทในการกระตุนใหคนในสังคมหรือชุมชนเกิดจิตสํานึกรวมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รับรูปญหารวมกันและประสานงานกันในการแกปญหาตางๆ ในชุมชน และยังรวมไปถึงการสรางเครือขายความ
รวมมือจากฝายตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือองคการเอกชนตางๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่เขมแข็งดังน้ัน ผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของปราชญขาวบานและกลยุทธการสื่อสารท่ีปราชญเหลาน้ีใชในการเผยแพรภูมิปญญา
ดานการเกษตรแกคนในชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใหแข็งแรงข้ึน เน่ืองจากปจจุบันน้ีรูปแบบของการส่ือสารมีการ
พัฒนาและปรับเปล่ียนไปตามบริบทและยุคสมัยที่ มีเทคโนโลยีเขามาเปนสวนชวยใหตอบโจทยการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูศึกษาจึงตั้งขอสังเกตวาเมื่อรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบน้ัน ปราชญชาวบานจะมีกล
ยุทธสื่อสารอยางไร ใหเกิดประโยชนตออาชพีเกษตรกรรมและสงผลตอการสรางประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งน้ีจะขอมูลและเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารใหประสบผลสําเร็จ ในการถายทอดและตอ
ยอดองคความรูท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมและความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาพลังรากหญาของ
ประเทศใหมีความเขมแข็งและย่ังยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธการสื่อสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

ของปราชญชาวบานในจังหวัดจันทบุรี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กลุมผูใหขอมูลหลักในการวิจัย (Key Informans) คือ ปราชญชาวบานที่ประสบความสําเร็จในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคณุภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํามาถายทอดใหกับคนในชุมชน โดยกระจายอยูตาม
อําเภอตางๆ ในจังหวัดจันทบุรี ใชวิธีการเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง จํานวนท้ังสิ้น 10 คน เลือกโดยพิจารณาจาก
ความรอบรูความสามารถ ความชํานาญและประสบการณในการทําดานการเกษตร 10 ปขึ้นไปใชแบบสัมภาษณที่มีการ
กําหนดคําถามไวลวงหนาและใชคําถามปลายเปด เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถเลาเร่ืองและแสดงความเห็นไดอยางเต็มที่ตาม
ประเด็นที่ผูวิจัยตั้งไวเมื่อไดขอมูลแลว ผูวิจัยทําการจัดแบงชนิดขอมูลเปนหัวขอตามความเหมาะสมแลวจะพิจารณา
ความสัมพันธของขอมูลชนิดตางๆ ที่แบงไว โดยหาประเด็นหลักและขอสรุปรวมของขอมูลที่ไดมาจากกลุมผูใหขอมูลแต
ละทาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกันและวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบปญหานําการวิจัย และผูวิจัยใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากเปนชวงที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ผลการวิจัย 
ผลของการศึกษาวิจัยประกอบดวยประเด็นหลัก 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 

  1. คณุลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 
1.1 เปนผูนําแหงองคความรูและวิเคราะหปญหาชุมชนของตนเองได ปราชญชาวบานดานการเกษตรตอง

เปนผูที่แสวงหาความรูและจัดการองคความรู โดยคิดทําสรุปบทเรียน แลวนํามาเปนความรูใหคนอ่ืนเห็นไดอยางชัดเจน 
สามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแตกฉาน อะไรคือสิ่งที่ชุมชนตองการ และตัวปราชญเองจะมีวิธีในการเติมเต็ม 
ในสิ่งท่ีขาดไดอยางไร 

1.2 เปนผูริเร่ิมการเกษตรคุณภาพ มีการใชองคความรูเพ่ือแกปญหาทางดานการเกษตร มาถายทอดใหกับ
สมาชิกและคนในชุมชนจนเกิดการยอมรับ ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน ชวยเหลือเกษตรกรในชุมชนใหมี
รายได ลดรายจายในครัวเรือน ทําการเกษตรท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภคซึ่งเปนเร่ืองที่ควร
สงเสริมใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติ 

1.3 เปนผูนําในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน มีหลักในการระดมความคิดรวมกัน เปนคนกลางที่จะ
คอยประสานความคิดวางแผนในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหกับกลุมสมาชิก รวมไปถึงการประเมินผลวาการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จหรือมีผลเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไมอยางไร 

1.4 เปนผูนําทางความคิด เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิด คานิยม ความเช่ือ 
ตลอดจนการตัดสินใจ การกระทําและวิถีการดําเนินชีวิตในอนาคตแกบุคคลอ่ืน เปนบุคคลที่สามารถโนมนาวผูอื่นได ทั้ง
คําพูดและแบบอยางการกระทํา 

1.5 มีการติดตอส่ือสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก ปราชญจะมีการตดิตอสื่อสารกับบุคคลและหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกอยูเสมอ การใหคําปรึกษาจากกลุมสมาชิกดวยกัน ส่ือสารกับกลุมบุคคลที่มาศึกษาดูงาน การ
จัดการประชุม การบรรยายใหความรู หรือแมแตการติดตอส่ือสารผานสื่อออนไลน เชน Application Line / Facebook 
สวนการติดตอสื่อสารจากบุคคลภายนอก สวนใหญก็จะเปนเจาหนาหนาท่ีหรือนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ ที่เขามา
พบปะหรือสอบถามขอมูล 

1.6 เปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชน ปราชญจะปฏิบัติตนแบบวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ใชชีวิตแบบสมถะพอเพียง 
มีความซื่อสตัย เปนคนมีคณุธรรม ยึดหลักพุทธธรรม คนในชุมชนใหการยอมรบันับถือ  

1.7 มีบทบาทในฐานะผูใหความชวยเหลือ ปราชญสวนใหญจะมีแนวคิดที่จะไมเก็บความรูไวคนเดียว ไมหวง
วิชา และพรอมท่ีจะนําความรูที่ตนเองมีอยูน้ันถายทอดใหกับผูอ่ืนดวยความเต็มใจจึงมักที่จะเห็นปราชญออกมาถายทอด
ความรูในการประชุม เสวนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ อยูเสมอ 
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1.8 เปนสื่อกลางระหวางกลุมสมาชิกกับเจาหนาที่รัฐ ปราชญสวนใหญจะมีการติดตอกับนักวิชาการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเปดรับขอมูลทาง
การเกษตรใหมๆ จากเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ บทบาทน้ีจะคลายกับผูนําทางความคิดที่มีการใช
กระบวนการสื่อสารแบบ 2 ขั้นตอนมาใชในการสงสาร 

1.9 มีการเปดรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ปราชญมีการเปดรับความรูและเทคโนโลยีใหมๆ โดยอยูบนฐาน
ของการพิจารณาอยางรอบคอบ มีการทดลองทดสอบวาเกิดผลดีและสอดคลองกับบริบทของตัวเองและชุมชน แลวจึง
นํามาปรับใชใหเกิดประโยชน สวนใหญจะมีโอกาสไดรับความรูจากการศึกษาดูงาน หรือการไดไปติดตอคาขายกับคนอ่ืน 

1.10 มีการแสวงหาความรูจากหลากหลายชองทาง ปราชญมีการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลขาวสารท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อบุคคลส่ือมวลชน เปนหลัก ปราชญสวนใหญเร่ิมมีการปรับตัวหันมาใชสื่อออนไลนกันมากขึ้นแต
ก็ตองอาศัยเวลาและอาศัยการปฏิบัติใหเกิดการคุนชิน เพราะทัศนะสวนใหญมองวาเปนสื่อท่ีมีความรวดเร็ว สะดวก 
ติดตอส่ือการกันไดงาย และมีขอมูลใหมๆ ที่ตนไมเคยรูมากอนทําใหเปนการเปดโลกทัศนใหมโดยเฉพาะ Application 
Facebook แตการเขาถึงเวปไซตยังมีการใชคอนขางนอย 

1.11 เปนผูจัดกิจกรรมและสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา ปราชญเกษตรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมถายทอด
ความรูตางๆ ใหกับคนในชุมชนเชนการประชุมกลุมสมาชิก หรือการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีชุมชนไดจัดขึ้น 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐกับปราชญ ในการถายทอดความรู เชน งานถายทอด
เทคโนโลยี Field Day ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นตามศูนยเรียนรูของปราชญ แลวใหปราชญเปนวิทยากร
หลัก โดยเปดใหกลุมสมาชิก บุคคลภายนอก เยาวชน นักเรียนนักศึกษาเขารวมงานอีกดวย 
 1.12 มีการใชหลักการแกไขปญหาเพ่ือความอยูรอดของชุมชน ปราชญมีการนําเอาความรูใหมๆ ที่ไดมา
บูรณาการใชในงานของตนใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือยกระดับใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู รอดพนจากความทุกขยาก 
เม่ือคนในชุมชนมีความรู สิ่งเหลาน้ีก็จะเปนภูมิคุมกันใหตนเองรอดพนจากความไมรู และปราชญยังจะตองเรียนรูเทาทัน
ส่ิงภายนอกและสามารถจําแนกแยกแยะไดวาสิ่งใดควรนํามาปรับใช ส่ิงใดควรจะหลีกเลี่ยง เพ่ือเปาหมายสูงสุดคือการ
ยกระดบัคุณภาพชวีิตของตนเองและคนในชุมชน กินดีอยูดี พ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบาน จะพบวาบทบาทท่ีมีความสําคัญและ
เช่ือมโยงไปสูกลยุทธการสื่อสารไดก็คือตั้งแต การเปนผูนําในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่จะเปนกาวแรกใน
การเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ การเปนผูนําทางความคิดในการใหขอมูลขาวสาร
โดยพิจารณาชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม บทบาทในการเปนสื่อกลางการส่ือสารระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
และขอมูลขาวสารที่มีอยูมากมาย ปราชญตองเปดรบัความรูผานเทคโนโลยีใหมๆ แสวงหาความรูจากหลากหลายชองทาง 
มีความรูในการพิจารณาเลือกใชขอมูลที่มาถายทอดสูชุมชนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  2. กลยุทธการส่ือสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของ
ปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี 
 2.1 รูปแบบของการส่ือสาร ปราชญสวนใหญมีการใชรูปแบบการส่ือสารระหวางบุคคลเปนหลักในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารและภูมิปญญาดานการเกษตรไปยังกลุมสมาชิก เน่ืองจากความมีปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนในชุมชนทําใหปราชญ
เปนท่ีรูจัก นอกจากน้ันปราชญยังใชวิธีการสื่อสารระหวางบุคคลกับผูรูคนอื่นๆ หรือเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลท่ีมาศึกษา 
ดูงาน เปนตน และปราชญบางทานมีการใชเครื่องมือสื่อสารที่เปนโทรศัพทมือถือสื่อสารผาน Application Line และ 
Facebook ในการสนทนากับกลุมสมาชิกและคนทั่วไปในโลกออนไลน แตวิธีการน้ีจะเปนการถายทอดความรูในระดับ 
ผิวเผินเทาน้ัน หากมีการสอบถามหรือคูสนทนาตองการรับความชวยเหลือในการใหคําปรึกษา จะใชวิธีการสนทนาผาน
โทรศพัทมากกวาที่จะนั่งพิมพตัวอักษรผานทางโทรศัพทเพราะสวนใหญจะไมถนัดมากนัก 

2.2 การสื่อสารกลุม เปนรูปแบบการส่ือสารที่ปราชญใชในการถายทอดองคความรูและภูมิปญญา โดยทําการ
ส่ือสารกับกลุมสมาชิก คนในหมูบาน หรือการประชุมหมูบาน เวทีเสวนา ซึ่งระดับของการสื่อสารกลุมน้ัน มีทั้งการส่ือสาร
กลุมเล็ก (Small Group Communication) การสื่อสารกลุมใหญ (Large Group Communication) ซึ่งจะมีลักษณะ 
ที่เปนทางการมากกวากลุมขนาดเล็ก  
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 2.3 การส่ือสารแบบสองข้ันตอน กระบวนการส่ือสารเริ่มตนจากปราชญเปดรับขาวสารจากภายนอก เชน  
ส่ือตางๆ เจาหนาที่รัฐ ปราชญที่เปนเครือขายเดียวกัน เมื่อไดรับขอมูลขาวสารแลวก็จะนําชุดขอมูลเหลาน้ันไปเผยแพร
หรือไปถายทอดใหกับกลุมสมาชิกและชาวบานในชุมชนทองถิ่นของตนอง จากน้ันกลุมสมาชิกหรือชาวบานก็จะนําขอมูล 
ที่ไดรับจากปราชญไปสื่อสารยังบุคคลอื่นตอไป 

2.4 มีการวางแผนกอนทําการสื่อสาร โดยลําดับแรกจะนําเรื่องเน้ือหามาพิจารณาเรียบเรียงจัดลําดับการ
นําเสนอสารใหมีความเหมาะสมและตอบโจทยในสิ่งที่ผูรับสารอยากจะรูมากที่สุด โดยอาศยัความจํา แลวทําการนําเสนอ
หรือบรรยายตามประสบการณท่ีเคยปฏิบัติมา  
 2.5 มีการวิเคราะหผูรับสารในเบื้องตน ปราชญมีการวิเคราะหถึงระดับการรับรูของผูรับสาร เพราะจะสามารถ
กําหนดเน้ือหาสารที่เหมาะสมได กลาวคอื ถาปราชญสื่อสารกับผูที่มคีวามรูดานการเกษตรคลายกันก็จะมีการใชชุดเน้ือหา
ที่เปนความสนใจรวมกันหรืออยูในระดับเดียวกัน แตถากลุมผูรบัสารที่ไมมีพื้นฐานดานการเกษตร ปราชญก็จะมีชุดเน้ือหา
ที่เขาใจไดงายในระดับที่เหมาะสมกับผูรับสารกลุมน้ัน  

2.6 มีการส่ือสารแบบมีสวนรวม ปราชญสวนใหญมีการส่ือสารโดยเปดใหสมาชิกในกลุมเขามีสวนรวมในการ
ส่ือสาร เปดโอกาสใหไดคิดตอยอดองคความรู กระตุนใหผูรับสารมองเห็นคุณคาในตนเอง คนหาขอดีของตนเองหรือ
กระตุนใหเกิดการวิเคราะหชุมชนของตนเอง แสดงความรูสึก ปญหา วิธีการแกปญหาจากทัศนะของกลุมผูรับสาร ทําให
เกิดการมีสวนรวมในการพิจารนาแนวทางและวิธีที่จะใชในการแกปญหารวมกัน  

2.7การสาธิตจะทําใหผูรับสารเขาใจมากข้ึน บอยคร้ังที่ผูมาขอรับคําปรึกษาหรือผูที่เขามาศึกษาดูงานที่มี
จํานวนมาก หลังจากที่มีการบรรยายใหความรูแลว ปราชญมักจะพาคณะดูงานไปยังฐานการเรียนรูในพ้ืนที่ของตน พรอม
กับทําการสาธิตขั้นตอนกระบวนการที่สลับซับซอนใหดูเขาใจงายย่ิงขึ้น ซึ่งวิธีการน้ีปราชญสวนใหญมองวาเปนการขยาย
ความเขาใจใหกับผูรับสารไดดีที่สุด และยังสามารถตอบขอซักถามไดทันที 

2.8 ส่ือแบบด้ังเดิม มีบทบาทนอยลง สวนใหญแลวผูที่เขามาเรียนรูจากปราชญ จะนิยมการสื่อสารระหวาง
บุคคลมากกวาเพราะสามารถสื่อสารกลับไดทันที สวนปายตางๆ ในศูนยการเรียนรูน้ัน ในทรรศนะของปราชญสวนใหญ
มองวา ถามีตัวหนังสือเยอะเกินไป จะไมคอยมีใครอาน จะตองมีภาพประกอบที่ชัดเจน ดูแลวเขาใจงาย สวนส่ือวีดิทัศน
เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่มีความนาสนใจ และมีแนวโนมที่จะนํามาใชประกอบการถายทอดความรู แตกระบวนการผลิตการ
ถายทําจะตองอาศัยผูท่ีมคีวามชํานาญเฉพาะดานมาผลิตให และส่ิงที่ตองคํานึงคอืกระบวนการติดต้ังอุปกรณการฉายภาพ
และเสียงหรือความรูดานเทคนิคการใชสื่อวีดิทัศน ก็ยังเปนอุปสรรคของปราชญ เพราะบางคนตดิตั้งไมเปน เปดไมเปน 
 2.9 กลยุทธเก่ียวกับผูสงสาร รูปแบบของการถายทอดความรูหรือภูมิปญญานั้น ปราชญจะตองพิจาณาผูรับ
สารเปนที่ตั้ง วาจะใชรูปแบบใด ไมวาจะเปนการถายทอดความรูแบบควบคุมช้ีนําการถายทอดความรูแบบอํานวยความ
สะดวกหรือการถายทอดความรูแบบรวมมือกันมีทักษะในการส่ือสาร เชน การพูด การชี้แจง การโนมนาว ชักจูงจิตใจ 
เพ่ือใหสมาชิกในชุมชนไดเกิดความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติที่ดีและมีทักษะอันพึงประสงค เรียนรูสิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา
ชอบนําความรูและเทคนิคใหมๆ ไปเผยแพรแกชาวบาน และมีวิธีการถายทอดขอมูลขาวสารท่ีปรับเปล่ียนไดตามบริบท
และความเหมาะสมสอดคลองกับผูรบัสาร 
 2.10 กลยุทธในการกําหนดเนื้อหาสาร ส่ิงสําคัญที่พบในดําเนินการถายทอดความรูของปราชญ คือ มีการ
จัดการองคความรูกอนนํามาถายทอดโดยพิจารณาในเร่ืองคุณภาพเน้ือหาวามีความสําคัญหรือมีประโยชนตอผูรับสารมาก
นอยเพียงใด จะสรางสารอยางไรท่ีตรงกับความสนใจของผูรับสาร ขอบเขตของเน้ือหาที่ตองการจะสื่อสาร ความลุมลึก
ของเน้ือหา ความยากงายของเน้ือหาที่ผูรับสารจะรับไดและมีการประเมินลวงหนาถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการ
ส่ือสาร  
 2.11 กลยุทธการใชส่ือ สวนใหญปราชญยังคงเนนการใชสื่อประเภทบุคคลเปนหลัก แมวาจะมีสื่อใหมที่เปนส่ือ
ออนไลนเขามาใชอยูบางก็ตาม เน่ืองจากสื่อบุคคลมีความสะดวกในการเขาถึง แตปราชญยังตองพิจารณาในเรื่องของ
ประสิทธิภาพในกรณีการสื่อสารกับกลุมใหญวามีความครอบคลุมตอผูรับสารหรือไมเพื่อใหผูรับสารยอมรับและนําไปใช
ประโยชนได นอกจากน้ันปราชญจะตองมีการบูรณาการการใช ส่ือที่หลากหลายโดยพิจารณาความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม ระดับและความเปนอยูของกลุมเปาหมาย ภาษา ศัพทเฉพาะที่จะตองสรางความเขาใจรวมกันดวย 
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 จากผลการศึกษาดานกลยุทธการส่ือสาร แมวารูปแบบการสื่อสารแบบด้ังเดิมคือการสื่อสารระหวางบุคคลยัง
เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ แตในปจจุบันน้ีสื่อเทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาทมากย่ิงขึ้น กลยุทธในการใชสื่อที่
หลากหลายจะมีสวนสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคาทางการเกษตรใหดีย่ิงขึ้นไป เน่ืองจากในยุคการ
ส่ือสารไรพรมแดนมีอิทธิพลตอผูรับสารทุกกลุม การสรางกลุมเปาหมายใหมหรือบุคลากรรุนใหมที่จะชวยสืบทอด 
ภูมิปญญาดานการเกษตรของปราชญถือเปนเรื่องที่ทาทายที่ปราชญจะตองสรางกลยุทธเก่ียวกับผูรับสารที่จะตองรูจัก
อยางถองแท เชนกลุมผูรับสารที่เปนเกษตรกรรุนใหม การกําหนดเน้ือหาสารที่จะตองมีการบูรณาการภูมิปญญาเดิมกับ
ความรูใหม การใหขอมูลที่มีคุณคารวมกันจะชวยใหเกิดองคความรูใหมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรให
ดียิ่งข้ึนไป 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. คณุลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 
 จากผลการศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของปราชญชาวบานดานการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี พบวา ปราชญ
ทุกทานเปนผูที่มีบทบาทในการเปนผูนํา มีการใชภูมิปญญาที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของตนเองมาทดลอง
ปฏิบัติจนม่ันใจวาเปนส่ิงที่สามารถทําใหเกิดประโยชนแกชุมชนของตนเอง ปราชญจะตองมีการแสวงหาความรูและ
จัดการองคความรูตางๆ โดยคิดทําสรุปบทเรียน แลวนํามาเปนความรูใหคนอ่ืนเห็นไดอยางชัดเจน ตองวิเคราะหบริบท
ชุมชนของตนเองใหได ตามหลักคิดของปราชญชาวบานที่ตองมีความเปนผูนําทางความคิดเน่ืองจากมีคุณลักษณะในดาน
ความรูความสามารถที่มากกวาคนอ่ืนจึงไดรับความเช่ือถือจากบุคคลในชุมขน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พัชนี  
เชยจรรยา (พัชนี  เชยจรรยา, 2538: 81) ที่อธิบายวา ผูนําทางความคิดเห็น เปนบุคคลท่ีไดรับความเช่ือถือจากบุคคลอ่ืน
ในสังคมผูนําทางความคิดเห็นมีภารกิจที่จะตองแจงขาวสาร เสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจตอกลุมคนตางๆ และ
สอดคลองกับRadom Womgnom (Radom Womgnom,1985: 6) ที่กลาววา ผูนําทางความคิด คือ บุคคลซ่ึงผูอื่นจะ
มาหาคําแนะนําและขอมูลขาวสารโดยเปนบุคคลในสังคมซึ่งติดตอกับบุคคลอื่นๆ ในลักษณะความสัมพันธแบบใกลชิด
หรือแบบกลุมปฐมภูมิ เชน เปนญาติ เปนเพื่อนบาน หรือเพ่ือนรวมงานและมีอิทธิพลในลักษณะท่ีไมเปนทางการเก่ียวกับ
ความคิดเห็นหรือการตัดในใจในเร่ืองตางๆ 
 คุณลักษณะของผูนําทางความคิดของปราชญเกษตร คือ มีการสื่อสารภายนอก การเขาถึง และความเร็วในการ
รับนวัตกรรมที่สอดคลองกับแนวคิดของ Rogers (Rogers, 1971: 26) ท่ีปราชญเปนผูนําทางความคิดสามารถเขาถึง
ส่ือมวลชนไดมากกวาผูตามทางความคิด โดยปราชญจะมีการเปดรับสื่อเกือบทุกชนิดอยูเสมอเพื่อรูความเปนไปตางๆ และ
เปนการเปดโลกทัศนแกตนเอง นอกจากน้ันปราชญมีการติดตอกับเจาหนาที่พัฒนามากกวาผูตาม เปนผูที่คอยประสาน 
ในเรื่องตางๆ ระหวางเจาหนาหนาที่รัฐกับกลุมสมาชิกในชุมชนและเปนผูแสวงหาขาวใหมๆ มาปอนใหกับกลุมสมาขิก 
อยูเสมอ ปราชญทุกทานเปนผูมีบทบาทในการใหความชวยเหลือและแกปญหาใหกับชุมชน ใหคําแนะนําปรึกษาอยางมี
เหตุผล ช้ีแนะทางที่จะทําใหเกิดความรวมมือระหวางคนในชุมชนในการแกไขปญหาตาง มีความเต็มใจที่จะยอมรับฟง 
ความบกพรองของตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของคน บทบาทของผู นําทองถ่ินในการพัฒนาชุมชนโดยทั่วไป 
แลวงานพัฒนาชุมชนมักจะเร่ิมตนจากผูนําทองถิ่นและจะแผขยายออกไป หากชาวบานมีปญหาหรือความตองการอะไร
จะรวมกันวางแผนและโครงการ เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหาน้ันๆ และปราชญยังเปนผูชักนําความชวย
เหลือบรรยากาศแหงการทํางานรวมกันรวมถึงอํานวยความสะดวกในการสื่อสารความคิดและความรูสึกของคนในชุมชน 

2. กลยุทธการส่ือสารในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของ
ปราชญชาวบานจังหวัดจันทบุรี 
 ปราชญทุกทานมีลักษณะของการสื่อสารในลักษณะกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธตอกันในเวลาเดียวกันและ

ตอเน่ืองกันไป ซึ่งสอดคลองกับ Bryson (1997: 141) ที่ไดอธิบายไววา การสื่อสารเปนกระบวนการที่แตละองคประกอบ 
มีปฏิสัมพันธตอกันในเวลาเดียวกันและตอเน่ืองกันไป (simultaneously and continuously transaction) และสงผล
ซ่ึงกันและกันตลอดกระบวนการสื่อสาร กลาวคือ คูสื่อสารจะทําหนาที่ทั้งการเขารหัสและถอดรหัสในเวลาเดียวกันและ
ตอเน่ืองกัน ซึ่งสงผลใหคูสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและประสบการณระหวางกันตลอดเวลา 
ในกระบวนการสื่อสาร ปราชญมีการแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูสึก ขอมูล ขาวสาร ความรู ความคิดตางๆ ที่เปนสาร 
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ไปยังกลุมสมาชิก กลุมเพื่อนบาน มีการใชวัจนภาษาเปนหลัก และการสื่อสารของปราชญเกษตรในจันทบรุรี เปน
กระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องทางความคิด ตองอาศัยสติปญญา อารมณและประสบการณ ซึ่งรวม
เรียกวา ขอมูลภายในเขามาเก่ียวของ กลาวคือ ในขณะท่ีปราชญมีการเขารหัสและถอดรหัสน้ัน ขอมูลภายในจะสงผลตอ
การใชรหัสหรือสัญลักษณที่ใชในการส่ือสารและการแปลความหมายของสารที่ไดรับเชนกันนอกจากน้ัน ปราชญทุกทาน 
มีทัศนะตรงกันวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการสื่อสารท่ีมีความสําคัญในยุคปจจุบันในการแกไขปญหาที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชนทองถ่ิน จึงมีการนํารูปแบบการส่ือสารดังกลาวมาใชอยูหลายครั้ง และกอใหเกิดประโยชน 
ตอตัวปราชญเองและสมาชิกผูมีสวนรวมในรูปแบบการสื่อสารดังกลาว ซึ่งเปนไปตามที่กาญจนา แกวเทพ (กาญจนา  
แกวเทพ และคณะ, 2543) ไดอธิบายเปาหมายการส่ือสารแบบมีสวนรวมเพ่ือกระตุนใหชุมชนมองเห็นคุณคาของตนเอง 
สรางความมั่นใจใหกับขาวบานที่เขามามีสวนรวมและเพ่ือใหเห็นคุณคาความคิดและความเช่ือของเขา สรางทักษะในการ
สรางส่ือใหกับชุมชนเพ่ือเปนชอทางที่ชุมชนจะสงขาวสารออกไปจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง ชุมชนไดแสดง
ความรูสึก ปญหา วิธีการวิเคราะหปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหาจากทัศนะของชุมชน ผลจากการสื่อสารของชุมชน 
ที่อาจจะเกิดจากการริเริ่มของบางสวนเส้ียวของชุมชน หรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งจะชวยยกระดับความมีสติและความ
รับผิดชอบใหกับทั้งชุมชนหรอืชุมชนอื่นๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  
 ในดานกลยุทธดานผูสงสาร ปราชญทุกทานจะตองมีความรูในเร่ืองที่จะถายทอดเน่ืองจากความเปนผูนําทาง
ความคิด ตองมีความรูความชํานาญและเช่ียวชาญในเร่ืองที่ตนถนัดสามารถส่ือสารเช่ือมโยงไปยังผูรับสารได ตองมีความ
นาเชื่อถือทั้งบุคลิกภาพของผูสงสารความรูความสามารถของผูสงสารหรือเช่ียมโยงสารไปยังผูรับสาร ในดานความสามารถ
ในการส่ือสารทั้งการพูด การรับฟงและการโนมนาวใจสวนกลยุทธในการกําหนดเน้ือหาของสาร ปราชญจะตองคํานึง 
ถึงความมีคุณคาของสาร สารจะตองเปนขอมลที่ผูรับสารสามารถนําไปใชประโยชนและตอยอดความรูเดิมได ขอบเขต
ของเน้ือหาจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายดังที่ พนม คล่ีฉายา (พนม คลี่ฉายา, 
2549: 4) ที่ไดอธิบายไววา สารท่ีสามารถเขาถึงผูรับสารไดดีตองมีความเก่ียวของหรอือยูในความสนใจของผูรับสารและ 
มีผลกระทบตอผูรับสาร ตองกําหนดวาจะใหรายละเอียดกับผูรับสารมากนอยเพียงใด สารมีความยากงายขนาดไหน ทั้งใน
เร่ืองของพ้ืนที่และเวลาสวนในการสรางสารน้ันสิ่งที่ปราชญจะตองนํามาพิจารณา คือ ความซับซอนของเน้ือหาสารที่มี
ความยากซับซอนก็ควรใหขอสรุปไวอยางชัดเจน แมในปจจุบันสื่อออนไลนจะมีบทบาทตอการถายทอดความรูของปราชญ 
การนําสื่อออนไลนมาบูรณาการในการการถายทอดความรูของปราชญยังอยูในระดับที่กําลังอยูในชวงพัฒนาใหเกิดการ
เรียนรูการใชส่ือเทคโนโลยีใหมีความชํานาญมากข้ึน เพ่ือใหองคความรูของปราชญสามารถที่จะกระจายขาวสารครอบคลุม
กลุมเปาหมายไดทุกกลุม เชน ในอนาคตอาจจะมีการสราง Fanpage หรือ Blog ของปราชญแตละทาน ในการถายทอด
ภูมิปญญาใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของในการสงเสริมดานการเกษตรควรนําผลการศึกษามาพิจารณาแนวทางในการพัฒนาการ
ส่ือสารในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับบริบทระหวางผูสงสารที่มีภูมิปญญาความรูที่มีคุณคากับผูรับสารกลุมใหมเติบโตมา
ในยุคของเทคโนโลยีการส่ือสารที่เฟองฟูเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการถายทอดความรูดานการเกษตรใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 2. ในอนาคตควรมีการสรางแพลตฟอรมส่ือ Social Media ประเภทตางๆ ใหมากย่ิงขึ้นเพ่ือใหขอมูลภูมิปญญา
ของปราชญแพรกระจายไดอยางกวางขวาง บุคคลทั่วไปสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได เชน Twitter Instagram 
หรือ Application ตางๆ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษากลยุทธการส่ือสารของปราชญชาวบานในดานอื่นๆ เน่ืองจากในจังหวัดจันทบุรียังมีปราชญ
ชาวบานในอีกหลายสาขา เชน ปราชญดานประเพณี พิธีกรรม ดานการดํารงชีพ โภชนาการพ้ืนบาน ดานความเช่ือ  
หลักปฏิบัติ ดานการดูแลสุขภาพ ดานเทคโนโลยีพื้นบานตางๆ เปนตน 
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 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการใชกลยุทธการสื่อสารของปราชญวาเมื่อไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ของ
ปราชญไปแลวเกิดผลไปในทิศทางใดบาง 
 3. เน่ืองจากปจจุบันน้ีเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึน ควรมีการศึกษา
การใชส่ือใหมของปราชญชาวบานหรือผูนําในชุมชนวาจะมีการปรบัตวัในการใชสื่อไปในทิศทางใดบาง 
 4. ควรมีการศึกษาบทบาท คุณลักษณะและกลยุทธการสื่อสารของผูนําทางความคิดในอาชีพอื่นๆ ที่มีบทบาท
ตอชุมชน ทองถิ่นหรือสังคม เชน ครู อาจารย กํานัน ผูใหญบาน หรือบาทบาทของสื่ออื่นๆ ในชุมชน เชน หอกระจายขาว 
เปนตน 
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กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด: 
การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นท่ี 

The Special Economic Development Zone Policy Enforcement in 
Trat Province: Responsiveness of the Local People 

ชัยยนต ประดิษฐศิลป, ชูวงศ อุบาลี, อัศวิน แกวพิทักษ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการขานรบันโยบายในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
ในแงกระบวนการนโยบายและเน้ือหานโยบาย การวิจัยจะใชวิธีการวิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยสํารวจในเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณเจาะลึก และการสังเกตการณ  
ขอคนพบจากการศึกษา สามารถสรุปไดวา ในสวนของการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน 
ในจังหวัดตราด โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก ขอเสนอแนะหลักในเชิงมาตรการนโยบายเพื่อเอ้ือประโยชนกับ 
ทุกฝายก็คือ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร
พระราชามาใชในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

คําสําคญั: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การขานรับนโยบาย  
 

Abstract 
 The research aimed to study the responsiveness of the local people to the special economic 
development zone policy in Khlong Yai district, Trat province. This work was conducted using mixed 
research methodology including exploratory research method, documentary research method, and  
in-dept interview. The findings show that the overall responsiveness level of the people is rather high. 
The recommendation in terms of measurement for mutual benefit is on people participation 
promotion. Also application of sufficiency economy philosophy and King Bhumibol Adulyadej’s 
philosophy is recommended. 
Keywords: Special Economic Development Zone, Policy Responsiveness 
 

บทนํา  

 ความเปนมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดไดรับการประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอคลองใหญ รวมท้ังหมด 3 ตําบล คือ 
ตําบลคลองใหญ ตําบลไมรูด และตําบลหาดเล็ก พ้ืนท่ีรวม 31,375 ไร หรือ 50.2 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีประชากรราว 
255,000 คน รายไดตัวหัวตอปอยูที่ 145,553 บาท ซึ่งมีอาชีพหลัก คือ ประมง เกษตรกรรม คาสงคาปลีกและการคา
ชายแดน ในขณะที่จังหวัดตราดมีดานชายแดนบานหาดเล็ก เปนจุดผานแดนถาวรเพียงแหงเดียว เชื่อมตอกับจังหวัด 
เกาะกง ประเทศกัมพูชา มีสินคาแลกเปล่ียนระหวางกันเปนสินคาเกษตร และภาครัฐกําลังพิจารณายกระดับจุดผอนปรน
ทางการคา บานมะมวง อําเภอบอไร เปนจุดผานแดนถาวร ซึ่งจะทําใหจังหวัดตราดมีมูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน  
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดกําหนดยุทธศาสตรใหพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตราดเปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศ อีกทั้งยังเปนศนูยรวมการพัฒนาระบบโลจิสติกสดวย (กลุมยุทธศาสตร
และแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, 2557) 
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ภาครัฐกําหนดพื้นที่ตําบลไมรูด จังหวัดตราด เปนพื้นที่สาธารณประโยชน เปนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
และศูนยกลางที่ตั้งสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 800 ไร รวมพื้นที่ 3 หมูบาน 
ประกอบดวย หมูท่ี 1 บานไมรูด หมูที่ 2 บานหนองมวง และหมูที่ 5 บานหวงบอน เพ่ือเปดโอกาสใหนักลงทุนภาคเอกชน
ทั้งในและนอกพ้ืนที่เขามาลงทุน สวนพื้นที่รอบๆ นอกจากจะถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่สีเหลืองโดยเฉพาะชวงที่เปนที่อยู
อาศัยของประชาชน และอีกโซนเปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเปนพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม รวมทั้งเปนพ้ืนที่ทองเท่ียว
เชิงนิเวศ เปนเมืองเกษตรกรรม และการลงทุนเชิงพาณิชย (กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, 
2557)  

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดน้ันจะมีจุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัด
ตราดรวมอยูดวย เน่ืองจากจุดผานแดนแหงน้ีมีศักยภาพมากเพราะเปนจุดผานแดนถาวรที่สามารถคาขายไดทั้งทางนํ้า
และทางบก มีมูลคากวา 26,000-27,000 ลานบาท/ป และมีแนวโนมถึง 30,000 ลานบาท ใน 1-2 ปน้ี แตจุดผานแดน
ถาวรบานหาดเล็กมีปญหาในเร่ืองของการกอสรางอาคาร และที่ทําการของสวนราชการชายแดนที่ยังไมสามารถดาํเนินการ
กอสรางไดและโครงสรางพ้ืนฐานยังไมพรอม (ชัยยนต ประดษิฐศิลป, 2559)  

กระบวนการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดน้ัน โดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ใหญๆ คือ  

1. ขั้นการกําหนดนโยบาย จุดยืนของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดวาจะเลือกจังหวัดตราดเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 เขต ในระยะแรกน้ันเกิดจากการผลักดัน เปนการกําหนดนโยบายจากบนลงลาง (top-down 
approach) ระหวางผูนํารฐับาลทหารและขาราชการสวนกลาง โดยการสนับสนุนผูนํารัฐบาลกัมพูชา เน่ืองจากตามแผน
ของรัฐบาลแตเดิมนั้นไมไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดไวอยางเปนทางการ การผลักดันใหจังหวัดตราดเปน
หน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศน้ัน เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของกลุมเทคโนแทร็คของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดสงเจาหนาที่ลงมาสํารวจในพ้ืนที่จังหวัดตราดโดยตรง ดังน้ันทางรัฐบาลจึงได
กําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด (เบญจวรรณ อานเปรื่อง, อดีตผูวาจังหวัดตราด, 
สัมภาษณ 23 พฤศจิกายน 2560) 

นอกจากปจจัยการขับเคล่ือนของสภาพัฒนแลวยังมีปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดตราด ก็คือ การสนับสนุนจากทางประเทศกัมพูชา โดยอดีตผูวาเบญจวรรณ อานเปรื่อง ไดรวมมือกับทาง 
เส่ียพัดหรือนายพัด สุภาภา ในการท่ีจะผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ ใหพัฒนารวมกันกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกาะกงของกัมพูชาที่อยูในพื้นท่ีของเสี่ยพัด (เบญจวรรณ อานเปรื่อง, อดีตผูวาจังหวัดตราด, สัมภาษณ 23 
พฤศจิกายน 2560) 

ความรวมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหวางไทยและกัมพูชาน้ัน มีตัวกลางที่สําคัญก็คือ นายพัด  
สุภาภา ซ่ึงเปนคนไทยสองแผนดินเกาะกงที่มีสัญชาติในบัตรประชาชนทั้งไทยและกัมพูชา ไดเขามาเช่ือมประสานใหการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจพิเศษในเขตจังหวัดตราดเปนไปได (ชาญชัย ดีอวม, ที่ปรึกษาอดีตผูวาตราด, สัมภาษณ 20 
ตุลาคม 2559) ในกรณีของจังหวัดตราดยังพบอีกวา บทบาทของผูวาราชการจังหวัดตราดในฐานะขาราชการสวนภูมิภาค
มีสวนในการที่จะปรับทางนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เนนนิคมอุตสาหกรรมไปสูเรื่องการคาชายแดนได (ณรงค  
ธีรจันทรางกูร, อดีตผูวาตราด, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559) 

2. ขั้นการกําหนดผังพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากท่ีไดมีการผลักดันนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจจังหวัดตราดในรูปแบบที่มิใชนิคมอุตสาหกรรมแลว ก็ไดมีการกําหนดผังพื้นที่หรือผังเมืองของจังหวัดตราดวา
เปน (จัดระเบียบบานคลองใหญใหเหมือนสวิสเซอรแลนด) (พีรพงศ บุญญานุสรณ, สัมภาษณ 25 กันยายน 2558) ดังน้ัน
จึงมีภาพวิสัยทัศนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ (พยัคพันธุ โพธ์ิแกว, รองผูวาราชการจังหวัดตราด, สัมภาษณ 
25 กันยายน 2558) ภายใตวิสัยทัศนของการวางผังเมืองดังกลาว กลุมขาราชการสวนภูมิภาคก็ยังไดแปลงนโยบายมาสู
แผน โดยการกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด เปน 3 ยุทธศาสตรหลัก คือ การคา
ชายแดน การทองเที่ยวชิงนิเวศและการแปรรูปเกษตรอินทรีย (ชาญชัย ดีอวม, ที่ปรึกษาอดีตผูวาตราด, สัมภาษณ 20 
ตุลาคม 2559) 
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ในกระบวนการกําหนดผังพ้ืนที่นอกจากบทบาทของกลุมผูนําขาราชการสวนภูมิภาคแลว ยังมีการผลักดันมา
จากขาราชการสวนกลาง เชน ผูนําของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงผูนําขาราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงนักการเมืองทองถ่ินที่มีตาํแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ัน กระบวนการผลักดันผังพ้ืนที่จึงมีขอยุติในเชิง
ยุทธศาสตรวา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะเนนยุทธศาสตรสําคัญ 3 ประการ คือ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2558: 
3-57) คอื การเปนศูนยสนับสนุนและใหบริการการนําเขา-สงออก (support service in import/export process) การ
เปนศูนยรวมระบบโลจิสติกสทั้งการขนสงทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ (logistic and distribution center) และการ
เปนศูนยกลางใหบริการการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค (tourism hub) 

3. ขั้นการกําหนดโครงการและกิจกรรม ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมภายใตผังพื้นที่ที่กลาวมาแลว
ขางตน ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดโครงการและกิจกรรมโดยแบงออกเปน 4 โซนใหญๆ คือ  

 3.1 โซน A ตําบลไมรูด มีบทบาทเปนศูนยกลางทางการคาระหวางประเทศและศูนยโลจิสติกส 
(International Trade Hub & Logistic center) 

 3.2 โซน B ตําบลคลองใหญ มีบทบาทเปนเมืองทาทางน้ําระหวางประเทศและศูนยกลางการ
ทองเท่ียว (International Water Port & Tourism Hub)  

 3.3 โซน C ตําบลหาดเล็ก มีบทบาทเปนศูนยกลางทางการคาในทองถิ่น (Local Water Port) 
 3.4 โซน D บริเวณชายแดนบานหาดเล็ก มีบทบาทเปนการคาชายแดน (Border Trade) 
อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ถือเปนเร่ืองใหมสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน เกิดจากการกําหนดโยบายมาจากสวนกลางท่ีไมได
เร่ิมตนมาจากการศึกษาความเปนไปได ความคิดเห็น ความตองการ หรือความสมัครใจของประชาชนในทองถิ่นอยาง
แทจริง ซึ่งพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมตรี ไดลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาศัยอํานาจตามขอ 2.6 ของคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 
2557 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงไดออกประกาศให ทองท่ีตําบลคลองใหญ ตําบลไมรูด และ
ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เปน “เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2558 เปนตนไป 
โดยถือวาเปนคําสั่งจากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เปนการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในชวงรัฐบาล
ที่มาจากรัฐประหาร เปนการใชอํานาจส่ังการจากบนลงลาง (top-down) รวมถึงการใชมาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 ที่ใหอํานาจกับหัวหนา คสช. กระทําการไดทุกอยางและเหนือกวาทั้งฝาย
บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และเปนคําสั่งที่เปนผลท่ีสุด โดยไมตองรับผิดทางกฎหมาย (เพ็ญพักตร พลายคง, 2560) 
ดังน้ัน จึงเปนสิ่งที่นาจะมีการศึกษาวาประชาชนขานรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษที่กําหนดจากเบ้ืองบนมากนอยเพียงใด 
ผูวิจัยจึงศึกษากระบวนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด : การขานรับนโยบายใน
ทัศนะของประชาชนในพื้นที่ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการขานรับในแงกระบวนการนโยบายที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด  
 2. เพ่ือศึกษาการขานรบัในแงเน้ือหานโยบายที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภอ 
คลองใหญ จังหวัดตราด 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 วิธีการดําเนินการวิจัยกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด: การขานรับ
นโยบายในทัศนะของประชาชนในพ้ืนท่ี ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed methods) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยในเชิงคุณภาพ กลยุทธในการผสมผสานระหวางการวิจัยใชการวิจัยผสมผสานแบบรับลูกกันตอ (sequential mixed 
designs) (Teddie Charles and Tashakkori Abbas, 2009) โดยใชรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
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 1. การวิจัยเชิงสํารวจ ในการวิจัยเชิงสํารวจผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 
ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ทั้งหมด 3 ตําบล คือ ตําบลหาดเล็ก ตําบลคลองใหญ และตําบลไมรูดท้ังหมด 
13,628 คน ซึ่งใชสูตรของ Taro Yamane จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 389 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ 
(stratified random sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยแยกประชากรออกเปนกลุมประชากรยอยๆ หรือแบงเปนชั้นภูมิ
กอน โดยหนวยประชากรในแตละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (homogenious) แลวผูวิจัยจะกําหนดสัดสวนจํานวน
ตัวอยางแตละชั้นตามจํานวนประชากร ผสมกับการเลือกตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling) ในการตรวจสอบ
ขอมูลวิจัยเชิงปริมาณตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาเช่ือถือของแบบสอบถาม  
 2. การวิจัยเอกสาร คือ เอกสารที่ใชในการวิจัยน้ีเปนการมุงรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 2 ประเภท ไดแก 
เอกสารช้ันตน และเอกสารชั้นรอง ไดแก เอกสารช้ันตน (Primary Data) เปนขอมูลที่ยังมิไดผานการวิเคราะหและ
สังเคราะห ผูวิจัยถือวาเปนขอมูลดิบ ขอมูลสวนน้ีไดจากการเก็บรวบรวมเอกสารท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยน้ี เชน 
กฎหมาย กฎระเบียบ คําส่ัง เอกสารการประชุมกลุม บันทึกการประชุม เอกสารทางราชการ หนังสือพิมพ และ
อินเตอรเน็ต เปนตน และเอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เปนเอกสารที่มีการวิเคราะหขอมูลแลว เอกสารชั้นรอง
เหลาน้ีที่สําคัญ เชน ตําราทางวิชาการ บทความวิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธ เปนตน ในการตรวจสอบขอมูลจาก
เอกสารใชการตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่แตกตางกัน ในการตรวจสอบดังกลาวใชขอมูลจากเอกสารจากการสัมภาษณ 
และจากการสังเกตการณ มาเปรียบเทียบวาถาหากแหลงขอมูลที่ไดรับมาน้ันแตกตางกันไปหรือขอมูลมาจากหลายๆ 
แหลง มีความคลาดเคลื่อนหรือไม ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความถูกตองของขอมูลวาเหมือนกันหรือตางกันมาก
นอยเพียงใด 
 3. การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จะมุงรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่  (Field Research) โดยการใช
แนวสัมภาษณเจาะลึก โดยอาศัยการสัมภาษณจากผู ใหขอมูลหลัก (Key-Informants) เปนการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูมีสวนเก่ียวของทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงการจะ
ศึกษาขอมูลเชิงลึกอันเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการตางๆ 
จําเปนตองอาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเทาน้ัน ในขั้นตอนของการสัมภาษณแบบเจาะลึกใชการตรวจสอบจากผูให
ขอมูลท่ีมีจุดยืนตางกัน แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก  กลุมแรกเปนกลุมผูกระทําการในภาครัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัด
ตราด ขาราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน และกลุมที่สองเปนกลุมผูกระทําการที่อยูนอกภาครัฐ เชน 
นักการเมืองทองถ่ิน สภาหอการคาจังหวัด ผูนําชุมชนในพื้นที่ เปนตน  
 4. การสังเกตการณ การสังเกตการณซ่ึงผูวิจัยนํามาใชกับงานวิจัยดังกลาวเปนการลงไปดูสภาพของพื้นที่ 
ที่เก่ียวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด เพ่ือการตรวจสอบขอมูลที่กอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนโดยเสริมจาก
ขอมูลเอกสารและการสัมภาษณ  
  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในโครงการน้ีใชการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเคราะหทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา เชน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนตนสวนการ
วิเคราะหในเชิงคุณภาพใชในงานวิจัยฉบับน้ี เปนการตีความหมายทางสังคมในลักษณะตางๆ ของปรากฏการณทางสังคม 
โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร 
 

 เกณฑการใหคะแนนระดับการขานรบั            ระดับคะแนน 
  ระดับเห็นดวยมาก            5 
  ระดับคอนขางเห็นดวย     4 
  ระดับไมแนใจ      3 
  ระดับคอนขางไมเห็นดวย     2 
  ระดับไมเห็นดวยเลย     1   
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 ในการแปลผลคาเฉลี่ยการขานรับ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
  คะแนนระหวาง 4.20 – 5.00 แสดงวา  เปนระดับเห็นดวยมาก 
  คะแนนระหวาง 3.40 – 4.19 แสดงวา เปนระดับคอนขางเห็นดวย 
  คะแนนระหวาง 2.60 – 3.39 แสดงวา  เปนระดบัระดับไมแนใจ 
  คะแนนระหวาง 1.80 – 2.59 แสดงวา  เปนระดบัคอนขางไมเห็นดวย 
  คะแนนระหวาง 1.00 – 1.79 แสดงวา  เปนระดับไมเห็นดวยเลย 
 

ผลการวิจัย 
 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ การขานรับในแงกระบวนการนโยบายท่ีมีตอนโยบายการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด สามารถสรุปไดวา ในกรณีของอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดน้ัน  
การขานรับในแงกระบวนการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก 
เม่ือจําแนกตามประเด็นการขานรับกระบวนการนโยบายน้ัน สามารถแบงประเด็นไดตามตารางที่ 1 ดังน้ี  
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรบันโยบายในดานกระบวนการนโยบาย (n = 389) 
 

ประเด็น X  S.D. ระดับการขาน
รับนโยบาย 

ลําดับที่ 

1. กระบวนการทําประชาพิจารณกอนจะดําเนินโครงการตางๆ 
    ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.96 1.05 คอนขางมาก 1 

2. การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาจากสวนกลางเปนหลัก 3.95 1.05 คอนขางมาก 2 
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนา 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา 

3.85 1.03 คอนขางมาก 3 

4. บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองท่ีในการดําเนินการตามนโยบาย 
   การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา 

3.83 0.95 คอนขางมาก 4 

5. การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใตรฐับาลทหาร 3.75 1.05 คอนขางมาก 5 
6. การใชมาตรา 44 กําหนดพื้นท่ีสาธารณะท่ีตาํบลไมรดู ใหเปน 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหท่ีดินตําบลไมรูดเปนที่ราชพัสดุ 

3.73 1.08 คอนขางมาก 6 

รวม 3.85 1.04 คอนขางมาก  
 

  จากตารางที่ 1 พบวา มีการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในเขตอําเภอ 
คลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมเร่ืองกระบวนการนโยบายอยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.85) มีจํานวน 6 ประเด็น 
โดยสามารถเรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ไดแก 

ลําดับที่ 1 กระบวนการทําประชาพิจารณกอนจะดําเนินโครงการตางๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X = 3.96) 
ลําดับที่ 2 การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาจากสวนกลาง เปนหลัก ( X = 3.95) 
ลําดับที่ 3 การมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา  

( X = 3.85) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมเรื่องกระบวนการนโยบายในประเด็น 3 ลาํดบัสุดทาย ไดแก  
ลําดับท่ี 1 บทบาทของผูนําทองถ่ินและทองที่ในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี

ผานมา ( X = 3.83) 
ลําดับที่ 2 การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใตรฐับาลทหาร ( X = 3.75) 
ลําดับที่ 3 การใชมาตรา 44 กําหนดพ้ืนที่สาธารณะที่ตําบลไมรูด ใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหท่ีดินตําบล

ไมรูดเปนที่ราชพัสด ุ( X = 3.73)  
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 เม่ือพิจารณาการขานรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ทางดาน
กระบวนการนโยบาย ดังตารางที่ 1 ที่มีการตอบสนองในเชิงบวกคอนขางมาก ทั้งๆ ที่กระบวนการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเปนกระบวนการที่มีลักษณะจากบนลงลาง (Top-down process) โดยใชมาตรา 44 ของคณะ
รัฐประหาร ที่เรียกวา คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) แตประชาชนในพ้ืนที่ก็ยังมีการขานรับนโยบาย
กระบวนการดังกลาว ที่เปนเชนน้ีเราสามารถสะทอนเหตุผลไดจากผูนําชุมชนที่เปนผูใหขอมูลหลักวา (อภิเดช บุญลอม, 
นายกเทศมนตรีตาํบลตะกาง, สัมภาษณ 17 ตลุาคม 2560)  
 

“ชาวบานไมไดตอตานทหาร เพราะทหารในพื้นท่ีเปนมิตรกับชาวบาน” 
 

 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ การขานรับในแงเนื้อหานโยบายที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด สามารถสรุปไดวา ในกรณีของอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดน้ัน  
การขานรับในแงเน้ือหานโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก  
เม่ือจําแนกตามประเด็นการขานรับเน้ือหานโยบายน้ัน สามารถแบงประเด็นไดเปน 2 กลุม คือ ประเด็นท่ีมีการขานรับ
มากที่สดุ และประเด็นที่มีการขานรับคอนขางมาก ซึ่งสามารถพิจารณาไดตามตารางท่ี 2 ดังนี้   

  

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรบันโยบายในดานเน้ือหานโยบายและโครงการ (n = 389) 
 

ประเด็น X  S.D. ระดับการขาน
รับนโยบาย 

ลําดับที่ 

1. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกระจายสินคา 4.35 0.74 มาก 1 
2. การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318  
    (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก) 

4.34 0.82 มาก 2 

3. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเท่ียว 4.29 0.76 มาก 3 
4. การขยายธุรกิจชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีผลกระทบตอ 
   ความม่ันคง เชน การขยายตัวของการลักลอบคายาเสพติด เปนตน 

4.28 0.89 มาก 4 

5. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนเขตการคาชายแดนปลอดภาษี 4.26 0.81 มาก 5 
6. การสรางโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะกอเกิด 
   ปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม 

4.23 0.96 มาก 6 

7. การดําเนินโครงการกอสรางถนนสาย 48 (ตราด-เกาะกง-สแรอัมเบิล) 
   สายเลียบชายฝงทะเล 

4.23 0.91 มากท่ีสุด 7 

8. การแปรรูปสินคาการเกษตร อาหาร ประมงในอนาคต 4.20 0.84 มากท่ีสุด 8 
9. การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยโลจิสติกส 4.21 0.85 มากที่สุด 9 
10. การดําเนินโครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงคคลองใหญ 
     ที่ผานมา 

4.17 0.79 คอนขางมาก 10 

11. เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเพิ่มการจางแรงงานทองถิ่นมากขึ้น 4.15 0.86 คอนขางมาก 11 
12. ประชาชนในอําเภอคลองใหญจะไดประโยชนจากการคาชายแดน 4.15 0.82 คอนขางมาก 12 
13. เขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหท่ีดินราคาสูงข้ึน 4.14 0.99 คอนขางมาก 13 
14. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยใหธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชน 
     ขยายตัวมากขึ้น 

4.11 0.81 คอนขางมาก 14 

15. การดําเนินโครงการกอสรางลานตรวจสินคาขาเขาและขาออก 
     ของศุลกากรคลองใหญ 

4.10 0.81 คอนขางมาก 15 

16. การเปนศูนยเปล่ียนถายสินคาและยานพาหนะ คลังสินคา หองเย็น 
     ในอนาคต 

4.07 0.93 คอนขางมาก 16 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
81 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

17. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยสงเสริมสินคาที่ผลิตจาก 
     กลุมอาชีพ (โอท็อป) 

4.04 0.93 คอนขางมาก 17 

18. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยพัฒนาสงัคมในอําเภอคลองใหญ  
     เชน การปรับปรงุพ้ืนที่สาธารณะ การอนุรักษวัด และศาสนสถาน 

4.03 0.81 คอนขางมาก 18 

19. เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวขนาดใหญ 
     มารบัซ้ือวัตถุดิบจากชุมชน 

4.01 0.89 คอนขางมาก 19 

20. การเปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรและประมงในอนาคต 3.58 1.22 คอนขางมาก 20 
รวม 4.15 0.87 คอนขางมาก  

 

จากตารางที่ 2  พบวา มีการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในเขตอําเภอ 
คลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมเร่ืองเน้ือหานโยบายและโครงการอยูในระดับคอนขางมาก ( X = 4.15) มีจํานวน 20 
ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับใน 3 ประเด็นแรก ไดแก   

ลําดับที่ 1 การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกระจายสินคา ( X = 4.35) 
ลําดับที่ 2 การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก) ( X = 4.34) 
ลําดับที่ 3 การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเท่ียว ( X = 4.29) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมเรื่องเน้ือหานโยบายและโครงการในประเด็น 3 ลําดับสุดทาย ไดแก   
ลําดับที่ 1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยพัฒนาสังคมในอําเภอคลองใหญ เชน การปรับปรุงพ้ืนท่ี

สาธารณะ การอนุรกัษวัด และศาสนสถาน ( X = 4.03)  
ลําดับที่ 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขนาดใหญมารบัซ้ือวัตถุดิบจากชุมชน  

( X = 4.01)  
 ลําดับที่ 3 การเปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรและประมงในอนาคต ( X = 3.58) 
 

 เม่ือพิจารณาการขานรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ทางดาน
เน้ือหานโยบาย ดังตารางท่ี 2 ที่มีการตอบสนองในเชิงบวกคอนขางมาก เม่ือพิจารณาขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากประชาชนเห็นวาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนํามาซึ่งโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ียังขาดแคลน
อยูในเขตจังหวัดชายแดน เชน การสรางถนน4เลนสท่ีในอดีตประชาชนผลกัดันมาหลายป ก็ไมสามารถขับเคล่ือนไดแตเริ่ม
มีการกอสรางในชวงการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน ดังคําสัมภาษณท่ีวา (อาภากร เจริญผล, นายก
องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ, สัมภาษณ 30 พ.ค. 2559)  
 

“ไมเห็นมีใครวาไมชอบ” 
“ถนนทําใหพื้นที่ดูเจริญ” 

 

 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเร่ืองการรับรูเก่ียวกับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีประชาชนท่ัวไปเขาใจวา การมี
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําใหพื้นที่ไดรับผลประโยชนหรืออภิสิทธเปนกรณีพิเศษ ดังคําสัมภาษณท่ีวา (อภิเดช บุญลอม, 
นายกเทศมนตรีตาํบลตะกาง, สัมภาษณ 30 พ.ค. 2559)  
 

 “ผูนําหวังไดงบพิเศษ เพราะเปนอปท.เขตเศรษฐกิจพิเศษ”  
 

 อีกประการหน่ึงอาจเกิดจากการสรางวาทกรรมของภาครัฐเก่ียวกับผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการ
พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน การจางงานในทองถิ่นเพิ่มหรือประโยชนที่ไดจากการคาชายแดนที่กวางขวางข้ึน  
เปนตน ดังคําสัมภาษณที่วา (อภิเดช บุญลอม, นายกเทศมนตรีตําบลตะกาง, สัมภาษณ 30 พ.ค. 2559) 
 

“การที่ราชการมาใหความรูวาเสนทางจะมีคนผานหาหมื่นคนตอวันจะไดคาขายมากข้ึน” 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  เม่ือพิจารณาถึงการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในเขตอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด จําแนกตามการขานรับนโยบายในดานกระบวนการนโยบายโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก ประเด็นที่
มีการขานรับเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก กระบวนการทําประชาพิจารณกอนจะดําเนินโครงการตางๆ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X = 3.96) การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมาจากสวนกลางเปนหลัก ( X = 3.95) และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมา ( X = 3.85) ตามลําดับ 
  นอกจากนี้ ถาจําแนกตามประเด็นการขานรับในดานเน้ือหานโยบายและโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับ
คอนขางมาก ประเด็นที่มีการขานรับเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก การกําหนดใหอําเภอคลองใหญ 
เปนศูนยกระจายสินคา ( X = 4.35) การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก)  
( X = 4.34) และการกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเท่ียว ( X = 4.29) ตามลาํดบั 
 เม่ือวิเคราะหถึงผลการศึกษาที่วา ประชาชนในอําเภอคลองใหญตอบสนองนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
น้ัน นอกจากเหตุผลเก่ียวกับความพึงพอใจที่จะไดโครงการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจแลว ยังพบวา อาจเกิด
ข้ึนมาจากการที่ประชาชนยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษไมรอบดานนักจึงกอใหเกิดความ
เขาใจผิด เชน ความเขาใจวาจะไดรับอภิสิทธ์ิพิเศษจากโครงการ เปนตน ดังจะเห็นหลักฐานไดจากงานวิจับของเพ็ญพักตร 
พลายคง, (2560) เรื่อง ความรูและทัศนคติของประชาชนทองถ่ินท่ีมีตอเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอคลองใหญเชนกัน 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 78.2 เปนผูมีความรูเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอคลองใหญในระดับต่ํา และ
มีเพียงสวนนอยเพียงรอยละ 21.8 มีความรูในระดับสูง   
 ในดานกระบวนการนโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยน้ีพบวา ประชาชนขานรับกระบวนการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด คอนขางมาก ( X =3.85) ในขณะที่งานวิจัยของเพ็ญพักตร พลายคง (2560) ก็
พบวา ประชาชนมีทัศนะคตคิอนขางเห็นดวย ( X =3.89) กับกระบวนการนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวเชนกัน   
  อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาในดานเน้ือหานโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยนี้ พบวาประชาชนขานรับเน้ือหานโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดคอนขางมาก ( X =4.15) ในขณะที่งานวิจัยของ เพ็ญพักตร พลายคง  
(2560) ก็พบวา ประชาชนมีทัศนะคติคอนขางเห็นดวย ( X =4.23) กับเน้ือหานโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว
เชนกัน แตในรายประเด็นดังกลาวกลับพบวา การขานรับนโยบายและทัศนคติมีความแตกตางกันในรายประเด็น ในสวน
ของประเด็นในงานวิจัยนี้เม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก การกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนย
กระจายสินคา ( X = 4.35) การดําเนินโครงการกอสรางถนน 4 เลน สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก) ( X = 
4.34) และการกําหนดใหอําเภอคลองใหญเปนศูนยกลางการทองเท่ียว ( X = 4.29) ในขณะที่งานวิจัยของ เพ็ญพักตร 
พลายคง (2560) ในประเด็น 3 ลําดับแรกจากมากไปนอย ไดแก การขยายธุรกิจชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมี
ผลกระทบตอความม่ันคง ( X = 4.60) การสรางโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะกอเกิดปญหามลพิษทาง
ส่ิงแวดลอม ( X = 4.54) และเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหที่ดินราคาสูงข้ึน ( X = 4.41)  

  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถือวาเปนนโยบายภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีเปาหมายความ 
ม่ังค่ัง ความม่ันคง และความย่ังยืน จากการศึกษาพบวา เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนาจะบรรลุเปาหมายความมั่งคั่งและ
ความม่ันคงได แตยังขาดเปาหมายความย่ังยืน เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดน้ันใหความสําคัญกับยุทธศาสตร
การทองเที่ยวในแบบทุนนิยมขนาดใหญเปนหลัก ดังน้ันจึงควรยกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานในการ
พัฒนาความย่ังยืนเพิ่มข้ึน เชน การสงเสริมการทองเที่ยวตามวิถีชุมชนคนตราด ซึ่งจะกอใหเกิดการกระจายรายไดแก
ชุมชนในพ้ืนที่ อันจะนําไปสูความย่ังยืนในการพัฒนามากขึ้น 
 2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาการขานรับนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในภาคตะวันออก  
ซ่ึงประกอบไปดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว เพ่ือใหเกิดองคความรูที่สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจของรัฐบาลหรือการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายของรัฐบาลระหวางสองจังหวัดในภาค
ตะวันออก   
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กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว:  

การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นท่ี 

The Special Economic Development Zone Policy Enforcement in  

Sa Kaeo province: Responsiveness of the Local People 
ชัยยนต ประดิษฐศิลป, ชูวงศ อุบาลี, อัศวิน แกวพิทักษ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการขานรับนโยบายในการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของอําเภออรัญประเทศและอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จะใชวิธีการวิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยสํารวจ 
ในเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณเจาะลึก  
ขอคนพบจากการศึกษา สามารถสรุปไดวา ในสวนของการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน 
ในจังหวัดสระแกว ทั้งในแงกระบวนนโยบายและเน้ือหานโยบายอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะหลักในเชิงมาตรการ
นโยบายเพื่อเอ้ือประโยชนกับทุกฝายก็คือ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการประยุกตปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาใชในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
คําสําคญั: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การขานรับนโยบาย  
 

Abstract 
 The research aimed to study the responsiveness of the local people to the special economic 
development zone policy in Aranyaprathet and Watthana Nakhon districts, Sa Kaeo province. This work 
was conducted using mixed research methodology including exploratory research method, 
documentary research method, and in-dept interview. The findings show that the overall responsiveness 
level of the people is rather high. The recommendation in terms of measurement for mutual benefit 
is on people participation promotion. Also, application of sufficiency economy philosophy and King 
Bhumibol Adulyadej’s Philosophy is recommended.  
Keywords: Special Economic Development Zone, Policy Responsiveness 
 

บทนํา  
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการคาการลงทุนของประเทศไทยโดยการจัดต้ังแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
รองรับการพัฒนาพื้นที่ทั้งในเรื่องการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงและการจัดการใชประโยชนของพื้นที่ ตลอดจนการ
จัดระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับและสนับสนุนการดําเนินการการพัฒนาพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดสระแกว
เปนจังหวัดหน่ึงที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ 2 อําเภอ 4 ตําบล ประกอบดวย อําเภอวัฒนานคร  
ในตําบลผักขะ และอําเภออรัญประเทศ ในตําบลทาขาม ตําบลปาไร และตําบลบานดาน รวม 332 ตารางกิโลเมตร คิด
เปน 207,500 ไร (สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน, 2559: 7) 
 การคมนาคมระหวางพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวหางจากกรงุเทพมหานคร 260 กิโลเมตร มีจุดผาน
แดนถาวรที่อําเภออรัญประเทศเชื่อมกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เปนจุดผานแดนถาวรที่มีมูลคาการ
สงออก-การนําเขาสูงที่สุดในประเทศ สําหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถูกกําหนดใหเปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตรและการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ตัวอยางของกิจการ เชน อุตสาหกรรมเกษตร ประมง ส่ิงทอ เครื่องนุงหม 
เคร่ืองหนัง อัญมณี เครื่องประดับ เคร่ืองมือแพทย อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรและช้ินสวน อุตสาหกรรมเคร่ือง
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ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การผลิตพลาสติก การผลิตยา กิจกรรมโลจิสติกส นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม กิจการสนับสนุน
การทองเท่ียว (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2559: 7) 
 กระบวนการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแกวน้ัน มีลักษณะรวมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนอีก 9 แหง ทั่วทั้งประเทศ ทั้งในแงกระบวนนโยบาย (Policy process) เน้ือหานโยบาย (Policy content) และ
บริบทของนโยบาย (Policy context) กลาวคือ ในแงของกระบวนการนโยบายน้ันเปนข้ันตอนท่ีครอบคลุมการกําหนด
นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลนโยบาย สวนเน้ือหานโยบายก็เปนการประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากน้ี ในแงของบริบทนโยบายนั้นจะพบวาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนท้ัง 10 แหง เกิดข้ึนมาในสถานการณเดียวกันคือ การเขามาเปนรัฐบาลของคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ (คสช.) โดยการทํารัฐประหารเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2557 รัฐบาล คสช. ที่นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
หัวหนาคสช.และดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดบริหารประเทศโดยอาศัยอํานาจเด็ดขาดท่ีเรียกวา “ม.44” ม.44 ซึ่งก็คือ 
บทบัญญัติในรัฐธรรนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557  
 รัฐบาล คสช. ไดใชอํานาจเด็ดขาดของ ม.44 มากําหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยถือวานโยบายเศรษฐกิจพิเศษ
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรความม่ันคงของรัฐ ดังน้ันหลัง
รัฐประหารรัฐบาล คสช. จึงไดเลือกพื้นที่ชายแดนท่ีมีการสงสินคาขามแดนเปนหลักอยูแลว 10 พ้ืนที่ ระหวางปพ.ศ. 
2558-2559 เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว รัฐบาล คสช. คาดหวังวาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะ
ชวยสงเสริมการผลิตใหดีย่ิงขึ้น เพราะมีชองทางการตลาดชายแดนอยูแลว นอกจากน้ียังมีแรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก
ดวย ดังน้ัน นอกจากจะสามารถใชแรงงานขามชาติในการผลิตอุตสาหกรรมและการบริการแลว ยังชวยสกัดแรงงานขาม
ชาติมิใหเขามาทํางานในเมืองที่เปนฐานเศรษฐกิจขนาดใหญของประเทศ และยังเปนการชวยลดปญหาการคามนุษย ซึ่ง
ประเทศไทยยังติดอยูในรายงานการคามนุษยของสหรัฐอเมริกาในลําดับ 3 ภายใตบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองดังกลาว
ขางตน เราจะพบวา ยุทธศาสตรของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวนั้น จะมุงสู 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ (ภัครธรณ 
เทยีนไชย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระแกว, สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2561)  

1. โลจิสติกส คลังสินคา 
2. การคาชายแดน คาปลีก คาสง  
3. อุตสาหกรรม ไดแก แปรรูปการเกษตร 
อยางไรก็ดี การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว  

ถือเปนเร่ืองใหมสําหรับประชาชนในพ้ืนที่ เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันเกิดจากการกําหนดโยบายมาจากสวนกลาง 
ที่ไมไดเริ่มตนมาจากการศึกษาความเปนไปได ความคิดเห็น ความตองการ หรือความสมัครใจของประชาชนในทองถ่ิน
อยางแทจริง เปนการใชอํานาจสั่งการจากบนลงลาง (top-down) จากรัฐบาลรักษาความสงบแหงชาติใชอํานาจตาม
มาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 กําหนดพื้นที่จังหวัดสระแกวเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ดังน้ัน จึงเปนส่ิงที่นาจะมีการศึกษาวาประชาชนขานรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษที่กําหนดจากเบ้ืองบนมาก
นอยเพียงใด ผูวิจัยจึงศึกษากระบวนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแกว: การขานรับ
นโยบายในทัศนะของประชาชนในพ้ืนที่ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการขานรับของประชาชนในพื้นที่ท่ีมีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ 
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงกระบวนการนโยบาย 
 2. เพ่ือศึกษาการขานรบัของประชาชนในพื้นท่ีที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ 
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงเน้ือหานโยบาย 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยในที่น้ี จะกําหนดโดยมุงตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัยที่จะศึกษาการขานรับของ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว ในแงกระบวนการนโยบายและเน้ือหานโยบาย ดังน้ันวิธีการดําเนินการวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed 
methods) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยในเชิงคุณภาพ กลยุทธในการผสมผสานระหวางการวิจัยจะใชการ
วิจัยผสมผสานแบบรับลูกกันตอ (sequential mixed designs) (Teddie Charles and Tashakkori Abbas, 2009)  
 1. การวิจัยเชิงสํารวจ ในการวิจัยเชิงสํารวจผูวิจัยจะกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ท่ีทําการสํารวจ 
ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกต้ังในอําเภออรัญประเทศ ทั้งหมด 86,103 คน และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
ทั้งหมด 81,057 คน รวมทั้งสองอําเภอจะไดจํานวนประชากรทั้งหมด 167,160 คน เมื่อใชหลักของ Taro Yamane ใน
การกําหนดตัวอยางที่มีมากกวา 100,000 คน จะสามารถเก็บกลุมตัวอยางไดไมเกิน 400 คน (Yamane, 1973) ดังน้ันจะ
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ผสมกับการ
เลือกตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการวิจัยในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 
  2.1 การศึกษาเอกสาร เอกสารที่จะใชในการวิจัยนี้เปนการมุงรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 2 ประเภท 
ไดแก เอกสารช้ันตน และเอกสารชั้นรอง ดังน้ี  
 2.2.1 เอกสารช้ันตน (Primary Data) เปนขอมูลที่ยังมิไดผานการวิเคราะหและสังเคราะห ผูวิจัย
ถือวาเปนขอมูลดิบ ขอมูลสวนน้ีไดจากการเก็บรวบรวมเอกสารที่ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยน้ี เชน กฎหมาย 
กฎระเบียบ คําสั่ง เอกสารการประชุมกลุม บันทึกการประชุม เอกสารทางราชการ หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต เปนตน 
 2.2.2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เปนเอกสารที่มกีารวิเคราะหขอมูลแลว เอกสารช้ันรอง
เหลาน้ีที่สําคญั เชน ตําราทางวิชาการ บทความวิชาการ งานวิจัย และวิทยานพินธ เปนตน 
  2.2 การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จะมุงรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่  (Field Research) 
โดยการใชแนวสัมภาษณเจาะลึก โดยอาศัยการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก (Key-Informants) เปนการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูมีสวนเก่ียวของ ทั้งจากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการจะ
ศึกษาขอมูลเชิงลึกอันเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการตางๆ 
จําเปนตองอาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเทานั้น โดยในขั้นตอนของการสัมภาษณแบบเจาะลึก จะแบงออกเปน 2  
กลุมใหญ ไดแก  กลุมแรกเปนกลุมผูกระทําการในภาครัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัดสระแกว ขาราชการกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เปนตน และกลุมที่สองเปนกลุมผูกระทําการท่ีอยูนอกภาครัฐ เชน นักการเมืองทองถ่ิน สภาหอการคาจังหวัด 
ผูนําชุมชนในพื้นที่ เปนตน  
  2.3 การสังเกตการณ เปนการลงไปดูสภาพของพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 
เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจน เสริมเอกสารและการสัมภาษณ 
 การตรวจสอบขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลโดยการตรวจสอบขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ         
จะตรวจสอบความเที่ยงตรง และนาเช่ือถือของแบบสอบถาม สวนการตรวจสอบขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพจะใชหลักการ 
สามเสา (Triangulation) 
 สวนการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในบทความน้ีใชการวิเคราะหท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา เชน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน  
สวนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพจะใชในงานวิจัยฉบับน้ี เปนการตีความหมายทางสังคมในลักษณะตางๆ ของปรากฏการณ
ทางสังคม โดยอาศยักรอบการวิเคราะหเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
87 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ผลการวิจัย 
 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ การขานรับของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงกระบวนการนโยบาย สามารถสรุป
ไดวา ในกรณีของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวน้ัน การขานรับในแงกระบวนการนโยบาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามประเด็นการขานรับกระบวนการ
นโยบายน้ัน สามารถแบงประเด็นไดตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี   

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรับนโยบายในดานกระบวนการนโยบาย (n=400) 
 

ประเด็น X  S.D. ระดับการขาน
รับนโยบาย 

ลําดับที่ 

1. การมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมาในการขับเคลื่อนนโยบาย 
   การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.06 0.82 มาก 1 

2. การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เปนเร่ืองสวนกลางเปนหลัก 4.01 0.82 มาก 2 
3. บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองท่ีที่ผานมาในการดําเนินการตาม  
    นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีผานมา 

3.99 0.85 มาก 3 

4. กระบวนการทําประชาพิจารณที่ผานมากอนจะดําเนินโครงการตางๆ 
    ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.91 0.77 มาก 4 

5. การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตองดําเนินภายใตรัฐบาลทหาร 3.70 1.12 มาก 5 
รวม 3.93 0.88 มาก  

 

จากตารางที่ 1 พบวา มีการขานรับกระบวนการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชนในเขต
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในภาพรวมเร่ือง กระบวนการนโยบายอยูในระดับมาก  
( X =3.93) มีจํานวน 5 ประเด็น โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  
  ลาํดบัที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมาในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
( X = 4.06) 
  ลาํดบัที่ 2 การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน เปนเร่ืองสวนกลางเปนหลัก ( X = 4.01) 
  ลําดับที่ 3 บทบาทของผูนําทองถิ่นและทองที่ที่ผานมาในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีผานมา ( X = 3.99) 
  ลาํดบัที่ 4 กระบวนการทําประชาพิจารณที่ผานมากอนจะดําเนินโครงการตางๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
( X = 3.91) 
  ลาํดบัที่ 5 การบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตองดําเนินภายใตรัฐบาลทหาร ( X = 3.70) 
 

  การที่ประชาชนในพ้ืนที่ขานรับกระบวนการนโยบายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ถึงแม
การดําเนินนโยบายจะเกิดขึ้นภายใตรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ยังคงใชอํานาจเผด็จการของคณะ
รัฐประหาร เชน มาตรา 44 เปนตน รวมทั้งกระบวนนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษเองก็มีลักษณะเปนกระบวนจาก 
บนลงลาง (Top-down approach) น้ัน ก็เน่ืองมาจากประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตองการใชโอกาสน้ีเพ่ือ
เปลี่ยนที่ดิน ซึ่งอยูอาศัยไดใชประโยชนมาเปนโฉนด ดังคําสัมภาษณของนายกเทศมนตรีตําบลบานดานท่ีวา (ชิติพัทธ 
แกนจันทร, นายกเทศมนตรีตาํบลบานดาน, สัมภาษณ 6 มิถุนายน 2560) 
 

“เชื่อวาม.44ของนายกจะชวยได” 
“สอีะไรไมวาขอใหไดโฉนดก็แลวกัน” 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
88 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

เหตุผลของประชาชนในพื้นท่ีที่ตองการเปล่ียนท่ีดินในเขตปาสงวนและ สปก. มาเปนโฉนดในชวงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ประชาชนอางวามีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรัฐบาลมุงเนนแตเฉพาะการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเปนสําคัญ แตละเลยประเด็นที่เก่ียวของกับประชาชนในพื้นที่ 4 ตําบลท่ีเก่ียวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ก็คือ ตําบลทาขาม ตําบลบานดาน ตําบลปาไร และตําบลผักขะ ประเด็นปญหาของประชาชนที่ถูกละเลย ก็คือ การไมได
กลาวถึงและไมไดใหสิทธิประโยชนในเรื่องที่ดินทํามาหากิน เน่ืองจากที่ดินซ่ึงประชาชนอยูอาศัยใชประโยชนในปจจุบัน
มากกวา 60 ป ไมมีลักษณะความเปนปาไมหลงเหลืออยูแลว รวมถึงประชาชนก็ไดมาอยูอาศัยทําประโยชนในที่ดินกอนมี
การประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีเสียอีก ปญหาการขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินดังกลาวไดสรางความไมม่ันคงในชีวิตอยางมาก
แกประชาชนในพ้ืนที่ท้ัง 4 ตําบลดังกลาว การละเลยปญหากรรมสิทธ์ิในที่ดิน ทําใหขาดการมีสวนรวมของประชาชนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ แตในขณะเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกับปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษกลับพบวา
รัฐบาลไดออกเอกสารสิทธิ์ใหกรมธนารักษสามารถใชพ้ืนที่จัดต้ังเขตนิคมอุตสาหกรรมและดานศุลกากรแหงใหมไดอยาง
สะดวก ซึ่งถือวาเปนการเลือกปฏิบัติของรฐับาล ดังน้ัน ชาวบานพื้นที่ทั้ง 4 ตําบล จึงขอใหรัฐบาลใชอํานาจตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพ่ือเพิกถอนพ้ืนที่ปาเขาฉกรรจฝงเหนือและปา
ไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และออกเอกสารสิทธ์ิเปนโฉนดที่ดินใหกับประชาชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ัง  
4 ตําบล ดังคํากลาวในหนังสือรองเรียนถึงพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (สํานักงานเทศบาลตําบลปาไร, 
2559) ที่วา 

“ประชาชนในพื้นที่ยังไมเขาใจของคําวาพิเศษในรูปแบบใด...ประชาชนทั้ง 4 ตําบลในพื้นที่
ไดรับสิทธิพิเศษอยางไรบาง มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพ เม่ือไดรับกา
ประการเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประชาชนจึงคาดหวังจะมีสิทธิพิเศษในการไดรับการ
บริการจากภาครฐัหรืออื่นๆ เพ่ือใหประชาชนน้ัน มีสภาพความเปนอยูท่ีดขีึ้น แตประชาชนยัง
ไมเห็นแนวทางหรือนโยบายที่สงเสริมการพัฒนาที่เปนประโยชนแกประชาชนในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสระแกว” 
 

 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ การขานรับของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอนโยบายการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในแงเน้ือหานโยบาย สามารถสรุปไดวา 
ในกรณีของอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวน้ัน การขานรับในแงเน้ือหานโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือจําแนกตามประเด็นการขานรับเน้ือหานโยบายนั้น 
สามารถแบงประเด็นไดเปน 2 กลุม คือ ประเด็นที่มีการขานรับมากที่สุด และประเด็นที่มีการขานรับมาก ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดตามตารางที่ 2 ดังน้ี    

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการขานรับนโยบายในดานเน้ือหานโยบายและโครงการ (n=400) 
 

ประเด็น X  S.D. ระดับการขาน
รับนโยบาย 

ลําดับที่ 

1. โครงการทางหลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา  
    (บานหนองเอี่ยน-สตึงบท) 

4.49 2.64 มากที่สุด 1 

2. การวางระบบชลประทาน 4.49 0.73 มากที่สุด 2 
3. การดําเนินแผนพัฒนาระบบไฟฟา 4.46 0.61 มากที่สุด 3 
4. การกอสรางทางรถไฟแกงคอย-คลองสิบเกา-สุดสะพานคลองลึก  4.39 0.76 มากที่สุด 4 
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยเพ่ิมการจางแรงงานทองถิ่นมากขึ้น 4.38 0.76 มากที่สุด 5 
6. การกอสรางทางหลวงหมายเลข 359 แยกทางหลวงหมายเลข 304  
   (พนมสารคาม) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สระแกว) 

4.36 0.78 มากที่สุด 6 

7. ที่ดินจะราคาสูงข้ึนจากการเขามาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4.34 0.77 มากที่สุด 7 
8. โครงการสถานีขนสงจังหวัดสระแกว 4.34 0.74 มากที่สุด 8 
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9. โครงการทางหลวงหมายเลข 3366 และหมายเลข 3586 แยกทางหลวง   
    หมายเลข 33  (ทาขาม) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3511  
    (หนองเอี่ยน) 

4.33 0.77 มากที่สุด 9 

10. การกําหนดพื้นที่ใหเปนเขตการคาชายแดน 4.32 2.14 มากที่สุด 10 
11. โครงการถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33 –ดานบานคลองลึก 4.32 0.77 มากที่สุด 11 
12. การวางระบบโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง 4.21 0.76 มากที่สุด 12 
13. ประชาชนในอําเภออรัญประเทศจะไดประโยชนจากการคาชายแดน 4.20 0.82 มากที่สุด 13 
14. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยใหธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชน 
     ขยายตัวมากขึ้น 

4.18 0.84 มาก 14 

15. การกําหนดพื้นที่ใหเปนศูนยเปลี่ยนถายสินคาและยานพาหนะ  
     คลังสินคาและหองเย็นในอนาคต 

4.18 0.82 มาก 15 

16. การกําหนดพื้นที่เปนศูนยตอเน่ืองทั้งระบบรางและถนน 4.17 0.77 มาก 16 
17. การกําหนดพื้นที่ใหเปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 4.11 0.82 มาก 17 
18.การกําหนดพ้ืนที่ใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 3.98 0.97 มาก 21 
19. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยสงเสริมสินคาที่ผลิตจาก 
     กลุมอาชีพ (โอท็อป) 

3.98 0.88 มาก 22 

20. การกําหนดพื้นที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเน่ืองหลายรูปแบบ 3.95 0.84 มาก 23 
21. การกําหนดพื้นที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเน่ืองหลายรูปแบบ 3.95 0.84 มาก 23 
22. การอนุญาตใหแรงงานตางดาวสามารถเดินทางเขามาทํางาน 
     แบบไป-กลับ หรือไมเกิน 7 วัน 

3.81 1.29 มาก 25 

รวม 4.22 0.96 มากที่สุด  
 

  จากตารางที่ 2 พบวา มีการขานรับเน้ือหานโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในเขตอําเภอ
อรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในภาพรวมเรื่องเน้ือหานโยบายอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.22)  
มีจํานวน 22 ประเด็น โดยสามารถเรยีงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี 
  ลาํดบัที่ 1 โครงการทางหลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา (บานหนองเอ่ียน-สตงึบท) ( X =4.49) 
  ลาํดบัที่ 2 การวางระบบชลประทาน ( X =4.49) 

ลําดับที่ 3 การดําเนินแผนพัฒนาระบบไฟฟา ( X =4.46) 
ลําดับที่ 4 การกอสรางทางรถไฟแกงคอย-คลองสิบเกา-สุดสะพานคลองลึก ( X =4.39) 
ลําดับที่ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยเพ่ิมการจางแรงงานทองถ่ินมากข้ึน ( X =4.38) 
ลําดับที่ 6 การกอสรางทางหลวงหมายเลข 359 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (พนมสารคาม) บรรจบทางหลวง

หมายเลข 3 (สระแกว) ( X =4.36) 
ลําดับที่ 7 ที่ดินจะราคาสูงขึ้นจากการเขามาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X =4.34) 
ลําดับที่ 8 โครงการสถานีขนสงจังหวัดสระแกว ( X =4.34) 
ลําดับที่ 9 โครงการทางหลวงหมายเลข 3366 และหมายเลข 3586 แยกทางหลวงหมายเลข 33  

(ทาขาม) - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3511 (หนองเอ่ียน) ( X =4.33) 
ลําดับที่ 10 การกําหนดพ้ืนที่ใหเปนเขตการคาชายแดน ( X =4.32) 

  ลาํดบัที่ 11 โครงการถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ดานบานคลองลึก ( X =4.32) 
ลําดับที่ 12 การวางระบบโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง ( X =4.21) 
ลําดับที่ 13 ประชาชนในอําเภออรัญประเทศจะไดประโยชนจากการคาชายแดน ( X =4.20) 
ลําดับที่ 14 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยใหธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชนขยายตัวมากข้ึน ( X =4.18) 
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ลําดับที่ 15 การกําหนดพ้ืนที่ใหเปนศูนยเปล่ียนถายสินคาและยานพาหนะ คลังสินคาและหองเย็นในอนาคต  
( X =4.18) 

ลําดับที่ 16 การกําหนดพ้ืนที่เปนศูนยตอเน่ืองทั้งระบบรางและถนน ( X =4.17) 
ลําดับที่ 17 การกําหนดพ้ืนที่ใหเปนการทองเท่ียวเชิงประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม ( X =4.11) 
ลําดับที่ 18 การกําหนดพ้ืนที่ใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ( X =3.98) 
ลําดับที่ 19 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยสงเสริมสินคาที่ผลิตจากกลุมอาชีพ (โอท็อป) ( X =3.98) 
ลําดับที่ 20 การกําหนดพ้ืนที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเน่ืองหลายรูปแบบ ( X =3.95) 
ลําดับที่ 21 การกําหนดพ้ืนที่เปนศูนยขนสง (โลจิสติกส) ตอเน่ืองหลายรูปแบบ ( X =3.95) 
ลําดับที่ 22 การอนุญาตใหแรงงานตางดาวสามารถเดินทางเขามาทํางานแบบไป-กลับ หรือไมเกิน 7 วัน    

( X =3.81) 
 

ภาพรวมของการขานรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกวน้ัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญขานรับตอนโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน โครงการทาง
หลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา (บานหนองเอ่ียน-สตึงบท) การวางระบบชลประทาน การดําเนินแผนพัฒนา
ระบบไฟฟา การกอสรางทางรถไฟแกงคอย-คลองสิบเกา-สุดสะพานคลองลึก เขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยเพิ่มการจาง
แรงงานทองถิ่นมากข้ึน 

อาจกลาวไดวาการขานรับนโยบายดังกลาวเปนการรับรูของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีเขาใจวาการพัฒนาควร
เริ่มจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดังเชนคํากลาวที่วา “นํ้าไหล ไฟสวาง ทางดี” ซ่ึงจากการสัมภาษณและการ
สังเกตการณในพ้ืนที่จะพบวาพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ในเขตชนบท การประกอบอาชีพสวนใหญของประชาชนในพ้ืนที่ คือ 
การทําเกษตรกรรม ซึ่งมีความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอ รวมไปถึงระบบการคมนาคมขนสง 
ในพื้นท่ีที่ยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร ดังน้ันประชาชนในพื้นที่จึงมีความตองการใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ อันจะนํามาซึ่งการจางงานและการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ เพื่อที่คนใน
พื้นท่ีจะไดไมตองไปประกอบอาชีพในพื้นท่ีอื่น ดังคําสัมภาษณที่วา (นาย ก นามสมมติ, ชาวบานในพ้ืนที่, สัมภาษณ 21-
22 มีนาคม 2560) 

 

“อยากใหมีโรงงานเขามา ลูกหลานจะไดไมตองไปทํางานไกลบาน” 
“อยากใหพ้ืนที่เจริญ ไฟฟา และทางจะไดดีข้ึนบาง” 

“ควรวางระบบชลประทานใหดี ตอนฝนตกนํ้าก็ทวม หนาแลงนํ้าก็ไมพอใช” 
“อยากใหมีการจัดระบบนํ้าใหเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงภัยแลง” 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 เม่ือพิจารณาถึงการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในเขตอําเภออรัญประเทศ 
และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว จําแนกตามการขานรับนโยบายในดานกระบวนการนโยบาย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ประเด็นที่มีการขานรับเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก   

ลําดับที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมาในการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
( X = 4.06) 

ลําดับที่ 2 การกําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน เปนเร่ืองสวนกลางเปนหลัก ( X = 4.01) 
ลําดับที่ 3 บทบาทของผูนําทองถ่ินและทองที่ที่ผานมาในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พเิศษที่ผานมา ( X = 3.99)  
  นอกจากน้ี ถาจําแนกตามประเด็นการขานรับในดานเน้ือหานโยบายและโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ประเด็นที่มีการขานรับเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก  
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ลําดับที่ 1 โครงการทางหลวงอรัญประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา (บานหนองเอ่ียน-สตึงบท) ( X = 4.49) 
ลําดับที่ 2 การวางระบบชลประทาน ( X = 4.49) 
ลําดับที่ 3 การดําเนินแผนพัฒนาระบบไฟฟา ( X = 4.46) 

 

  จากขอคนพบของงานวิจัยเม่ือนํามาวิเคราะหในการอภิปรายผลกับงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก กระบวนการ
ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดในโครงการวิจัยชุดเดียวกัน จะพบวา มีผลวิจัยออกมา 
ทั้งในดานที่เหมือนและแตกตางกัน ดังน้ี 
  ในดานกระบวนการนโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยนี้พบวา ประชาชนขานรบักระบวนการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ในเขตอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวมาก ( X =3.93) ในขณะที่งานวิจัยกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด ก็พบวา ประชาชนมีทัศนคติมาก ( X =3.85) กับ
กระบวนการนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษดงักลาวเชนกัน   
  ในดานเนื้อหานโยบาย ขอคนพบในงานวิจัยน้ีพบวา มีขอแตกตางในภาพรวมในการขานรับเนื้อหานโยบาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตอําเภออรัญประเทศ และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.22) 
ในขณะที่งานวิจัยกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด พบวา ประชาชนมีการ
ขานรับมาก ( X =4.15) 
  นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมในการขานรับทั้งกระบวนการนโยบายและเน้ือหานโยบาย ในงานวิจัยนี้ 
พบวา ประชาชนมีการขานรับมาก ( X =4.07) สอดคลองกับภาพรวมการขานรับของประชาชนทั้งกระบวนการนโยบาย
และเน้ือหานโยบาย ในงานวิจัยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดที่ประชาชน
ขานรับมาก ( X =4.18) เชนกัน 
  การที่ประชาชนจังหวัดตราดและจังหวัดสระแกวขานรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในดานเน้ือหา
นโยบายแตกตางกัน เน่ืองจากการวางยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองจังหวัด สอดคลองกับความคิดเห็น
ของประชาชนแตกตางกัน ตัวอยางเชน การวางยุทธศาสตรเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดสระแกวน้ัน 
สอดคลองกับสภาพความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เน่ืองจากในเขตชายแดนจังหวัดสระแกวมีการคาชายแดน 
กอนหนาการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษมาอยางกวางขวางตามท่ีรูจักกันโดยทั่วไป เชน ตลาดโรงเกลือ ในขณะที่ในจังหวัด
ตราดน้ัน การวางยุทธศาสตรการคาชายแดนน้ันอาจจะไมใชตรงกับความคิดเห็นของประชาชนในบางระดับ อาทิเชน 
การคาชายแดนในเขตอําเภอคลองใหญกับเกาะกงน้ันยังเปนตลาดที่คอนขางเล็ก เม่ือพิจารณาที่จุดผานแดนถาวรหาดเล็ก
ที่เปนเชนน้ีเปนผลมาจากการท่ีชาวกัมพูชาบนเกาะกงน้ัน มีความคุนเคยกับประเทศไทยและจํานวนหน่ึงมีบัตรประชาชน
สองประเทศ ซึ่งเรียกวา “คนไทยสองแผนดิน” ซึ่งเกิดจากการที่เกาะกงเปนชุมชนของคนไทยในอดีตที่ถูกกัมพูชายึดไป
ในชวงอิทธิพลของฝร่ังเศส ลักษณะความสัมพันธดังกลาวจึงทําใหนักธุรกิจกัมพูชาบนเกาะกง ซึ่งคุนเคยประเทศไทยเปน
อยางดีมักจะทําการคาโดยไมหยุดที่ชายแดนแตจะไปติดตอการคาในกรุงเทพฯโดยตรง ซึ่งจะเปนประโยชนตอธุรกิจ
มากกวาที่จะใช พ้ืนที่ชายแดน (ประเสริฐ ศิริ, ผูประกอบการทาเรือกัลปงหา, สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2559) 
 นอกจากน้ี เม่ืออภิปรายในเชิงทฤษฎีจะพบวา องคความรูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชี้ใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษน้ัน มีปจจัยที่สําคัญ
ดังน้ี (ปนแกว เหลืองอรามศร,ี 2561 : 82-94) 
  1. ภูมิศาสตรที่ก้ัน พบวา เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีประสบความสําเร็จมักอยูใกลศูนยกลางความเจริญมากกวา 
ในเขตชนบท เน่ืองจาก เปนเร่ืองตนทุนของการคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคแลวยังเปนเรื่องของการกระจายสินคา 
ที่ใกลตลาดดวย  
  2. ปจจัยดานแรงงาน โดยทั่วไปพบวา คาแรงราคาถูกจะเปนแรงจูงใจดึงนักลงทุนเขามาดําเนินกิจกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษมากกวาพื้นที่ที่คาแรงสูง 
  3. ที่ดิน ความสําเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นกับความสามารถในการรวบรวมท่ีดินขนาดใหญ 
สําหรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิในการใชที่ดินของนักลงทุนในระยะยาว    
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4. บริบทของอุตสาหกรรมโลกและภูมิภาคระหวางประเทศ พบวา ถาเปนจังหวะเวลาของอุตสาหกรรมโลก 
ที่ตองการแสวงหาฐานการผลิตใหมๆ นอกประเทศ ที่มีตนทุนตํ่ากวาในการขยายอุตสาหกรรมของตน ก็มักจะทําใหเขต
เศรษฐกิจพิเศษประสบความสําเร็จ 

ขอคนพบจากการวิจัยเม่ือเปรียบเทียบกับทฤษฎีการขับเคล่ือนนโยบาย พบวา ปจจัยที่สงผลใหเกิดความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแกว ไดแก ปจจัยดานแรงงาน และที่ดิน สวนปจจัยที่เปน
อุปสรรคใหการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความชะงักงันหรือลมเหลวไดก็คือ ภูมิศาสตรท่ีตั้ง และบริบทของอุตสาหกรรมโลก 
กลาวคือ ชายแดนจังหวัดสระแกวน้ัน เปนแรงงานกัมพูชาราคาถูกที่จะดึงดูดนักลงทุน ในขณะที่รัฐบาลไดออกเอกสาร
สิทธ์ิใหกรมธนารักษสามารถใชพื้นที่ 660 ไร จัดต้ังเขตนิคมอุตสาหกรรมและการขอใชพ้ืนที่จํานวน 525 ไร ในการ
กําหนดเปนพ้ืนที่ศึกษาดานศุลกากรแหงใหมไดอยางสะดวก เม่ือพิจารณาจากภูมิศาสตรที่ตั้ง พบวา เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกวน้ัน อยูหางไกลศูนยกลางความเจริญ ซึ่งตองมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจ รวมถึงปจจัยใน
บริบทอุตสาหกรรมโลกที่มีการขยายตัวของทุนขามชาติจีนในแถบอาเซียน โดยใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมในยุค 4.0 
มากกวา 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถือวาเปนนโยบายภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีเปาหมายความ 
ม่ังค่ัง ความม่ันคง และความย่ังยืน จากการศึกษาพบวา เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนาจะบรรลุเปาหมายความมั่งคั่งและ
ความมั่นคงได แตยังขาดเปาหมายความย่ังยืน เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวน้ันใหความสําคัญกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตโดยอาศัยนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจากประสบการณของนิคมฯในภาคตะวันออก พบวา จะเกิด
ปญหาส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน ดังน้ัน จึงสงผลโดยตรงกับการที่จะทําใหการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของสระแกวไมสามารถ
ดําเนินไปอยางย่ังยืนตามแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable development)  ดังน้ัน จึงควรนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนวิถีทาง (mean) ในการพัฒนาความย่ังยืนตามแนวคิดเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนของ
สหประชาชาติ (UNSDGs) เชน การสงเสริมใหเกษตรกรในจังหวัดสระแกวนําแนวคิดการเกษตรของทฤษฎีใหมบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชามาประยุกตใช เปนตน ในการที่จะบูรณาการระหวางการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแกวกับการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ควรมี
หนวยงานที่เก่ียวของเขามาดําเนินการ ดังนี้  
  1.1 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรกําหนดนโยบายใหมีการบูรณาการระหวาง
แนวคิดเศรษฐกิจพิเศษกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนดังเชนวิสัยทัศนของนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่วา 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  1.2 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรนํานโยบายบูรณาการของ กนพ. ดังกลาว
ไปวางแผนใหเปนรูปธรรมที่นําไปสูการปฏิบัตไิดจริง  
  1.3 ในการนําโครงการบูรณาการระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรสงเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมหรือภาควิชาการใหเปนตัวหลักในการดําเนินการ เชน มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว เปนตน 
  2. เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) 
ที่ผานประเทศพมา ไทย กัมพูชาและเวียดนาม ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวาการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สระแกวน้ันมีผลในการเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจตอนใตอยางไร 
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Application of the Sufficiency Economy Philosophy in Daily Life of 
Students of the Faculty of Agricultural Technology,  

Rambhai Barni Rajabhat University 
ถาวร ฉิมเล้ียง, สุพร สงัขสุวรรณ, คณิสร ลอมเมตตา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ
เปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในชีวิตประจําวันของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตาม เพศ ช้ันป และสาขาวิชา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักศึกษา 
ภาคปกติ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา 2561 จํานวน 205 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
  ผลการวิจัยพบวา การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
นักศึกษานําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับอยูในระดับมากทั้งหมด ไมวาจะเปน
ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกัน ดานเงื่อนไขความรู ดานเงื่อนไขคุณธรรม จากการทดสอบ
สมมุตฐิาน พบวา นักศึกษาที่มีเพศ และช้ันปที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไมแตกตางกัน (P>0.05) สวนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีแตกตางกันมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต 
ประจําวันแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 
คําสําคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ชีวิตประจําวัน, การประยุกตใช, นักศึกษา 
 

Abstract 
  The objectives of this research were to study the application of the Sufficiency Economy 
Philosophy in daily life and to compare the application of the Sufficiency Economy Philosophy of 
students of the faculty of Agricultural Technology, Rambhai Barni Rajabhat University classified by 
gender, year, and program. The samples derived from simple random sampling were 205 students in 
regular program studying in the second semester of academic year 2018. The research instrument was 
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and one-way ANOVA. The Scheffe’s method was used for pair comparison. 
 The results revealed that the level of student’s application of the Sufficiency Economy 
Philosophy in daily life was high in overall aspects. When each aspect was examined, it was found that 
the levels of the application in the aspect of moderation, reasonableness, self-immunity, knowledge 
and virtue were all high. The hypothesis test demonstrated that the students with different gender and 
year had no differences in the application of the Sufficiency Economy Philosophy in daily life (P>0.05).  
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However, the students with different program had differences in the application of the Sufficiency 
Economy Philosophy in daily life (P<0.05). 
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Daily Life, Application, Students  
 

บทนํา 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทย มาตั้งแตป พ.ศ. 2517 และชัดเจนมากข้ึนในป พ.ศ. 2540 เปนปที่
ประเทศไทยตองรักษาความม่ันคงและเสถียรภาพเพ่ือที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเองและพัฒนานโยบายที่สําคัญเพื่อการ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองได ซ่ึงคนไทยจะสามารถเล้ียงชีพโดยอยูบน
พื้นฐานของความพอเพียง (สมพร เทพสิทธา, 2550) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนการยึดหลักทางสายกลางที่ ช้ี 
แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบและระมัดระวังในการวางแผนและดําเนินการ
ทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงการประหยัด แตเปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและย่ังยืน เพ่ือใหสามารถอยูได
แมในโลกโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทยรวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
และการปรับสภาพใหเขากับยุคสมัย ทําใหทุกวันน้ีการดํารงชีวิตของวัยรุนไทยไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่สืบเน่ืองจาก
การไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม เน่ืองจากวัยนี้
เปนวัยแหงการคนหาเอกลักษณของตนเอง พรอมที่จะทําหนาที่ในสังคม ปกปองวัฒนธรรมประเพณี ฟนฟูและสรางสรรค
วัฒนธรรมใหม ซึ่งหากไมสามารถปรับตัวและมีพัฒนาการท่ีไมเหมาะสม จะสงผลใหขาดทักษะในการแกไขปญหา  
ขาดวิจารณญาณในการดํารงชีวิต ตลอดจนไมรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2549)  
  สถาบันการศึกษา ซึ่งถือวาเปนแหลงเรียนรู ที่จัดสิ่งแวดลอม กระบวนการ เน้ือหาสาระ กิจกรรม วิธีการที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการของมนุษย มีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดคุณสมบัติทางดานสรางสรรค หากสถาบันการศึกษ 
าไมสามารถดําเนินบทบาทไดตามขางตน จะสงผลใหผูเรียนขาดทักษะในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ไมเห็นคุณคาทาง
วัฒนธรรม เลียนแบบวัฒนธรรมทุนนิยมของตางชาติ ทั้งเร่ืองการกินอยู การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ และวิธีคิดที่ผิด
ฟุงเฟอ แสดงถึงการที่ผูเรียนไมสามารถเลือกปรับตัวใหไดคุณลักษณะที่ดีของคนในวัฒนธรรมอื่น เชน รักความยุติธรรม  
มีความรับผิดชอบ มีวินัย และรูจักพ่ึงพาตนเอง เปนตน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จันทบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความพรอมสําหรับระบบสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม 
เพ่ือไปพัฒนาประเทศและชุมชนนําไปสูความยั่งยืนและความเขมแข็งทางสังคมดวยหลักการสําคัญ คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน ภายใตการสรางความรูคู คุณธรรมและความเพียรพยายาม อันจะนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางมีความสมดุล ม่ันคงและย่ังยืนในที่สุด 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเนนในดานคุณธรรมจริยธรรมอยางเดนชัด เชน การสํานึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และการใหมีความรอบรูที่เหมาะสม รวมทั้งการดํารงชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและ
ความรอบคอบ ซึ่งการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนแนวทางที่ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับ 
ทุกคน เพื่อใหมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ดี ที่พอเพียงและทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีประโยชนตอประชาชนทุกคน ไมใชเฉพาะแตเกษตรกรเทาน้ัน แตประชาชนโดยท่ัวไปไมวานักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ขาราชการ พนักงานบริษัทก็สามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการทํางาน การเรียน 
การพ่ึงพาตนเองในการดํารงชีวิตประจําวันและแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได รวมทั้งการดํารงตนใหเปนคนดีใน
สังคม คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข ไดแก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน เงื่อนไขความรูและคุณธรรม เพื่อเปนขอมูลที่นํามาใชสอดแทรกระหวาง 
การเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของนักศึกษา ใหมีสํานึกในเร่ืองความซื่อสัตย สุจริต อดทน ความเพียรและ
มีสตปิญญาในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานในอนาคตตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในชวีิตประจําวันของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประกอบดวย นักศึกษา 4 สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561 จํานวน 
422 คน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร, 2561) กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 205 คน โดยจํานวนกลุมตัวอยางไดจาก
ตารางสุมจํานวนกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) และใชวิธีการสุมอยางงาย (simple 
random sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionaire) เก่ียวกับ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของและสรางตามวัตถุประสงคตามกรอบ
แนวคิดที่ไดกําหนดไว โดยแบงเน้ือหาออกเปน 2 ตอน คอื 
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคล/สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป และ
สาขาวิชา จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 50 ขอ ซึ่งเปนมาตรวัดแบบ Likert’s Scale (พวงรัตน ทวีรัตน, 
2538) โดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 
 1. ดานความพอประมาณ   จํานวน 10 ขอ 
 2. ดานความมีเหตุผล   จํานวน 10 ขอ 
 3. ดานการมีภูมิคุมกัน   จํานวน 10 ขอ 
 4. ดานเงื่อนไขความรู   จํานวน 10 ขอ 
 5. ดานเงื่อนไขคุณธรรม   จํานวน 10 ขอ 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 หลังจากสรางเคร่ืองมือการวิจัยแลว ผูวิจัยไดขอความรวมมือในการวิจัยจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาและคัดเฉพาะแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณไดจํานวน 205 ชุด 
  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี คือ 
 1. ขอมูลทั่วไป/สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และหาคารอยละ (Percentage) 
 2. ขอมูลเก่ียวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 ในการใหคะแนนคําถามเก่ียวกับการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีลักษณะของขอความในเชิงบวก (Positive) คณะผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑวัดระดับการใหคะแนนระดับการประยุกตใช/ปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  5  หมายถึง  มีการประยุกตใชในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีการประยุกตใชในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีการประยุกตใชในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการประยุกตใชในระดับนอย 
  1 หมายถึง  มีการประยุกตใชในระดับนอยท่ีสุด 
 

 ในการแปลความหมายระดับการประยุกตใช/ปฏิบัติ โดยใชคะแนนเฉล่ียที่ไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางเปน
เกณฑในการพิจารณา ดังน้ี 
 

  คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดบัมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดบัมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดบันอย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีการประยุกตใชอยูในระดบันอยที่สุด 
 

 3. การเปรียบเทียบการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามเพศ โดยใช t-test 
 4. การเปรียบเทียบการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามช้ันป และสาขาวิชา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) และทดสอบใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาที่แตกตางกันเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe Test) 
 

ผลการวิจัย 
  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักศึกษาเพศชายจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 57.10 และเปน
นักศึกษาเพศหญิง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 42.90 สวนใหญเปนนักศึกษาที่เรียนอยูในชั้นปที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น 73 
คน คิดเปนรอยละ 35.60 รองลงมาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 29.30 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 27.80 และเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.30 ตามลําดับ เปน
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 45.40 รองลงมาเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 28.80 เปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 15.10 และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 10.70 
ตามลําดับ 
  2. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =3.90) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษา 
มีการการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมากทั้งหมด ทั้งดานความพอประมาณ 

(X=3.71) ดานความมีเหตุผล (X =3.97) ดานการมีภูมิคุมกัน (X =3.86) ดานเงื่อนไขความรู (X=3.87) ดานเงื่อนไข

คุณธรรม (X =4.09) (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
    ในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
    จําแนกเปนรายดาน และโดยภาพรวม 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 𝐗 S.D. ระดับการประยุกตใช 

ดานความพอประมาณ 3.71 0.55 มาก 
ดานความมีเหตุผล 3.97 0.53 มาก 
ดานการมภีูมิคุมกัน 3.86 0.57 มาก 
ดานเงื่อนไขความรู 3.87 0.56 มาก 
ดานเงื่อนไขคณุธรรม 4.09 0.52 มาก 
       โดยภาพรวม 3.90 0.48 มาก 

  

  3. การเปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามเพศ ช้ันป และสาขาวิชา 
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 3 ลักษณะ ไดแก เพศ ช้ันป และสาขาวิชากับการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกัน ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม พบวา นักศึกษาที่มี
เพศแตกตางกัน มีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
(P >0.05) นักศึกษาที่อยูในช้ันปที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดย
ภาพรวมไมแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) นักศึกษาที่อยูในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา มีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมมากกวานักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แตนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า มีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมไมแตกตางจากนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร) และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคญัที่นํามาอภิปรายดังน้ี 
  1. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักศึกษามีการการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับอยูในระดับมาก
ทั้งหมด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานเงื่อนไขคุณธรรม ดานความมีเหตุผล ดานเงื่อนไขความรู ดานการมี
ภูมิคุมกัน และดานความพอประมาณ อยางไรก็ตามนักศึกษาไดปฏิบัติเปนไปตามที่ เกษม วัฒนชัย (2550) ที่ไดกลาววา 
การนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจะตองมีเงื่อนไข 3 ประการ คอื 1) เงื่อนไขหลักวิชา เปนการนําหลักวิชาความรู
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช ทั้งในขั้นวางแผนและขั้นปฏิบัติเปนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความรูและเปนสังคมแหง
การเรียนรู (Learning Society) ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญ 2) เงื่อนไขคุณธรรม การสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม โดย
กลไกการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การส่ังสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝกจิตขมจิตของ
ตนเอง ซึ่งบุคคล ครอบครัว องคกร หรือชุมชนท่ีจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจะตองนําระบบคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสจุริตมาประพฤติปฏิบัติกอน 3) เง่ือนไขในการดําเนินชีวิต จะตองมีความรอบรูท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิต 
มีความเขมแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปญญา และมีความรอบคอบ นอกจากน้ีการท่ีนักศึกษานําปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันยังมีความสัมพันธกับทฤษฎีพฤติกรรม และพัฒนาการของวัยรุน โดยเกิดจากการ
เรียนรูพฤติกรรมของมนุษยในสังคม เพราะพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดทั้งจากการเรียนรู ตามสัญชาตญาณ จิตใตสํานึก และ
เกิดจากความตองการทางรางกายของมนุษย (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับ
การศกึษาของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ที่ไดศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชา
ชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พบวา ทัศนคติและความคิดดานในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ
การศึกษาของ กรรณิการ ภิรมยรัตน (2553) ที่พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานความมีเหตุผลและดาน
ภูมิคุมกันอยูในระดับสูง แตดานความพอประมาณนักศึกษามีระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยูในระดบัปานกลาง และยังสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนารถ เล็กเลอสนิธุ (2560) 
ที่ ไดศึกษาความรูและการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตําบล 
บางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเปน
รอยละ 72.45 และมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจาก
มากไปนอย คือ ความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว และดานความพอประมาณ ตามลําดับ แตอาจจะแตกตาง
จากการศึกษาของ อรวรรณ แกวมาตย และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา ภาคปกติ (คฤหัสถ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน พบวา การดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความ
พอประมาณ มีการดําเนินชีวิตอยูในระดับมาก ดานการมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ดานเงื่อนไขความรู และ
ดานเงื่อนไขคณุธรรม มีการดําเนินชีวิตอยูในระดับปานกลาง และการศึกษาของเอื้องทิพย เกตุกราย (2551) ไดศึกษาการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของประชาชน ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบวา การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 
องคประกอบ ไดแก การมีระบบภูมิคุมกันที่ดีในตัว ความพอประมาณ และความมีเหตุผล สวนการประยุกตใชในเงื่อนไข
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา เงื่อนไขคุณธรรมอยูในระดับมาก และเง่ือนไขความรูอยูในระดับปานกลาง 
  2. การเปรียบเทียบการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามเพศ ชั้นป และสาขาวิชา 
  ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางลักษณะสวนบุคคล 3 ลักษณะ ไดแก เพศ ช้ันป และสาขาวิชา
กับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อภิปราย
ผลดังน้ี 
  เพศ จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (P>0.05) ซึ่งผลจากการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ 
วลัยพรรณ จันทรหอม (2553: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนนิชีวิตของ
ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ใจทิพย อุไพพานิช (2553) ไดศึกษาการ
นําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา 
การนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ไดแก ดานภูมิคุมกันในตัวท่ีดีอยูในระดับมากที่สุด 
ขาราชการที่มีที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ชั้นยศ รายไดตอเดือน การออม 
และภาระหน้ีสินแตกตางกัน มีการนําแนวคิดดานภูมิคุมกันในตัวที่ดีไปใชในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน สวนขาราชการ
ที่มีชั้นยศแตกตางกัน มีการนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณไปใชในการดําเนินชีวิต
แตกตางกัน อยางไรก็ตามการศกึษาครั้งน้ีขัดแยงกับการศึกษาของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ที่ไดศึกษาการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคล
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ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพและเวลาที่อยูในพ้ืนที่แตกตางกัน มีผลตอการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
  ช้ันป นักศึกษาที่อยูในช้ันปที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
โดยภาพรวมไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ทั้งน้ีเน่ืองจากนักศึกษาอยูในวัยที่ใกลเคียงกัน ทําใหการการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไมแตกตางกัน ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับการศึกษาของสันสกฤต 
มุนีโมไนย (2551) ไดศึกษาความรู ความเขาใจและการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต: ศึกษา
กรณนัีกศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา ปจจัยที่
ไมมีความสัมพันธกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต คือ อายุ อาชีพ และการรับรูขาวสาร 
และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ใจทิพย อุไพพานิช (2553) ไดศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการดําเนินชีวิตของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา ขาราชการที่มีอายุแตกตางกัน มีการนําแนวคิด
ดานภูมิคุมกันในตัวที่ดีไปใชในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน 
  สาขาวิชา นักศึกษาที่อยูสาขาวิชาที่แตกตางกันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต 
ประจําวันโดยภาพรวมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) แตเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย พบวา มีเพียงนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าที่มีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยภาพรวม
มากกวานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สวนนักศึกษาสาขาวิชาอื่นน้ันมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน
อาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกตางจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรบางซึ่งเปนลักษณะเฉพาะสาขาวิชาเชนเดียวกับ
การศึกษาและอาชีพ จึงทําใหการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันแตกตางกัน ในการศึกษา
ครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ที่ไดศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาและอาชีพ
แตกตางกัน มีผลตอการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีขัดแยงกับการศึกษาของ อัจฉรา ราชแกว (2550) ไดศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จังหวัดปทุมธานี ที่พบวา ระดับการศึกษาไมมีผล
ตอการนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่องการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
นักศกึษาอยางจริงจังและตอเน่ือง 
 2. ควรมีการศกึษารูปแบบการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ เพื่อจะ
ไดมีแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และเปนรูปธรรมที่สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติไดจริง 
 3. ควรมีการรณรงคการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เชน การประชุมสัมมนา การอบรมใหความรู การฝกปฏิบัติ เพ่ือเปนการเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให
กวางขวาง 
 4. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ี
 5. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อประโยชนในการพัฒนาพฤติกรรม และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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บทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง  
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

Roles and potential of Assemblies and their Members in  
Trok Nong Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province  

ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ, อาภากร มินวงษ, ชลกานดาร นาคทิม   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยเรื่องบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี มีวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เพ่ือศึกษาลักษณะ ที่ตั้ง ขนาดและจํานวนขององคกรและบุคลากรทองถ่ินใน
ตําบลตรอกนอง เพ่ือศกึษาบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ขององคกรที่เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับ
องคกรตาง ๆ งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมในการเก็บขอมูล 
 ผลการวิจัย ขอมูลสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีตําบลตรอกนอง เปนตําบลหน่ึงในเขตการปกครองของอําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 43.61 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยสวนที่เปนพื้นที่ราบและพื้นที่ภูเขา มีปาไม
อยูทั่วไป โดยมีเทือกเขาสระบาปอยูในเขตอุทยานแหงชาตินํ้าตกพล้ิว เปนแหลงตนนํ้าลําธารท่ีสําคัญ ตําบลตรอกนอง
ประกอบดวย หมูบาน จํานวน 6 หมูบาน ประชากรที่อาศัยอยูในตําบลตรอกนอก มีจํานวน 2,480 คน 844 ครัวเรือน 
สภาพทางเศรษฐกิจสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม การทําสวนผลไม เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ ลําไย 
ภาพรวมขององคกรและบุคลากรทองถ่ินในตําบลตรอกนอง มีระบบสังคมเปนแบบแนวราบ มีความเปนเครือญาติภายใน
ชุมชน โดยกลุมองคกรตางๆ ในตําบลตรอกนอง มีจํานวน 43 กลุม รวม 5 ประเภท ประกอบดวย 1) กลุมเกษตรกรและ
อาชีพ 2) กลุมการเงิน 3) กลุมคุณภาพชีวิต 4) กลุมอาสาสมัคร 5) กลุมอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ในตําบล 
ตรอกนองมีครูภูมิปญญาทองถ่ิน และไดรับการยอมรับวาเปนปราชญของตําบล รวมทั้งส้ินจํานวน 68 คน แบงเปน 11 
ประเภท แตละคนสามารถถายความรูทอดเทคนิคและภูมิปญญาของตนเองได 
 การวิเคราะหลักษณะ บทบาท และศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่น 1) ประเภทและลักษณะของ
องคกรชุมชนจะมีทั้งกลุมที่เปนทางการและไมเปนทางการ สวนใหญมีลักษณะเปนกลุมขนาดเล็ก 2) กลุมมีอุดมการณ 
ภารกิจและวัตถุประสงคเปนของตนเอง 3) กลุมมีผูนําที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนของกลุมในการทําหนาที่ 4) แตละ
กลุมจะมีโครงสรางขององคกรท่ีชัดเจน 5) กลุมมีกฎระเบียบเปนขอตกลงรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม 6) กลุมมีการ
ส่ือสารแบบเปนทางการและไมเปนทางกับสมาชิกและหนวยงาน 7) กลุมมีกิจกรรมในการดําเนินงานรวมกัน สวนปญหา
และอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับองคกร คือ 1) ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของกลุม 2) การสื่อสาร  
3) จํานวนสมาชิก 4) สมาชิกขาดการมีสวนรวม 
คําสําคัญ: บทบาท, ศักยภาพ, องคกรทองถ่ิน 
 

Abstract 
 This qualitative is conducted to serve 3 objectives: 1) to examine the characteristics, location, 
size and number of assemblies and people residing in Trok Nong sub-district, Khlung district, 
Chanthaburi province, 2) to examine the qualifications of assemblies functioning as community 
developers in Trok Nong sub-district, Khlung district, Chanthaburi province, and 3) to explore the 
problems and obstacles in establishing collaboration among the assemblies. In-depth interview and 
focus group discussion are used to collect the data. 
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 The findings reveal that the studied area is a sub-district under the control of Khlung district, 
Chanthaburi province. It covers an area of 43.61 km2. The landscape is both plain and mountainous 
with forest spreading throughout the whole area. Khao Sabap range, located in Namtok Phlio National 
Park, is the main water source. The sub-district is consisted of 6 villages with 2,480 people in 844 
households. The main occupation is fruits farming (durian, mangosteen, southern langsat, zalacca, and 
longan). The society is in form of horizontal affiliation with kinship. In this sub-district, there are 43 
assemblies in 5 categories: agriculture and occupation, finance, quality of life, volunteer, and resources 
and environment. There are 68 local wise men in 11 fields of knowledge, and each person is capable 
to transfer their wisdom and techniques to others in community. 
 The analysis of characteristic, role, and potential of people and organizations reveal 7 parts of 
factual information as follows. First, there are both formal assemblies, and most of them are small-
sizes. Second, every assemblies has its own vision, mission, and goals. Third, every assemblies has its 
own leader who functions as its representative. Fourth, every assembly its well structured. Fifth, every 
assembly has its own agreed regulations. Sixth, communication among the members of each assembly 
is done through formal and informal channels. Seventh, the assemblies cooperate each other for doing 
activities. The problems and obstacles of collaboration establishment are on 1) the understanding 
about work of each assembly, 2) The communication, 3) the number of members, and 4) the lack of 
participation 
Keywords: Role, Potential, Local Assembly 
 

บทนํา 
 ปจจุบันการพัฒนาชุมชนไดรับการกลาวถึงอยางมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศดวยการพัฒนาชุมชนท่ี
มุงตองการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของคนในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดหรือชวยเหลือตนเองไดในทุกดาน 
การพัฒนาชุมชนจึงเปนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหครบถวนถึงพรอมในทุกดาน ในชุมชนตางๆ ลวนมีคนที่เปน
สมาชิกของกลุม/องคกรในชุมชนอยูมากมาย โดยที่กลุม/องคกรน้ันๆ อยูในสถานการณที่แตกตางกัน ไมวาจะดานการ
จัดรูปแบบที่มีลักษณะเปนระบบ การมีขอกําหนดกฎเกณฑที่แนนอน และกลุม/องคกรท่ีมีลักษณะของการเขามารวมตัว
กันอยางหลวมๆ เชน กลุมเฉพาะดาน กลุมไมเปนทางการตางๆ การรวมตัวเปนกลุมหรือองคกรจะเปนประโยชนทางใด
ทางหน่ึงแกชุมชน หากไมเกิดประโยชนหรือเกิดประโยชนไมมากเทาที่ควร การรวมกลุมก็จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ไมนาน
ก็สลายตัวไป ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมแตละกลุม แตอยางไรก็ตามไดเปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวาในชุมชน
บทบาทของกลุม/องคกรและบุคลากรเหลาน้ีมีสูงมาก หลายครั้งถึงกับกําหนดใหเกิดความเปล่ียนแปลงที่สําคัญในชุมชน
ทองถ่ินน้ันๆ ไดดวย (มนู อุดมเวช และคณะ, 2542: 46) โดยในสภาพสังคมปกติบทบาทของบุคลากรในชุมชนอาจไม
เดนชัดนัก แตถาหากพิจารณาโดยถี่ถวนแลวจะพบวาบุคลากรและองคกรทองถิ่นเหลาน้ีลวนมีศกัยภาพในการเปนผูนําที่มี
ศักยภาพในการจัดการชุมชนของตนเอง มีสวนสําคัญในการเปนพลังผลักดันกิจกรรมของชุมชนใหเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลา และที่สําคัญคือหากมีการรวมตัว รวมพลังของบุคลากรและองคกรทองถิ่นเหลาน้ีใหเปนไปในทิศทางของการ
พัฒนาแนวทางเดียวกันและมีเปาหมายที่เหมาะสมยอมจะทําใหเกิดกระแสอันย่ิงใหญ กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน
ทองถิ่นทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมและดานอื่นๆ ที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน 
 ตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย 6 หมูบาน มีความหลากหลายของบุคลากรและ
องคกรทองถิ่นและอยูกระจัดกระจายในแตละหมูบาน ในชุมชนตําบลตรอกนองมีการรวมตัวกันของชาวบานและจัดตั้ง
เปนกลุม/องคกรทองถ่ิน มีการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนเปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับของจังหวัดจันทบุรี  
ในดานการดําเนินงานขององคกรทองถ่ิน โดยมีกลุม/องคกรชุมชนเปนแกนนําสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน  
จนไดชื่อวา เปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งดานการรวมตัวในการทํากิจกรรมพัฒนา กลาวไดวา องคกรทองถิ่นในตําบล 
ตรอกนองมีความสําคัญและมีบทบาทอยางย่ิงในการสรางหรือพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา ทั้งน้ีเพราะบุคลากรและ
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องคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนองมีบทบาท มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบตอชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ดังนั้นจึงเปนเหตุ
ใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาขอมูลพื้นฐานและจํานวนของบุคลากรและองคกรทองถ่ินในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศกึษาบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองคกรทองถ่ินในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อศกึษาคุณลักษณะขององคกรที่เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง  
 4. เพื่อศกึษาปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับองคกรตางๆ 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชงิคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ศึกษาขอมูล คนควาจากเอกสารทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ เปนการทบทวนเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับบุคลากร กลุม/องคกรทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรชาวบาน รวมถึงขอมูลดานการพัฒนา
ชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมทรพัยากรธรรมชาติท่ีไดมาจากแหลงขอมูลตางๆ  
 2. การเก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย 1) การสํารวจพ้ืนท่ีเพื่อคนหากลุมเปาหมายและผูใหขอมูลหลัก 
ในองคกรชุมชนและชาวบานในพ้ืนที่ตําบลตรอกนอง เพื่อใหไดขอมูลมาประกอบและใชการอธิบายปรากฏการณของ
กลุมเปาหมายที่ศึกษา 2) การสัมภาษณเชิงลึก เปนการพูดคุยกับผูวิจัยและผูใหขอมูลหลัก จํานวน 9 องคกร คือ กลุม
สัจจะสะสมทรัพย หมูท่ี 5 สหกรณเครดิตยูเนียนตรอกนองทวีทรัพย จํากัด ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง 
กลุมอาชีพของสมาชิกโครงการไมกวาดดอกออ (โครงการสงเสริมการรวมกลุม) กลุมสตรีสหกรณบานตรอกนอง กองทุน
หมูบานตรอกนองลาง หมู 4 กลุมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) โครงการยาเพ่ือการเกษตร 
ในชุมชน และกลุมสตรีอาสาพัฒนา ตําบลตรอกนอง ซึ่งไดมาจากการสุมเก็บตัวอยาง มีแนวคําถามเพื่อใชเปนแนวทาง
ดําเนินการสัมภาษณ เก็บขอมูลของตําบลตรอกนอง บุคคลสําคัญในชุมชน ขอมูลกลุม/องคกรทองถิ่น ขอมูลการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของกลุม/องคกรทองถิ่น ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนเพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนตําบลตรอกนอง แนวคําถามทุกกลุมจะเปนลักษณะใกลเคียงกัน แตอาจมีความแตกตางกัน 
ในสวนขอปลีกยอย ทั้งน้ีเพื่อใหทราบถึงบทบาทและศักยภาพของบุคคลากรและองคกรอยางชัดเจนมากย่ิงขึ้น (สุภางค 
จันทวานิช, 2535: 87) 3) การสนทนา เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดาํเนินการการจัดเตรยีมเคร่ืองมือ 
เชน เครื่องบันทกึเสียง กลองถายภาพและแบบบันทึกการสนทนากลุมและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางสัมพันธ
ภาพกับผูรวมสนทนากลุม มีการแนะนําตัวพรอมอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยและขออนุญาตในการบันทึกเสียง 
ถายภาพโดยขออนุญาตผูใหขอมูลยินยอมกอนการสนทนา 4) การติดตอประสานงาน มีการติดตอประสานงานกับผูนํา
องคกรทองถิ่นเพ่ือขอความรวมมือในการเขาสัมภาษณและการสนทนากลุมอยางเปนทางการ 5) การวิเคราะหขอมูลเชิง
เน้ือหา (content analysis) แบบพรรณนาความ   
 

ผลการวิจัย 
 ตําบลตรอกนองต้ังอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี หางจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ  
41 กิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของอําเภอขลุง อยูหางจากที่วาการอําเภอขลุง ประมาณ 13 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่มี 43.61 
ตร.กม. หรือ 20,916 ไร ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยสวนที่เปนที่ราบและที่ชันและพื้นที่ภูเขา มีปาไมเบญจพรรณ
ข้ึนกระจายอยูท่ัวไป มีหมูบานจํานวน 6 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานตรอกโสน หมูที่ 2 บานตรอกนองบน หมูท่ี 3 บาน
ตรอกนองกลาง หมูที่ 4 บานตรอกนองลาง หมูที่ 5 บานตรอกนองลาง และหมูที่ 6 บานคลองซาง (ตารางท่ี 1)  
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มีประชากรอาศัยอยูจํานวน 2,480 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 1,231 คน เพศหญิง จํานวน 1,249 คน และมีจํานวน
ครัวเรือนรวม 844 ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ย ตอคน/ป ประมาณ 131,652.66 บาท (องคการบริหารสวนตําบลตรอกนอง, 
2558) สวนใหญประกอบอาชีพการทําสวนผลไม เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย เปนตน 
 

ตารางที่ 1  คาพิกัดตําแหนงในพื้นที่ตําบลตรอกนอง   
 

 
หมู   

 
ช่ือหมูบาน 

 
รหัสหมูบาน 

สถานที่ที่ใชอางอิง 
ในการบันทึกคาพิกัด 

คาพิกัด 

E 
(6 หลัก) 

N 
(7 หลัก) 

1 บานตรอกโสน 22021001 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ 202362 1385607 
2 บานตรอกนองบน 22021002 โรงเรียนบานตรอกนองฯ 202260 1386542 

3 บานตรอกนองกลาง 22021003 วัดกลางเกา 203702 1386495 
4 บานตรอกนองลาง 22021004 สระเก็บนํ้าหนองฮาน 204133 1388231 
5 บานตรอกนองลาง 22021005 ที่ทําการอบต.ตรอกนอง 204358 1387335 

6 บานคลองซาง 22021006 ฝายนํ้าลนซอยรวมพัฒนา 94 205188 1385214 
 

 บุคลากรที่มีบทบาทและศักยภาพในตําบลตรอกนองจะเปนผูมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เปนผูทรงไวซึ่งภูมิปญญาทองถ่ินและไดรับการยอมรับวาเปนปราชญของตําบล รวมทั้งสิ้น 11 ประเภท 
จํานวน 68 คน กระจายอยูตามหมูบานตาง ๆ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 แสดงประเภทและศักยภาพของบุคลากรในตําบลตรอกนอง 
 

ประเภท ดานศักยภาพ หมูท่ี 
การเกษตร การเพาะพันธุกลาไม, ผลไมคณุภาพ, การจัดการสวนยางพารา/ 

เกษตรชีวภาพ, การจัดการสวนแบบผสมผสาน, เทคโนโลยีการเกษตร 
1, 3, 4, 5 

ศิลปะการแสดง ดนตรีไทย, กลองยาว 1, 3 
ศิลปะประดษิฐ เย็บปกถักรอย, งานดอกไมสด, งานใบตอง 1, 2, 5 
หัตถกรรม การทําไมกวาดดอกออ, เครื่องจักสาน, การเจียระไนพลอย, ชางไม ทุกหมู 
การแปรรูปผลผลิต ผลไมแปรรูป, นํ้าสํารอง 1, 2, 3, 4, 5 
การแพทยแผนไทย อบสมุนไพร, น้ําหมักชีวภาพ, จับเสน คลายเสน, ตาํรายาแผนโบราณ, 

หมองู 
วัด,1,2,3 

ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาขอม 1 
การละเลนพื้นบาน สะบาลอ, หมากรุกไทย 1, 2, 3 
พิธีกรรมทางศาสนา มัคทายก, สัปเหรอ 2, 3 
อาหาร ขนมจีนแปงหมัก, ไขตมเค็ม, ขนมหวาน-ขนมถาด 2, 3, 5 

 

 ตําบลตรอกนองมีระบบความสัมพันธทางสังคมเปนแบบแนวราบ มีความเปนเครือญาติภายในชุมชน ตําบล 
ชาวบานทั่วไปมีความเปนพวกเดียวกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันและมีการรวมตัวรวมกลุมกันเปน
กลุม/องคกรทองถ่ินตางๆ จํานวน 43 กลุม/องคกรทองถ่ิน จําแนกได 5 ประเภท (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 แสดงรายช่ือประเภทและกลุมตาง ๆ ในตําบลตรอกนอง 
 

ท่ี ประเภท ช่ือกลุม 
1 กลุมเกษตรกรและ

อาชีพ 
กลุมเกษตรกรทําสวนตรอกนอง, กลุมปรับปรุงคุณภาพทุเรยีน, กลุมปรับปรงุ
คุณภาพมังคุด, กลุมแมบานเกษตรกรตําบลตรอกนอง, กลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตรสวนผลไม หมู 1, กลุมเกษตรกรทําสวนผลไม หมู 4, กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว, กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู 4, 
กลุมตรอกนองผาบาติก     

2 กลุมการเงิน กลุมสตรีสหกรณบานตรอกนอง, กลุมสะสมทรัพยหมู 5 ตรอกนองลาง,  
กองทุนหมูบาน หมู 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 กลุมคุณภาพชวีิต ชมรมผูสูงอายุ, ชมรมคนพิการ, ศูนยกีฬาตําบลตรอกนอง, ศูนยพัฒนาครอบครัว
ประจําตําบล, ศูนยพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ, สภาเด็กและเยาวชน, สภาองคกรชุมชนตําบล
ตรอกนอง, สภาวัฒนธรรมตําบลตรอกนอง 

4 กลุมอาสาสมัคร กลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลตรอกนอง, กลุมอาสาพัฒนาชุมชน, กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน, กลุมตํารวจอาสา, ลูกเสือชาวบาน, อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน, อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน, อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.), อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 

5 กลุมอนุรักษ
ทรพัยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

กลุมอนุรักษปลาหนองฮาน, กลุมอนุรักษกลวยไมเหลืองจันทร, กลุมผสมปุยใชเอง
ตรอกนอง, กลุมผูใชน้ําสระทุงตกพลิ หมู 5, กลุมผูใชนํ้า 3 ตาํบล (ตรอกนอง, 
วังสรรพรส,ซ้ึง), กองทุนประปาหมูบานตรอกนองลาง หมู 3, 4, 5,  
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน, ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

 

 บทบาทและศกัยภาพขององคกรทองถิ่นตาํบลตรอกนอง ประกอบดวย ดังน้ี 
 1. บทบาทและศักยภาพดานลักษณะการรวมตัวขององคกรทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา มีท้ังองคกรชุมชนที่เปน
ทางการและองคกรชุมชนที่ไมเปนทางการ องคกรและกลุมที่ไดมีการจัดต้ังขึ้นมาจะมีสาเหตุและวัตถุประสงคในการเกิด
กลุมที่แตกตางกันไป คือ กลุม/องคกรทองถิ่นท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันดวยความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
กลุม/องคกรทองถ่ินท่ีเกิดจากการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐที่มุงเนนการพัฒนาตามแนวนโยบายของประเทศ กลุม/
องคกรทองถิ่นท่ีเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ และกลุม/องคกรทองถิ่นที่เกิดข้ึนจากการตอ
ยอดโครงการพัฒนาขององคกรชุมชนท่ีจัดขึ้น เมื่อจําแนกลักษณะของการรวมตัวกัน พบวา มี 2 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะที่ 1 กลุม/องคกรทองถิ่นที่เปนทางการของคนในชุมชนที่จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งเปนกลุมที่มีโครงสรางแนนอน มีกฎเกณฑ มีการกําหนดตําแหนงหนาที่รับผิดชอบที่แนนอน  
 ลักษณะท่ี 2 กลุม/องคกรทองถ่ินที่ไมเปนทางการ เปนกลุมท่ีเกิดจากความไมจงใจในการจัดตั้ง หากแตเกิดจาก
ธรรมชาติของมนุษยที่มีความตองการมีเพื่อน มีสมาคม มีความสนใจ มีการกําหนดบทบาทและปทัสถานขึ้นมาเอง 
ปรับเปลี่ยนยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและข้ึนอยูกับกลุม/องคกรทองถ่ิน  
 2. ดานอุดมการณ ภารกิจและวัตถุประสงค อุดมการณ จากการศึกษาพบวา องคกรทองถ่ินที่มีการตั้งข้ึนเพราะ
สมาชิกที่มีความตองการหรือความสนใจบางอยางรวมกัน มีโครงสรางคณะทํางานและมีความเปนตัวแทนของกลุม/
องคกร มีกิจกรรม/โครงการท่ีแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของกลุม และตั้งอยูภายใตระเบียบกติการวมกัน 
จึงจะทําใหกลุมมีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันน้ี กลุม/องคกรที่สามารถสนองความตองการของกลุมและความตองการของ
สมาชิกแตละคนในกลุมไดสําเร็จ ชวยใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว กลุมเหลาน้ีตอบสนองความตองการของสมาชิกได
และในขณะเดียวกันก็นําไปสูจุดมุงหมายที่ต้ังไวเปนผลสําเรจ็ 
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 3. ดานผูนําองคกรทองถิ่น ผูนําก็จะมีสวนรับผิดชอบเก่ียวกับประสิทธิภาพของกลุม/องคกรทองถิ่นโดยตรง 
เพราะกลุม/องคกรทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพยอมจะมีผูนําที่ดี ประกอบกับกลุม/องคกรระดับหมูบานก็จะเปนในระบบ
เครือญาติกัน คือ การอยูรวมกันแบบพ่ีแบบนองมีการพึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธทางเครือญาติคอนขางสูง ระบบ 
เครือญาติ ก็จะทําใหการทํางานของผูนํามีประสิทธิภาพ 
 4. ดานโครงสรางองคกร กลุม/องคกรทองถิ่นน้ันมีประสิทธิภาพโดยจะมีพัฒนาการการพัฒนากลุม/องคกรของ
ตนเองโดยทําใหกลุมน้ันมีโครงสรางบทบาทหนาที่ใหชัดเจน ไดแก ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ 
ตามรูปแบบโครงการขององคกร แตกลุม/องคกรทองถ่ินเหลาน้ีจะมีลักษณะการบริหารจัดการเปนแนวราบ คือ 
มีความสัมพันธที่ไมเปนทางการ แตการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสูง มีการสื่อสารกระจายทั่วองคกรที่เปนการสื่อสาร
แบบไมเปนทางการและมีกฎระเบียบที่เฉพาะจําเปนกับเฉพาะกลุม/องคกรทองถิ่นของตนเองเทาน้ัน 
 5. ดานกฎระเบียบเปนขอตกลงรวมกันระหวางบุคคลในกลุม/องคกรทองถ่ิน สมาชิกทุกคนในกลุม/องคกรจะ
รับทราบไดในกฎ ระเบียบ กติกามารยาทของสังคมท่ีทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัติรวมกันของกลุม ดังน้ัน
เพ่ือใหสมาชิกเขาใจรวมกัน ยอมรับปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุม/องคกรที่ทุกคนเขาใจและรับได ทําใหสมาชิก
องคกรมีความรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามโดยมีการควบคุมดวยสมาชิกเอง  
 6. การส่ือสาร การสื่อสารมีความสําคัญในการปฏิบัติงานขององคกร เพราะสมาชิกภายในกลุม/องคกรมีการ
ติดตอซึ่งกันและกัน โดยจะมีการส่ือสารแบบทางการและไมเปนทางการ เชน จดหมาย Facebook Line บอรด
ประชาสัมพันธ โทรศัพท การจัดสัญจร การบอกตอของสมาชิก การประชุมประจําป ประจําเดือน  
 7. ดานการดําเนินกิจกรรม กิจกรรมการดําเนินงานในกลุม/องคกรเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของกลุมที่จะตอง 
มีกิจกรรมในการดําเนินงานรวมกันที่จะระบุถึงความคงอยูของกลุม ซึ่งกลุม/องคกรในตําบลตรอกนองก็จะมีกิจกรรม 
ที่ดําเนินการกันในกลุม/องคกร และมีกิจกรรมที่ดําเนินงานกับกลุม/องคกรอ่ืนๆ รวมกันเพ่ือที่จะพัฒนาตําบลของตนเอง 
จากขอมูลทุกกลุม/องคกรในการสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะทํารวมกันตามโอกาส ที่สอดคลองกับประเพณแีละกิจกรรมของใน
ชุมชน สอดคลองกับลักษณะของทรัพยากรที่มีในทองถ่ินของตนเอง เชน ทําบุญจัดเล้ียงโรงทาน สนับสนุนงบประมาณกับ
หนวยงานในชุมชน ปลูกปาชุมชน พัฒนาหมูบานในวันสาํคัญ อบรมใหความรูแกสมาชิก  
 คุณลักษณะที่เปนองคกรแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง ประกอบดวย ดังน้ี 
 1. จะตองเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง สามารถจัดการองคกรของตนเองไดเปนอยางดีและมีกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 
 2. การมีผูนําองคกรทองถิ่นที่มีภาวะผูนํา  
 3. เปนกลุม/องคกรทองถิ่นท่ีมีกิจกรรมตอเน่ืองและมีรายไดเปนของตัวเองสวนหน่ึง  
 4. ตองไมเห็นแกประโยชนสวนตัว จะตองมีธรรมาภิบาล เปนองคกรดานการพัฒนาจริง ๆ ไมใชองคกรท่ีตั้งมา
เพ่ือรอรบัเงินโครงการจากรัฐ 
 5. ควรเปนองคกรที่มีเครือขายทั้งในและนอกพ้ืนที่  
 6. ควรเปนองคกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตของชุมชนไดวาจะเปนไปในทิศทางใด มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรในสังคมประเทศ เพ่ือเปนการกําหนดวิธีการทํางานพัฒนาชุมชนรวมกันกับชาวบานในตําบลได 
 7. เปนองคกรทองถิ่นที่มีหนวยงานรัฐสามารถสามารถใหความชวยเหลือได ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณหรือแมแตกระทั่งตัวเจาหนาที่เองที่สามารถใหความชวยเหลือได 
 ปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับองคกรตางๆ มีประเด็นท่ีสําคัญ คอื 
 1. ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของกลุม สมาชิกบางคนขาดความรูความเขาใจในหลักการดําเนินงาน
ของกลุม ซึ่งปญหาน้ีจะเกิดข้ึนในระยะแรกๆ ของการกอต้ังกลุมและจะเปนปญหาสําหรับสมาชิกใหมที่จะเขารวมกลุม 
โดยเฉพาะกลุมที่เก่ียวของกับการเงินที่จะมีหลักในการทํางาน มีระเบียบขอบังคบัและกฎกติการวมกัน 
 2. การส่ือสาร การสื่อสารทุกกลุมเห็นความสําคัญมาก เพราะจะเปนชองทางการสรางความเขาใจและการรับรู
ขอมูลที่ถูกตองและทั่วถึง แตบางครั้งการสื่อสารแบบไมเปนทางการก็ทําใหขอมูลที่สมาชิกบางคนในกลุมท่ีไดรับบิดเบือน
ได 
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 3. จํานวนสมาชิก เน่ืองจากกลุมบางกลุมจัดต้ังขึ้นภายใตหมูบาน ทําใหจํานวนสมาชิกมีนอย สวนใหญจะเปน
สมาชิกกันหลายกลุม หลายองคกร จึงทําใหมีหลายบทบาท เพราะระดับพ้ืนที่และจํานวนคนมีขอบเขตจํากัด ทําใหมี
จํานวนสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมไดไมมาก 
 4. ขาดการมีสวนรวม การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกตอกลุมที่ตนเองสังกัด สาเหตุเพราะความไมสะดวก 
ในการประกอบอาชีพจึงทําใหไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรม หรือการจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ตรงกับชวง
ฤดูกาลเก็บผลผลิตของตน เพราะตําบลตรอกนองประชากรสวนใหญมีการประกอบอาชีพทําสวนผลไม จึงเปนเหตุทําให
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมกับชุมชนได เชน การอบรม การประชุม การทํากิจกรรมของกลุม เปนตน ในชวงฤดูเก็บผลผลิต 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 บุคลากรที่มีบทบาทและศักยภาพในตําบลตรอกนองจะเปนผูมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน รวมทั้งส้ิน 11 ประเภท จํานวน 68 คน กระจายอยูตามหมูบานตางๆ ทั้ง 6 หมูบาน โดยบุคคลตางๆ เหลาน้ี
สามารถถายทอดเทคนิคและภูมิปญญาของตนเองใหแกสมาชิกในตําบลไดเปนอยางดี ภายในตําบลมีการรวมตัวรวมกลุม
กัน เพื่อชวยใหแตละคนสามารถดํารงชีพอยูดวยกันได โดยมีกลุมองคกรทองถิ่นตางๆ รวม 5 ประเภท ประกอบดวย  
1) กลุมเกษตรกรและอาชีพ 2) กลุมการเงิน 3) กลุมคุณภาพชีวิต 4) กลุมอาสาสมัคร 5) กลุมอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งส้ินจํานวน 43 กลุม/องคกรทองถ่ิน 
 บทบาทและศกัยภาพขององคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง ประกอบดวยแตละดาน ดังน้ี 
 1. ดานลักษณะการรวมตัวขององคกรทองถิ่น ลักษณะการจัดต้ังองคกรทองถิ่นจะประกอบไปดวยองคกร
ทองถ่ินที่เปนทางการและองคกรทองถิ่นท่ีไมเปนทางการ โดยมีสาเหตุในการเกิดกลุม/องคกรที่แตกตางกันไป  เชน เกิด
จากการรวมตัวกันเพราะเกิดปญหา เกิดจากการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ เกิดข้ึนเพ่ือรองรับการพัฒนาของหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่ สอดคลองกับสมพันธ เตชะอธิก (2540: 67) ที่ไดกลาวถึงการรวมตัวจัดต้ังองคกรชุมชนวาสามารถแบงได
เปน 2 ประเภท ไดแก องคกรชุมชนแบบเปนทางการ ซ่ึงเปนลักษณะท่ีรัฐลงไปจัดต้ังและมีการจดทะเบียนกับภาครัฐ  
มีกฎระเบียบรับรองและไดรับการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินกิจกรรมจากภาครัฐ และองคกรชุมชนแบบไมเปน
ทางการ องคกรที่เปนการรวมตัวกันเอง หรือองคกรพัฒนาชุมชนเขาไปรวมจัดตั้งมีกฎระเบียบท่ีสรางข้ึนเอง สวนใหญ
ไมไดรบัการสนับสนุนจากภาครฐั 
 2. ดานอุดมการณ ภารกิจและวัตถุประสงค อุดมการณ กลุม/องคกรทองถิ่นที่มีการตั้งขึ้นเพราะสมาชิกที่มี
ความตองการหรือความสนใจบางอยางรวมกัน มีโครงสรางคณะทํางานและมีความเปนตัวแทนของกลุม มีกิจกรรม/
โครงการที่แกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของกลุม และตั้งอยูภายใตระเบียบกติการวมกันจึงจะทําใหกลุม 
มีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันน้ี  กลุมที่สามารถสนองความตองการของกลุมและความตองการของสมาชิกแตละคนในกลุม
ไดสําเร็จ ชวยใหกลุมบรรลจุุดมุงหมายที่ตั้งไว สอดคลองกับการศึกษาของปรารถนา งามบรรหาร (2556) ไดทําการศึกษา
บทบาทขององคกรชุมชนในการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงที่พบวา สมาชิกในชุมชนบานชายทะเลบางกระเจาและ
กลุมเครือขายรักษอาวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร มีโครงสรางการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝงทั้ง 7 ดาน คือ
ดานอุดมการณ ดานวัตถุประสงค ดานผลประโยชน ดานสมาชิก ดานโครงสรางของกลุม ดานกิจกรรมการเรียนรูและ
งบประมาณ  
 3. ดานผูนําองคกรทองถ่ิน ผูนําก็จะมีสวนรับผิดชอบเก่ียวกับประสิทธิภาพของกลุม/องคกรทองถ่ินโดยตรง 
เพราะกลุม/องคกรทองถิ่นท่ีมปีระสิทธิภาพยอมจะมีผูนําที่ดี ประกอบกับกลุมระดบัหมูบานก็จะเปนในระบบเครือญาติกัน
คือการอยูรวมกันแบบพ่ีแบบนองมีการพึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธทางเครือญาติคอนขางสูง โดยระบบเครือญาติก็จะ
ทําใหการทํางานของผูนํามีประสิทธิภาพ การอยูรวมกันฉันทพี่นองทําใหเกิดความรัก ความเอื้ออาทรตอกัน มีการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน มีความละอายและเกรงกลัวในการทําผิดหรือการทุจริต สอดคลองกับการศึกษาของจีระศักด์ิ 
เจริญพันธ, นัตถะวุฒิ ภิรมยไทย และขนิษฐา เจริญพันธ (2546) พบวา บทบาทขององคกรชุมชนในการดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานภายใตงบประมาณแนวใหมในจังหวัดมหาสารคาม มีองคกรชุมชนทุกองคกรมีบทบาทในการรวม
กิจกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของหมูบานและชุมชน โดยมีกลุมองคกรผูนําหมูบานที่เปน
กํานนั/ผูใหญบานและ อสม. เปนแกนนําสําคัญที่มีศักยภาพ 
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 4. ดานโครงสรางองคกร กลุม/องคกรที่เกิดข้ึนมาไมวาจะมีการพัฒนามาจากกลุม/องคกรที่เปนทางการหรือ 
ไมเปนทางการก็ตาม แตทุกกลุมนั้นมีประสิทธิภาพโดยจะมีพัฒนาการการพัฒนากลุม/องคกรของตนเองโดยทําใหกลุมน้ัน
มีโครงสรางบทบาทหนาที่ใหชัดเจน เชน ตําแหนงประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ เปนไปตาม
รูปแบบโครงการขององคกร แตกลุมเหลานี้จะมีลักษณะเปนแนวนอน (organic structure) คือ มีความสัมพันธที่ไมเปน
ทางการ แตการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสูง มีการสื่อสารกระจายทั่วองคกรที่เปนการส่ือสารแบบไมเปนทางการและ 
มีกฎระเบียบที่เฉพาะจําเปนกับเฉพาะกลุมของตนเองเทาน้ัน ซ่ึงเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสมพันธ เตชะอธิก (2540: 
54) ที่กลาววา โครงสรางและบทบาทหนาที่ สวนใหญจะมีลักษณะในรูปแบบมาตรฐาน เชน มีประธาน รองประธาน 
เลขานุการ ประชาสัมพันธ ฯลฯ ท้ังน้ีการแบงโครงสรางเชนกันอาจจะไมจําเปนสําหรับองคกรที่มีเน้ือหางานท่ีชัดเจน  
แตควรมีตําแหนงที่มีเน้ือหางานใหปฏิบัติจริง 
 5. ดานกฎระเบียบเปนขอตกลงรวมกันระหวางบุคคลในกลุม/องคกรทองถ่ิน สมาชิกทุกคนในกลุม/องคกรจะ
รับทราบไดในกฎกติกามารยาทของสังคมท่ีทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัติรวมกันของกลุม/องคกร ดังน้ัน
ทุกกลุมเพ่ือใหสมาชิกเขาใจรวมกัน ยอมรับปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุม/องคกร ภายในกลุม/องคกรจึง 
มีกฎระเบียบขอปฏิบัติที่ทุกคนเขาใจและรับได โดยมีประชุมรวมกันเพื่อกําหนดกฎระเบียบซึ่งทําใหสมาชิกองคกร 
มีความรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามโดยมีการควบคุมดวยสมาชิกของกลุมเอง สอดคลองกับสมพันธ เตชะอธิก (2540: 
3-8) ไดกลาวถึงองคกรชุมชนในลักษณะของความเปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนโดยชาวบานซึ่งอาจเรียกวาเปน “องคกร
ชาวบาน” ตองมีกฎกติการวมกัน เพ่ือยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติและเปนขอตกรวมกัน 
 6. ดานการส่ือสาร การสื่อสารมีความสําคัญในการปฏิบัติงานขององคกร การสื่อสารภายในเปนการสื่อสารที่
สมาชิกภายในกลุม/องคกรมีการติดตอซ่ึงกันและกันจะมีการสื่อสารแบบทางการและไมเปนทางการก็ได สอดคลองกับ
การศึกษาของสุพพัต ศรีเมืองนุน (2545) ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ คือกิจกรรมการดําเนินงาน
ของกลุม/องคกรชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ถือไดวาการกอเกิดขององคกรชุมชนเปนการรวมตัวกันของเกษตรกร เพ่ือจัดการ
ปญหาทรัพยากรและปญหาที่เกิดขึ้น ในทองถิ่น และองคกรชุมชนที่เกิดข้ึนจะมีบทบาทในการสงเสริมการปลูกขาวหอม
มะลิของเกษตรกรบานสัมฤทธ์ิทั้งทางตรงและทางออม  
 คุณลักษณะที่เปนองคกรแกนนําในการพัฒนาชุมชนตําบลตรอกนอง ประกอบดวย ดังน้ี 
 1. จะตองเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง สามารถจัดการองคกรของตนเองไดเปนอยางดีและมีกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง เปนคุณลักษณะประการแรกที่กลาวถึงเน่ืองจากตําบลตรอกนองมีกลุม/องคกรทองถิ่นอยางหลากหลาย แตขาด
การบริหารจัดการที่ดี บางกลุมต้ังขึ้นมาแลวแตสมาชิกขาดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน ไมเขารวมประชุม เปนตน 
สอดคลองกับสมพันธ เตชะอธิก (2540: 59) ที่ไดกลาวไววา บริหารจัดการองคการชุมชน ประกอบดวย 1) การตัดสินใจ
รวม สมาชิกตองมีความรูสึกเปนเจาของ มีความตระหนักรวมตัดสินใจ ไมปลอยใหเปนการตัดสินใจของผูนําคนเดียว  
2) โครงสรางและบทบาทหนาที่ การแบงบทบาทหนาที่ควรแบงใหเปนตําแหนงที่มีเน้ือหางานใหปฏิบัติจริง 3) สถานท่ี
และวัสดุอุปกรณเพื่อเปนศูนยกลางในการประชุมการจัดกิจกรรม การเก็บวัสดุอุปกรณและใชประโยชนอื่นๆ สําหรับ
ชุมชน 4) กฎกติการวมกัน เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติและเปนขอตกลงรวมกัน 5) การส่ือสารระหวางผูนํากับสมาชิก
องคกร เพราะจะชวยใหเกิดการรับรู เขาใจและรวมมือกันมากข้ึน 6) การควบคุมตรวจสอบ เพ่ือใหมีการรับรูกันอยาง
โปรงใส โดยเฉพาะดานการเงิน 
 2. การมีผูนําองคกรทองถ่ินท่ีมีภาวะผูนํา คือมีความเปนผูนําที่จะตองมีความเสียสละ สามารถอุทิศตนเพ่ือการ
พัฒนาตําบล สามารถมีเวลาใหกับงานสวนรวมได นอกจากน้ียังตองเปนผูที่มีบารมีในการที่จะชักชวนชาวบานใหมารวม
กันทํางานพัฒนาหรือหางบประมาณจากภายนอกมาทําโครงการในชุมชนดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมนู อุดมเวช 
และคณะ (2542: 46) ที่กลาวถึงผูนําแบบตัวแทนวา เปนผูนําที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนในการตัดสินใจและ
ปฏิบัติงานซึ่งโดยสวนใหญแลวผูนําขององคกรชุมชนมักไมมีรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งชัดเจน แตจะมีการผสมผสานกัน
มากบางนอยบาง นอกจากน้ีรูปแบบผูนําจะเดนชัดในลักษณะใดน้ันขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 1) การมีสถานภาพ
รองรับ คือ ผูนําทางการและไมเปนทางการ ผูนําที่มีสถานภาพทางการรองรับ เชน ตําแหนงผูใหญบาน กํานัน เปนตน 
แนวโนมก็จะเปนผูนําแบบตัวแทน สวนผูนําไมเปนทางการก็มักจะมีแนวโนมเปนผู นําแบบมีสวนรวม 2) การมี
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ประสบการณชีวิต ผูนําที่มีประสบการณชีวิตมากก็จะมีแนวโนมที่เปนผูนําแบบขายความคิดผูนําแบบมีสวนรวม 3) การมี
บารมี ในที่น้ีบารมีอาจเกิดจากความรูหรือฐานะทางเศรษฐกิจ 
 3. เปนกลุม/องคกรทองถิ่นที่มีกิจกรรมตอเน่ืองและมีรายไดเปนของตัวเองสวนหน่ึง สอดคลองกับสมพันธ  
เตชะอธิก (2540: 59) ที่กลาวถึงลักษณะขององคกรชาวบานวา กิจกรรมโดยท่ัวไปในชุมชนเก่ียวของกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปนหลัก บางชุมชนอาจมีกิจกรรมทางการเมืองบาง กิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนการสราง
ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกชาวบานใหทํางานรวมกันและเปนกิจกรรมที่ตองทําอยางตอเน่ือง เพ่ือแกปญหาหรือ
ชวยเสริมสรางคณุภาพชีวิตใหดีขึ้น  
 4. ตองไมเห็นแกประโยชนสวนตัว จะตองมีธรรมาภิบาล เปนองคกรดานการพัฒนาจริงๆ ไมใชองคกรที่ตั้งมา
เพ่ือรอรบัเงินโครงการจากรัฐ 
 5. ควรเปนองคกรที่มีเครือขายทั้งในและนอกพื้นที่ เปนคุณลักษณะขององคกรท่ีเปนแกนนําในการพัฒนา 
ที่สําคัญประการหน่ึง การมีเครือขายน้ีตรงกับการศึกษาของภมรรัตน สุธรรม (2546) ที่พบวา การสรางเครือขายเกาะ
เก่ียวไวอยางหลวมๆ ทั้งเครือขายองคกรภายในชุมชนและเองและเครือขายภายนอกชุมชนจะชวยใหองคกรชุมชนมีความ
เขมแข็งและมีผลตอการพ่ึงตนเองไดดวย 
 6. ควรเปนองคกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตของชุมชนไดวาจะเปนไปในทิศทางใด มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรในสังคมประเทศ เพ่ือเปนการกําหนดวิธีการทํางานพัฒนาชุมชนรวมกันกับชาวบานในตําบลได 
 7. เปนองคกรชุมชนที่มีหนวยงานรัฐสามารถสามารถใหความชวยเหลือได ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณหรือแมแตกระท่ังตัวเจาหนาที่เอง ที่สามารถใหความชวยเหลือได สอดคลองกับการศึกษาของภมรรัตน สุธรรม 
(2546) ที่พบวา การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่มีสวนชวยตั้งแตขั้นกอตั้งตลอดจนการ
พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งทุกระยะ เปนพ่ีเล้ียงและที่ปรึกษา เคารพการตัดสินใจของสมาชิกในองคกร ซ่ึงหนวยงาน
องคกรภายนอกถือเปนเงื่อนไขสําคัญในการตอยอดสนับสนุนงบประมาณและเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของผูนําและองคกรอยางตอเน่ือง  
 สภาพปญหาและอุปสรรคในการสรางความรวมมือกับองคกรตางๆ ประกอบดวย ดังน้ี 
 1. ขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานของกลุม/องคกร สมาชิกบางคนขาดความรูความเขาใจในหลักการ 
การดําเนินงานของกลุม/องคกร  
 2. การส่ือสารที่ไมตรงกัน การสื่อสารทุกกลุม/องคกรเห็นความสําคัญมาก เพราะจะเปนชองทางการสรางความ
เขาใจและการรับรูขอมูลที่ถูกตองและทั่วถึง แตบางคร้ังการสื่อสารแบบไมเปนทางการก็ทําใหขอมูลที่สมาชิกบางคน 
ในกลุม/องคกรที่ไดรับบิดเบือนได 
 3. จํานวนสมาชิก เน่ืองจากกลุมบางกลุม/องคกรจัดต้ังข้ึนภายใตหมูบาน ทําใหจํานวนสมาชิกมีนอย เพราะ
ระดับพื้นที่และจํานวนคนมีขอบเขตจํากัด ทําใหมีจํานวนสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมไดไมมาก 
 4. การมีสวนรวม การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกตอกลุม/องคกรที่สังกัด เน่ืองดวยความไมสะดวกในการ
ประกอบอาชีพที่ไมมีเวลาในการรวมกิจกรรม เชน การอบรม การประชุม การทํากิจกรรมของกลุม 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรมีการถอดบทเรียนในการดําเนินงานรวมกันของกลุม/องคกร เพ่ือที่จะมกีารวางแผนแบบมีสวนรวม 
ของคน ในตําบลตรอกนอง 
 2. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการทําแผนแมบทของกลุม/องคกรทองถ่ินเพ่ือจะไดวางแผนอนาคตรวมกัน 
ในการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาในชุมชน 
 3. การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือทําใหประชาชนในตําบล 
ตรอกนองไดจัดทาํแผนแมบทของกลุม/องคกรทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

A Study of the Fourth Year Students’ Satisfaction in Business English 
Curriculum and Program Management at Rambhai Barni Rajabhat University 

วินิชยา วงศชัย, กนกวรรณ อยูไสว, ณัฐธยาน จิรสุขธันยกร, เอื้อมพร รุงศริิ, หทัยชนก อินลบ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ช้ันปที่ 4 ภายหลัง
การออกฝกประสบการณวิชาชีพ ที่ มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเพ่ือนําผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามาเปนแนวทางในการจัดทําการ
ปรับปรุงหลักสูตรในป 2563  ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 หมูท่ี 1 และ 
2 จํานวน 55 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคการเรียนท่ี 2/2561 เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจํานวน 55 ชุด และใชการ
สัมภาษณ เชิงลึกแบบไม มีโครงสราง (Non-structure in-depth interview) ในการสุมถามนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 4 ในวันสัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาทั้งหมดไดสําเร็จการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการดานธุรกิจการโรงแรม หนวยงานการทองเที่ยว และสถานประกอบการดานธุรกิจการบิน  
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เรียบรอยแลว และวิเคราะหผลความพึงพอใจโดยใชสถิติรอยละ ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ช้ันปท่ี 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.27 โดยนักศึกษาไดแสดงความพึงพอใจดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรและการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาในระดับมากมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ ดานอาจารยผูสอนคิดเปน
คาเฉลี่ย 4.39 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 แสดงความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมการเรียนรู ในราย
ดานเก่ียวกับระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.06      
คําสําคญั: ความพึงพอใจ, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี 
 

Abstract 
This research aims 1) to measure satisfaction level and seek for recommendations of the 4th 

year students in Business English Program after their internship towards the curriculum and program 
management at Rambhai Barni Rajabhat University, and 2) to adapt the satisfaction and 
recommendations of the student into the curriculum revision. The population of this research is 55 
students from 2 sections (sections 1 and 2) who enrolled in Internship Course in semester 2 of academic 
year 2018. The data collecting instruments are questionnaire and unstructured in-depth interview which 
was done on the date of After-Internship Seminar. The students had their internship in various business 
sectors including hotels, tourism-related organizations, and airline business companies in Chanthaburi, 
Rayong, and Trat provinces. The statistics used for data analysis is percentage. The results show that 
the overall students’ satisfaction level is high, 4.27%. The student’s satisfaction level in learning 
throughout the program and student’s qualification development is high, 4.40%. The second highest 
satisfaction level is in instructor, 4.39%. The lowest satisfaction level is in learning environment in terms 
of adequate and beneficial information technology provision, 4.06%. 
Keyword: Satisfaction, Business English Curriculum, Rambhai Barni Rajabhat University 
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บทนํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี  

ซ่ึงมีปรัชญาที่สําคัญ คือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น และมีพันธกิจสําคัญ 5 ประการ ซ่ึงไดระบุไว 
ในเลมหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (2559: 3) ดังตอไปน้ี 

พันธกิจที่ 1 (บริการวิชาการ) ไดแก การใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ใหแกชุมชน ทองถิ่นและ
สังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใหเขมแข็งและย่ังยืนตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สรางเครือขายและความรวมมือกับพื้นที่ชุมชน 

พันธกิจที่ 2 (ผลิตครู) ไดแก การผลิตและพัฒนาครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเปนครู ใหมีความ
เปนมืออาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 

พันธกิจที่ 3 (ผลิตบัณฑิต) ไดแก การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู ทักษะและความสามารถในการ
คิด การแกปญหา การสรางสรรคและการสื่อสาร ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจที่ 4 (วิจัย) ไดแก การทําวิจัย สรางความรู และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล สูการ
แกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและทองถ่ินใหเขมแข็งและย่ังยืน  

พันธกิจที่ 5 (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) ไดแก การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน โปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาลสูการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนากาวหนาอยางตอเน่ืองและ
ย่ังยืน 

จาก 5 พันธกิจดังกลาว ในฐานะของสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 การบริการวิชาการ และพันธกิจที่ 3 การผลิต
บัณฑิต จึงเปน 2 พันธกิจหลักที่สําคัญที่ผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในสังคม ทั้งนี้เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในเรื่อง การบริการวิชาการและการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ เพื่อเปนกําลังคน 
ในตลาดแรงงาน โดยการสงเสริมและเนนพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ เนนใหนักศึกษานาํทฤษฎีไปประยุกตใช
เพื่อเปนนักปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกตามสาขาท่ีตนเองศึกษามา และสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการศึกษาภาษาอังกฤษเปนรากฐานที่สําคัญประการหน่ึงในการ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาของผูเรียนและสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปน
กระบวนการเรียนรูและทักษะที่สําคัญซึ่งจะชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต อีกทั้งสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจได
จัดทําหลักสูตรโดยคํานึงถึงสภาวะแวดลอมสถานที่ตั้งซ่ึงมหาวิทยาลัยไดต้ังอยูในแหลงทองเที่ยวทางชายฝงทะเล
ตะวันออก และสถานที่ท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณและหลากหลาย จึงมีความตองการกําลังคนที่มีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษเปนอยางมาก 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับบริบทและปจจัยแวดลอมทางพื้นที่น้ี อีกทั้งเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูเรียน  
ซ่ึงเปนผูนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณการทํางานจริง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะของ
นักศึกษาช้ันปที่ 4 ภายหลังการออกฝกประสบการณวิชาชีพที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน 5 ดาน
ดังตอไปน้ี ดานรายวิชาของหลักสูตร ดานผูสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ดานส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู  เพ่ือจักไดนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในรอบถัดไป เพ่ือใหผูเรียน สามารถนําทักษะและความรูที่ไดรับจากการเรียนในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจไปใช 
ในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตามลักษณะงานในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อผลิตบัณฑิต
ใหตรงความตองการของตลาดแรงงานปจจุบันในเขตชายฝงทะเลภาคตะวันออก และเพ่ือใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีการไดศึกษาและรับรูผลของความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 4 ซ่ึงเปนผูเรียนที่ไดนําความรูตลอด 4 ป ที่ทางสาขาวิชาจัดใหศึกษาในหลักสูตร 
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ปประยุกตใชในการฝกประสบการณวิชาชีพเปนเวลา 1 ภาคการศึกษาอยางเสร็จสิ้นไปแลวในภาคการเรียนที่ 2/2561 
ผูวิจัยจะสามารถนําผลการศึกษามาใชประโยชน และสะทอนปญหา และสรางแนวทางการแกไขปรับปรุงใหกับทาง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางเปนรปูธรรมในอนาคต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดเล็งเห็นความสําคัญของความพึงพอใจและ
ความตองการของผูเรียนที่ควรสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เน่ืองดวย
ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดคุณภาพของหลักสูตร ดังที่ วรรณวิมล จงรวบสกุล (2551: 36) ไดใหความสําคญั
กับความพึงพอใจของผูเรียน และอิทธิพลของความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน โดยกลาววา ถาผูเรยีน
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาท่ีเรียน เกิดความพอใจเมื่อผูเรียนไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวัง ผูเรียนก็จะสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายทางการเรียนของตนเองที่ไดต้ังไวในระดับหนึ่ง และความพึงพอใจจะลดลงหรือไมอาจเกิดข้ึนเลยหากความ
ตองการไมไดรับการตอบสนอง เชนเดียวกับ จิตติมา อัครธิติพงศ (2552: 14) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนส่ิงกําหนด
พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนแตละคน ในรายวิชาท่ีตนเองกําลังศึกษาอยูหรือไดศึกษาสําเร็จไปแลว ถึงแมวาความ
พึงพอใจจะเปนสิ่งท่ีจับตองไมได แตถาผูผลิตบัณฑิต ผูรางหลักสูตร คณาจารยผูออกแบบการเรียนการสอนไดทราบความ
ตองการ และรูผลความพึงพอใจของผูเรียนก็จะสามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับความตองการและเกิดผลความ 
พึงพอใจที่ดีจากผูเรียนมากที่สุดเชนเดียวกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 4 ที่ไดเรียนในรายวิชาของ
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมาจนครบ 4 ป และไดมีโอกาสออกไปฝกประสบการณวิชาชีพตามสถาน
ประกอบการจริง ดานธุรกิจการโรงแรม หนวยงานการทองเที่ยว และดานธุรกิจการบิน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
ไดแก จันทบุรี ระยอง ตราด และชลบุรี เมื่อไดมาศึกษาหาความรู จนครบหลักสูตรแลว ไดนําความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในสถานการณจริงแลว มีความตองการและความพึงพอใจตอหลักสูตร รายวิชา ครูผูสอน 
กิจกรรมการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนเพียงใด 

ในวงการการศึกษาไทยมีการวิจัยและการสํารวจ การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนมากมาย แตอยางไรก็ตามงานศึกษาวิจัยที่สํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่เก่ียวของกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อยางแทจริง ยังมีจํานวนจํากัด แตผลของการ
สํารวจความพึงพอใจของทุกหนวยงานก็ไดรับการนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังเชน
งานวิจัยของ สมชาย บุญสุน (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลของการวิจัยพบวา ดานเน้ือหาการเรียน นิสิตให
ความพึงพอใจเปนอยางมากตอการที่ผูสอนสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาจากบทเรียนไปยังแหลงการเรียนรูอ่ืนไดดี และการท่ี
ผูสอนเปดโอกาสใหนิสิตสามารถเสนอแนะในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะทําใหนิสิตมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนหนังสือ ดานการเรียนการสอน นิสิตใหความพึงพอใจตอการท่ีผูสอนมีรูปแบบบทเรียนท่ีกระตุน
ความสนใจของนิสิตเปนอยางดี นอกจากน้ีผูสอนยังมีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน การจัดหองเรียนการเตรียม
ความรู การใชตําราประกอบการเรียน และมีทักษะในการสอนแบบตางๆไดเหมาะสมกับเน้ือหา ดานกิจกรรมสงเสริมการ
เรียน นิสิตใหความพึงพอใจตอผูสอนในการที่เก่ียวของกับเน้ือหาการเรียนการสอนที่มคีวามนาสนใจ ชักจูงใหนิสิตมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูและเขารวมกิจกรรม ดานการใชส่ือ ตามความคิดเห็นของนิสิตพบวา ผูสอนมีการใชส่ือการสอน
จําพวกโสตทัศนูอุปกรณเพ่ือเราความสนใจ ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น ดานแหลงเรียนรูที่แนะนําใหศึกษาดวย
ตนเอง ผลการศึกษาพบวา การที่มหาวิทยาลัยมีแหลงเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-Study Center) กอใหเกิดการศึกษา
อยางเปนระบบและตอเน่ืองแกนิสิต นอกจากน้ีนิสิตยังใหความพึงพอใจตอการท่ีมหาวิทยาลัยมีอุปกรณการเรียนการสอน 
รวมถึงหองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุดที่สมบูรณ และตําราที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดานวัดผลและประเมินผล 
ตามความคิดเห็นของนิสิตพบวาผูสอนมีการประเมินผลที่มีความหลากหลาย และมีการวัดผลการเรียนการสอนโดยจะทํา
การวัดผลเปนระยะๆ ตอเน่ืองกัน เพ่ือใหเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียนและยังเปนการวัดความเขาใจของนิสิตที่มีตอการเรียน
และการทํากิจกรรมเสรมิการเรียนอีกดวย 

พัชราพร รัตนวโรภาส (2553) ไดศึกษาวิจัยความพึงพอใจและสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยศึกษาจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ส่ือสารเชิงธุรกิจ จํานวน 50 คน โดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน 4 ดาน คือ 
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ดานหลักสูตร ดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย ดานส่ือประกอบการสอน ดานการวัด
และประเมินผล ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงธุรกิจ  
มีภาพรวมทั้ง 4 ดาน คือ ดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย ดานส่ือประกอบการสอน 
ดานการวัดและประเมินผลมีปญหานอยที่สุด 2) ขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอลักษณะของอาจารย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
1.96 และนักศึกษาเสนอแนะใหเพิ่มอุปกรณเทคโนโลยีในหองเรียนใหมากข้ึนเพื่อชวยใหการเรียนนาสนใจมากข้ึน  
เกวลี ผังดี (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาภาษาตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ของนักศึกษารหัสนักศึกษา 53 ท้ังหมด 306 คน โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชา
ภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2556 ทั้ง 5 ดาน ไดแก หลักสูตร ผูสอน รายวิชา การประเมินผล 
และส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 1. ดานรายวิชาใน
หลักสูตร 2. ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ดานผูสอน 4. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
การสอน และ 5. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยเหลาน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอ
หลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับที่สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับรูผล
และนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางการแกไขและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ยอมกอ 
ใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอผูเรียน 

ทั้งน้ี เน่ืองดวยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการเพ่ือสงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูเรียน
เปนสิ่งสําคัญ ดังเชนที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 34) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไววา คือ การ
สรางกระบวนการการเรียนรู การเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ซึ่งมีผูสอนเปนผูถายทอดความรู ความคิด หรือ
วิธีปฏิบัติที่ไดรับการพิจารณาแลวมาเปนอยางดีโดยอาศัยการอางอิงจากทฤษฎีที่ถูกตอง 

นอกจากน้ัน อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม (2554: 17) ยังไดเนนยํ้าวา การจัดการเรียนการสอน เปนกระบวนการ 
ที่สรางขึ้นโดยผูสอนไปสูผูเรียน เปนไปเพื่อจุดประสงคการถายทอดความรู วิชาการ แนวคิด แนวปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียน 
มีความรู ประสบการณ มีเจตคติที่ดี และเกิดเปนพฤติกรรมตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือในรายวิชาใด
อยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยวิธีการสอนตางๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับผูเรยีนแตละคนเน่ืองจากผูเรียนมีลักษณะการเรียน
ที่แตกตางกันจึงตองจัดการเรียนรู สรางกิจกรรมใหเหมาะกับผูเรยีนแตละคน 

ดังน้ันจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอน หมายถึงกระบวนการการเรียนรู การสรางปฏิสัมพันธทางการเรียน 
และทางวิชาการระหวางผูสอนและผูเรียนโดยใชวิธีการสอนและสื่อการสอนตางๆ ที่เหมาะสมกับผูเรียนท่ีมีลักษณะ
ความชอบ ความตองการที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใหไดรับประสบการณ เกิดเจตคติและพฤติกรรม
ที่เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชาตางๆ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี 
2. เพื่อนําผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามาเปนแนวทางในการจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
งานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินการวิจัยจากประชากรวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ช้ันปที่ 4 จํานวน 55 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคการเรียนท่ี 2/2562 และไดฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเปนเวลา 3 เดือน และไดกลับมาเขารวมการสัมมนาหลังการฝก
ประสบการณวิชาชีพเพื่อถายทอดประสบการณในการทํางานใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดรับฟง ในการวิจัยน้ีผูวิจัยไดเตรียม
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แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจํานวน 55 ชุด และใชการสัมภาษณ 
เชิงลึกแบบไมมีโครงสราง (Non-structure in-depth interview) 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจของนักศกึษาชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมตอหลักสูตร
อยูในระดับมากหรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.27  

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรับขอเสนอแนะจากการสัมภาษณนักศึกษาเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการปรับปรุงหลักสูตร ดังตอไปน้ี นักศึกษามีขอเสนอแนะใหเพิ่มการการเรียนการสอนภาษาอ่ืนๆ เชน ภาษารัสเซีย 
ภาษาญ่ีปุน ภาษาเกาหลี เน่ืองจากจะไดนําไปใชในการฝกงานในสถานประกอบการการทองเท่ียว และเปนการเพิ่ม
ทางเลือกทางการเรียนภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาจีน และมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรายวิชาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจการบิน การทําเครื่องด่ืม อาหารนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพ่ือเกษตรกรรมในทองถ่ิน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับวัฒนธรรมไทย นอกจากน้ีนักศึกษามีขอเสนอแนะใหเพ่ิมวิชาท่ีเนนทักษะการพูด และเนนการฝกปฏิบัติ และใหมี
การเรียนเสริมความรูนอกชั้นเรียน เชน การไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และการจัดคายภาษาอังกฤษใหมากขึ้น สําหรับ
ขอเสนอแนะทางดานการบริหารจัดการหลักสูตร นักศึกษาเสนอใหมีการปรับปรุงอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียน 
เชน จอโปรเจคเตอรที่ชํารุดทําใหภาพในแผนสไลดที่มีเน้ือหาวิชาไมชัดเจน เครื่องขยายสียง ไมโครโฟนท่ีมีเสียงไมชัดเจน
เปนตน สําหรับขอเนอแนะดานผูสอน นักศึกษาเสนอแนะใหมีอาจารยชาวตางชาติจากหลายหลายประเทศ ไมไดจํากัด
เฉพาะอาจารย ชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ ชาวแคนาดา ชาวออสเตรเลีย หรือชาวนิวซีแลนด เพราะเน่ืองจากสมัยน้ี
นักทองเที่ยวหรือคนที่นักศึกษาติดตอประสานงานมิไดจํากัดแคเพียง 5 ชาติหลักๆ ที่ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
แตนักศึกษาตองพบเจอนักทองเท่ียว ลูกคา และติดตอประสานงานกับชนชาติอ่ืนๆ ที่ใชภาษาอังกฤษเชนกัน เชน ชาว
อินเดีย ชาวซาอุดิอาระเบีย หรือชนชาติในประเทศอาเซียน เชนสิงคโปร มาเลเซีย เปนตน ทั้งน้ีเพื่อนักศึกษาจะไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่สําเนียงหลากหลายมากข้ึน และเปนการเตียมความพรอมเม่ือออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 4 ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
หลักสูตร ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ในภาพรวมในระดับที่สูงที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 
4.40 โดยเมื่อพิจารณารายดานพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานทักษะทางปญญา ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรายดาน
สูงที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.51 ลําดับที่สอง คือ ดานความรู คดิเปนคาเฉลี่ย 4.49 ลําดับที่สาม คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม 
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.42 ลําดับที่ส่ีมีสองเร่ืองที่นักศกึษาไดแสดงความพึงพอใจมากระดับคาเฉล่ียเทากัน คอื ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.38 และเร่ืองที่นักศึกษาแสดง
ความพึงพอใจในระดับที่นอยที่สุด คือ ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.23 

นอกจากน้ันนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่4 ยังไดแสดงความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในภาพรวมอยูในระดับมาก ในดานอาจารยผูสอนอีกเชนเดียวกัน 
โดยเม่ือพิจารณารายดานนักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรดานอาจารยผูสอนในเร่ือง อาจารยมีคณุวุฒิและ
ประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนในระดบัมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือ ดานอาจารยผูสอนสนับสนุน
สงเสริมใหนักศึกษาเรยีนรูและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ และดานอาจารยเปนผูมีคุณธรรมและจิตสํานึกในความเปนครู 
นักศึกษาแสดงความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 4.42 เทากันทั้งสองดาน สวนระดับความพึงพอใจในดาน
อาจารยผูสอน สอนตรงเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงคโดยวิธีที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน นักศึกษาแสดง
ความพึงพอใจในระดับนอยที่นอยที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.32 
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สําหรับผลความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปที่4 ตอคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู โดยภาพรวมคิด
เปนคาเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับความพึงพอใจตอศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองสมุด ที่น่ังอาน
หนังสือเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษาอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 4.26 ลําดับที่สอง คือ  
ดานหองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษาคิดเปนคาเฉล่ีย 4.11 ลําดับที่สาม คือ  
ดานหองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษาคิดเปนคาเฉล่ีย 4.09 และดานท่ี
นักศึกษาแสดงความพึงพอใจนอยที่สุดคือดานระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอ
นักศกึษาคดิเปนคาเฉล่ีย 4.06 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยมีความคิดเห็นดังน้ี 
1. ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 4 ไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยเนนแกไขและปรับปรุงดานสภาพแวดลอมการเรียนรู  
ในเรื่องดานระบบบริการสารสนเทศ และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยมากข้ึน โดยการนําผล
การศกึษาน้ีเสนอตอผูบรหิารคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร และผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนลําดับ
ตอไป เพ่ือใหทางผูบริหารไดรับทราบและรวมกันหาแนวทางแกไขและปรับปรุง  

2. ผูวิจัยรวมกับคณาจารยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจวางแผนปรับปรงุ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของผูสอนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม โดยใชวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ตองเพ่ิมการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเขากับเทคโนโลยีมากข้ึน โดยถาระบบบริการสารเทศในมหาวิทยาลัยมีปญหา คณาจารย
อาจวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมโดยนํานักศึกษาออกไปเรียนรูนอกหองเรียนใหมากขึ้น กระตุน ใหกําลังใจ รวมคิด
รวมเรียนไปพรอมกับผูเรียน สรางบรรยากาศท่ีดีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษา 
มีสวนรวมในการวางแผนการเรียนหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และควรมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามความเปนจริงของนักศึกษา 
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คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ตามความตองการของสถานประกอบการ 
The Desired Characteristics of Graduates in Business English Program from 

Rambhai Barni Rajabhat University According to Entrepreneurs’ Needs 
วกุล จุลจาจันทร, เกษชลี วัฒนรังษี, เกศินี กูลพฤกษี, ปรอยฝน ทวิชัย, อุษา วงษไพศาล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต           
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิต      
ที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจตามตองการของสถานประกอบการ ประชากรเปนหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และชลบุรี รวม 28 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย             
เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต โดยสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการในปการศึกษา 

2561 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (x̄) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ ผลการศึกษาพบวา 
ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (x̄ = 4.17) 

องคประกอบหลักที่สถานประกอบการพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (x̄ = 4.37) อันดับท่ีสอง คือ ดาน

บุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.17) และอันดับท่ีสาม คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอ
การปฏิบัติงาน (x̄ = 3.98) ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ไดแก ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ การอุทิศเวลา ความกระตือรือรนในการทํางาน จิตอาสา ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการทํางานเปนทีม และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดทุกสถานการณ 
คําสําคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค, ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต, บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

Abstract 
 This research aims to examine the entrepreneur’s opinion towards the desired characteristics 
of the graduates in Business English Program from Rambhai Barni Rajabhat University and to collect          
the recommendations related to the desired characteristics of the graduates from the program.          
The population includes 28 state enterprises and private companies in Chanthaburi, Rayong, Trat, and 
Chon Buri provinces. The data collecting instrument is a questionnaire sent to those organizations            

in academics year 2018. The statistics used for data analysis are mean (x̄), standard deviation (S.D.),     
and percentage. The results show that the satisfaction level of the entrepreneurs in the graduates is 

high (x̄ = 4 . 17 ) . The aspect satisfying the entrepreneurs the most is morality and ethics (x̄ = 4 . 3 7 ) , 
followed   by personality (x̄ = 4.17), and academic knowledge and skills for work (x̄ = 3.98) respectively.              
The recommendations are on honesty, responsibility, dedication, enthusiasm, volunteering, foreign 
language proficiency (English and others), planning, making use of IT, teamwork, and self-adjustment.  
Keywords: Desired Characteristics of Graduate, Entrepreneur’s Opinion, Business English Graduate  
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บทนํา 
 ในสังคมปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชกันแพรหลาย เปนภาษาใชงานของอาเซียน และมีบทบาท 
ที่สําคัญย่ิงเพราะถือเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารโดยเฉพาะในดานการคาและธุรกิจ (อุตสาหกรรมบริการและ
การทองเท่ียว) การถายทอดความรูและเทคโนโลยี และดานการศึกษาคนควา แสวงหาความรูจากทั่วโลก ดังน้ัน จึงตอง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหได บัณฑิตดานภาษาอังกฤษที่มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมคาดหวังปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกับการแขงขันที่รุนแรงมาก 
ดังน้ันการดําเนินธุรกิจจึงตองแสวงหาวิธี หรือกลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกรหรือเพ่ือความอยูรอดของ
องคกรทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจและการบริการ ปจจุบัน 
ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนตางพยายามที่จะแสวงหาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทําใหองคกรสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูประกอบการและประชาชนซึ่งการแสวงหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใน
ปจจุบันท่ีตองสามารถเผชิญกับปญหากับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบันไดหากพนักงานมีคุณภาพก็จะทําใหองคกร
เจริญเติบโตและการพัฒนาองคกร รวมทั้งตัวพนักงานและขององคกรเองดวย แตในทํานองเดียวกันหากพนักงาน 
ไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่องคกรต้ังไว ก็จะสงผลตอการอยูรอดและความกาวหนาขององคกร (กฤตยา  
ฐานุวรภัทร, 2555) 
 การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปพ.ศ. 2558 ทําใหภาคธุรกิจมีความตื่นตัว
อยางมากกอใหเกิดโอกาสในการทําธุรกิจระหวางประเทศมากข้ึน โดยภาษาอังกฤษถือไดวาเปนภาษาหน่ึงที่ใชกันอยาง
แพรหลายในการติดตอสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากบัณฑิตคนใด
เปนผูมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและสามารถนําความรูภาษาอังกฤษไปปรับใชกับการทํางานดานธุรกิจไดบัณฑิต 
คนนั้นจะเปนที่ตองการของบรษิัทตางๆ (เมษ รอบรู และลักษณพันธ บํารุงรัตนกุล, 2558) 
 จากการพัฒนาประเทศตามแนวโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เนนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเศรษฐกิจจาก
แบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม จากการขับเคล่ือนดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค และการปรับเปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคาไปสูภาคการบริการ ดวยเหตุน้ี บัณฑิต 
ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวประเทศไทย 4.0 จึงมีความสําคัญในมิติของทุนมนุษย 
(Human Capital) ซึ่งควรมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศตามแนวดังกลาว (สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย, 
2561) 
 ทั้งน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลาวถึงปญหาการนํานโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย พ.ศ. 2554-2558 สูการปฏิบัติ เกิดจากประเทศไทยขาดความชัดเจนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตไทย 
ขาดความเขาใจที่ตรงกันท้ังฝายกําหนดนโยบายและฝายปฏิบัติ ขาดการออกแบบการพัฒนาคนแบบองครวม ขาดการ
เตรียมความพรอมของอาจารยและของนักศึกษา ระบบการศึกษาไมเช่ือมโยงกันท่ีจะพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงคมีสมรรถนะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีขีดความสามารถในระดับสากล สอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิตในสาขาอาชีพตางๆ คุณลักษณะความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลกหรือเกงท้ังวิชาการและ
วิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานของวิชาการและวิชาชีพ (จันทนา ทองประยูร, 2558)  
 จากกรอบและทิศทางคุณลักษณะบัณฑิตดังกลาว สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการท่ีจะผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนใหบัณฑิต 
มีคุณภาพโดยการจัดใหมีการศึกษาดูงานและฝกประสบการณวิชาชีพ ตลอดจนเชิญผูประกอบการที่มีประสบการณมา
เปนวิทยากรพิเศษ เน่ืองจากหลักสูตรไดเปดการสอนจนกระทั่งถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร จึงสมควรมีการปรับปรุง 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมและทันสมัย และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปน้ี (1) มีความรูความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (2) ปฏิบัติงานวิชาชีพและมีความสามารถพ้ืนฐานเพียงพอในการศึกษาตอในระดับสูง 
(3) มีคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตยและตรงตอเวลา 
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 ดังน้ัน การวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ตามความตองการของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารับการฝกงาน เพ่ือนํา
รวบรวมความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ในดานจุดเดน จุดดอย และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการตองการ และนําผลวิจัยมาใชพัฒนาการเรียน 
การสอน รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในดานตางๆ ที่จําเปนในการฝกงานและตามความตองการของสถาน
ประกอบการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตามตองการของสถานประกอบการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 
ประเภทสถานประกอบการ 
- หนวยงานราชการ 
- รัฐวิสาหกิจ 
- หนวยงานภาคเอกชน 

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ดาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ คือ 
1. ดานดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร 
    และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการหรือนายจางหรือผูบังคบับัญชาของบัณฑิต จํานวน 28 คน  
ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด  
 เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูประกอบการ/นายจาง
ผูบังคับบัญชา แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคอรท (Likert Five Rating 
Scale) 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เก่ียวกับความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่ตองการใหหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือสงเสรมิคณุภาพบัณฑิต 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการจัดสงหนังสือของมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถาม พรอมแนบแบบสอบถาม โดยดําเนินการจัดสงตามรายช่ือของสถานประกอบการหรือนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต ปการศึกษา 2561 โดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ไดแก สถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีตามความตองการของสถานประกอบการ มดีงันี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนาหนวยงาน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 60.70 ประเภทของ
หนวยงานสวนใหญเปนหนวยงานเอกชน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 71.40 รองลงมาเปนสวนราชการ จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 21.40 และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.10 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ 
              ของสถานประกอบการ โดยภาพรวมและเปนรายดาน 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของสถาน
ประกอบการ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
1.   ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.37 .486 มาก 1 
2.   ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 3.98 .547 มาก 3 
3.   ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 4.17 .520 มาก 2 

รวม 4.17 .464 มาก  
 

 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ จากตารางที่ 1 
พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

(x̄ = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ดานคุณธรรม 

จริยธรรม (x̄ = 4.37) รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.17) และดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (x̄ = 3.98) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ 
              ของสถานประกอบการ ดานคุณธรรม จรยิธรรม โดยภาพรวมและเปนรายขอ 
 

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการ 
ของสถานประกอบการ  
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. ความซื่อสัตย 4.46 .508 มาก 1 
2. ความรบัผิดชอบ เอาใจใสตองานในหนาที่ 4.43 .634 มาก 2 
3. มีวินัย เคารพ กฎระเบียบขององคกรและสังคม 4.43 .573 มาก 2 
4. การตรงตอเวลา 4.43 .573 มาก 2 
5. การเสียสละ 4.29 .659 มาก 4 
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6. การตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.25 .645 มาก 5 
7. เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.39 .567 มาก 3 
8. คานิยมที่ดีตออาชีพ 4.25 .645 มาก 5 

รวม 4.37 .486 มาก  
 

  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม จากตารางที่ 2 พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ  

ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.37) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ความซื่อสัตย (x̄ = 4.46) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองาน 
ในหนาที่ มีวินัย เคารพ กฎระเบียบขององคกรและสังคม การตรงตอเวลา (x̄ = 4.43) และเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน (x̄ = 4.39) ตามลาํดบั 
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ 
              ของสถานประกอบการ ดานความรูความสามารถทางวิชาการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน  
              โดยภาพรวมและเปนรายขอ 
 

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการ 
ของสถานประกอบการ  

ดานความรูความสามารถทางวิชาการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. มีความรูตามทฤษฎี หลักการ ในสาขา/สาขา  วิชาชีพเฉพาะ 3.89 .737 มาก 6 
2. มีความถูกตอง แมนยํา และทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่

รับผิดชอบ 3.96 .637 มาก 4 
3. มีความรูในศาสตรสาขาที่เก่ียวของและสามารถประยุกตใชในวิชาชีพ 3.82 .723 มาก 7 
4. มีความรู ทักษะในการบริหารจัดการ 3.93 .663 มาก 5 
5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับที่ส่ือสารได 3.82 .723 มาก 7 
6. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 3.93 .716 มาก 5 
7. การทํางานเปนระบบ 4.04 .744 มาก 3 
8. ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับมอบหมาย 4.21 .630 มาก 1 
9. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และเสนอแนวทางแกปญหาดวย

เหตุผลและวิจารณญาณ 4.11 .737 มาก 2 
10. หาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอในการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ 4.04 .693 มาก 3 

รวม 3.98 .547 มาก  
 

 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน จากตารางที่ 3 พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม 
ความตองการของสถานประกอบการ ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (x̄ = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก 

ดังน้ี ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับมอบหมาย (x̄ = 4.21) รองลงมาคือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
และเสนอแนวทางแกปญหาดวยเหตุผลและวิจารณญาณ (x̄ = 4.11) และการทํางานเปนระบบ หาความรูเพ่ิมเติมอยู
เสมอในการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ (x̄ = 4.04) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ 
              ของสถานประกอบการ ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและเปนรายขอ 
 

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการ 
ของสถานประกอบการ  

ดานบุคลิกภาพท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1.   ความเช่ือม่ันในตนเอง กลาแสดงออก 3.86 .756 มาก 9 
2.   ความอดทนมุงมั่น 4.29 .600 มาก 4 
3.   ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.89 .685 มาก 8 
4. มีความใฝรู ความกระตือรือรนในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.29 .659 มาก 4 
5. การเปนผูนําและผูตามท่ีดี 3.93 .663 มาก 7 
6. การต้ังใจในการปฏิบัติงาน 4.43 .690 มาก 2 
7.   ความสะเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 4.14 .651 มาก 5 
8. มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี 4.50 .638 มาก 1 
9. มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะหนาได 4.04 .693 มาก 6 
10. การปรับตัวเขากับผูอ่ืน 4.36 .780 มาก 3 

รวม 4.17 .520 มาก  
 

 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ ดานบุคลิกภาพ
ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน จากตารางที่ 4 พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถาน

ประกอบการ ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังน้ี มีจิตบริการและมนุษยสมัพันธที่ดี (x̄ = 4.50) 

รองลงมาคอื การต้ังใจในการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.43) และการปรับตัวเขากับผูอ่ืน (x̄ = 4.36) ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการแตละดาน 
1. ดานคณุธรรม จรยิธรรม (ไมมีขอเสนอแนะ) 
2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 - ส่ือสารภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษารัสเซีย 
 - มีความรูเพิ่มเติมเก่ียวของกับรหัสสนามบิน (Airport Code: JATA และ JCAO) ธุรกิจการบิน (Airline 
Business) อักษร/พยัญชนะ (Alphabet) ภาษาอังกฤษ คําศัพทดานการทองเที่ยวและการโรงแรม 
 - ใชภาษาไดเหมาะสมในปญหาเฉพาะหนา 
  - สามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารได สื่อสารไดเขาใจและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะการฟงสําเนียง
เจาของภาษา 

3. ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 - เนนการบริการ และบุคลิกภาพในการงานโรงแรม 
 - มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  - มีความเช่ือมั่นในวิชาที่เรียนมา มีความม่ันใจในตนเอง มีจิตบริการ (Service Minded Attitude)        
มีความคิดเชิงบวก (Positive Attitude)   
 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงาน (อยางนอยไมต่ํากวา 4 เดอืน) เน่ืองจากทางโรงแรมมีวันหยุดตอสัปดาหละ  
2 วัน 
 2. การใหความรูและทักษะเพ่ิมเติม ควรเชิญวิทยากรใหความรูเฉพาะทางเก่ียวกับสถานประกอบการ 
ดานโรงแรม ในบริบทใชจริง 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีตามความตองการของสถานประกอบการ สรุปไดดังน้ี 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนาหนวยงาน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 60.70 ประเภทของ
หนวยงานสวนใหญเปนหนวยงานเอกชน จํานวน 20 คน คดิเปนรอยละ 71.40 รองลงมาเปนสวนราชการ จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 21.40 และรฐัวิสาหกิจ จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 7.10 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน และดานความรู
ความสามารถทางวิชาการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน  
 ในดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 
ลําดับแรก ดังน้ีคือ ความซ่ือสัตย รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองานในหนาที่ มีวินัย เคารพ กฎระเบียบของ
องคกรและสังคม การตรงตอเวลา และเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ในดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสถาน
ประกอบการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังน้ีคือ มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี รองลงมาคือ การต้ังใจในการปฏิบัติงาน และการ
ปรับตวัเขากับผูอื่น 
 ในดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของสถานประกอบการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังน้ีคือ ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามท่ีไดรับมอบหมาย 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการคดิวิเคราะห และเสนอแนวทางแกปญหาดวยเหตุผลและวิจารณญาณ และการทํางาน
เปนระบบ หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอในการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ 
 ความตองการใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ ในเรื่อง
ของการเพิ่มเติมทักษะความสามารถทางดานภาษาจีน ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการทํางาน 
 สถานประกอบการมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตางๆ ดังน้ี ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงาน (อยางนอยไมต่ํากวา  
4 เดือน) เน่ืองจากทางโรงแรมมีวันหยุดตอสัปดาหละ 2 วัน และวันหยุดตางๆ สงเด็กมาทดลองงานจริงกอน 1-2 เดือน 
เพ่ือเปนแนวทางวาสามารถปฏิบัติงานไดดีหรือไม ควรใหนักศึกษาฝกงานปฏิบัติงานตามระบบโรงแรมในเร่ืองของเวลา
การทํางาน เพ่ือจะไดสัมผัสกับงานอยางถองแท เพื่อตัดสินใจวางแผนอนาคตการทํางาน วิทยากรจากสถานประกอบการ
โรงแรมมาใหความรูและทักษะตางๆ ใหนักศึกษาไปใชในชีวิตจริงไดดีข้ึน สถานประกอบการเปนหนวยงานใหบริการ 
คนตางชาติเปนหลัก การติดตอสื่อสาร การใชภาษามีความสําคัญ มีความตองการนักศึกษา ท่ีมีความสามารถดานภาษา
อ่ืนๆ เชน จีน รัสเซีย อยากใหเพิ่มทักษะภาษาจีน และภาษาอ่ืนๆ การใชภาษาในการส่ือสารจริง Positive attitude 
Service mind attitude เพ่ิมความคลองแคลววองไวในการทํางาน และอยากใหพัฒนาหลักสูตรใหตอเน่ืองย่ิงข้ึนไป 
 จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามความตองการของสถานประกอบการในดานตางๆ พบวา สถานประกอบการตองการ
ระดับมากอันดับหน่ึง คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน และสุดทายคือ 
ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน สามารถสรปุประเด็นสําคัญแตละดานไดดังน้ี 
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา สถานประกอบการใหความสําคัญในดานน้ีมากที่สุด คุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคที่สถานประกอบการใหความสําคัญมากที่สุด คือ ความซื่อสัตยซ่ึงถือไดวาเปนคณุธรรมพื้นฐานแสดงถึงความมี
คุณภาพของบัณฑิตซึ่งสอดคลองกับ วรลักษณ ลลิตศศิวิมล และนุกูล ชิ้นฟก (2560) พบวา พนักงานตองมีความซื่อสัตย
ตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานดวยความจริงใจ และไมคดโกงหรือหลอกลวงผูอ่ืน จึงจะไดรับความ
ไววางใจจากผูรวมงาน 
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 2. ดานบุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานประกอบการใหความสําคัญ 
มากที่สุด คือ มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี ซ่ึงเปนลักษณะเดนของคุณลักษณะพนักงานประเภทสถานประกอบการ
ดานบริการมีความตองการมาก ดังท่ี จริยา ตันติวราชัย และอนุชิต จันทรโรทัย (2560) สรุปไดวา การปฏิบัติงานบริการ 
ที่บุคลากรพบเจอผูคนอยูตลอดเวลา จําเปนอยางย่ิงเม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนาที่ตองแกไขใหสําเร็จอยางรวดเร็ว ดังน้ัน
บุคลากรจึงตองมีความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังตองมีการพัฒนาตนเองในการทํางานอยูเสมอมีการ
ควบคุมอารมณที่ดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีและมีการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหคุณภาพของงาน
บริการเปนที่พึงพอใจของลูกคาและนักทองเที่ยว 
 3. ดานความรูความสามารถทางวิชาการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ผูประกอบการตองการบัณฑิตที่สามารถ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามที่ไดรับมอบหมาย อาจเปนดวยนโยบายการพัฒนาประเทศไทยตามแนว“ประเทศไทย 
4.0” การปฏิรูปการเรียนการสอนใหตอบสนองกับความตองการตลาดผูประกอบการตองการแรงงานที่มีทักษะความรู 
เชิงปฏิบัติที่ เก่ียวกับการทํางานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และเสนอแนวทางแกปญหาดวยเหตุผลและ
วิจารณญาณ (สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย, 2561) ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2558) ที่พบวา คุณลักษณะ
บัณฑิตสูประชาคมอาเซียนที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ องคประกอบดานความรู ตามวิชาชีพ และวรลักษณ ลลิตศศิวิมล 
และนุกูล ชิ้นฟก (2560) ที่พบวา ความตองการทักษะที่พึงประสงคของผูประกอบการที่จําเปนและสําคัญมากที่สุด คือ 
ทักษะดานความรูในการทํางาน ซึ่งถือเปนความรูขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
 นอกจากน้ี ขอเสนอแนะอื่นๆ พบวา สถานประกอบการ มีความตองการใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ (ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ) สิ่งที่
ผูตอบแบบสอบถามหลายคนมีความตองการเหมือนกัน คือ ผูท่ีมีความรูภาษาที่สามจะมีขอไดเปรียบในการทํางาน 
ซ่ึงสอดคลองกับ เมษ รอบรู และ ลักษณพันธ บํารุงรัตนกุล (2558) ท่ีพบวา สถานประกอบการมีความตองการบัณฑิต 
ที่มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นอกจากน้ี สถานประกอบการตองการบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวาง
แผนการทํางาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการทํางานเปนทีม และการปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดทุกสถานการณ ผลจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรยีนสอนใหตอบสนองตามความตองการของผูใชบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑติสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน 
 1. ครู อาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรเนนทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
คือ สามารถในการติดตอผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีความรบัผดิชอบ 
 2. สถาบันการศึกษาควรเนน ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร การวิเคราะหเชิงตัวเลข คือ 
มีความสามารถในการนําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และมีความสามารถในการส่ือสารทั้งพูด คิด อาน เขียน  
มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและใหครบทั้ง 5 ดาน รวมถึง
ควรเนนใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติจริง 
 2. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 
 3. เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเพ่ือขอมูลที่มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

The Development of Business Chinese Lessons for Chinese Language 
Students of Rambhai Barni Rajabhat University 
พัชรินทร เจนจบธุรกิจ, รุจิกา บุญเชิด, วีรนุช สัจจาสัย, ณฐัฐิดา โพชสาลี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยเนนทักษะการสื่อสารดานการพูดภาษาจีน 
เชิงธุรกิจ ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี โดยมีการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะทางการพูดทั้งกอนใชและ
หลังใชกิจกรรม และยังศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่  4  
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ 
 ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบของนักศึกษาหลังใช “บทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนเชิงธุรกิจ” กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสูงกวากอนการใชกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยการใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ อยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: ภาษาเพ่ือการสื่อสาร, พัฒนาทักษะการพูด, ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
 

Abstract 
 The research aimed to develop business Chinese lessons for Chinese major students of Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University by focusing on business 
communication skills in Chinese speaking, in Chinese for Jewelry Business Course. There is a comparison 
of speaking ability in both before and after using the activities and also to study the satisfaction of 
students. Group is the 4th year students of Chinese major. The research instruments consist of test and 
satisfaction questionnaire. Analyze the data by using basic statistics such as percentage, standard 
deviation and test statistics. 
 Based on the findings of the study, test results of Chinese major students after using "Business 
Chinese Lessons for Developing Business Chinese Speaking Skills" is higher than before using the activity 
with statistical significance at the 0.05 level, and the students' satisfaction by using the Business Chinese 
Lessons is at the highest level.  
Keywords: Communication language, Speaking skill development, Business Chinese 
 

บทนํา 
 จันทบุรี เปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศประกอบไปดวย

ปาไม ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุมนํ้า และที่ราบชายฝงทะเล จึงถือไดวาจันทบุรมีีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ

แรรัตนชาติหรือเพชรพลอยตางๆ ที่มลัีกษณะและคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ความงามเฉพาะ มีความแข็งคงท่ีและเปนสิ่งที่หา

ไดยาก ดวยลักษณะพิเศษของแรรัตนชาติน้ีจึงทําใหเมืองจันทบุรีเปนท่ีรูจักของคนทั่วไปและไดรับฉายาวาเปนเมืองหลวง

ทางดานอัญมณีแหงหน่ึงของโลก (อรวรรณ ใจกลา, มปป) 
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           จากการที่คณะผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณและสํารวจท้ังพอคาพลอยที่มีโอกาสคาขายพลอยใหกับลูกคาชาวจีน
และลูกคาชาวจีนที่มาซ้ือพลอยในตลาดพลอย จ.จันทบุรี รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่อาศัยเวลาวางจากการเรียน
ทําหนาที่ลามและเดินพลอยในตลาดพลอย หลังจากที่ไดสัมภาษณนักศึกษาจึงไดทราบปญหา คือ ในการส่ือสารเพ่ือการ
ซ้ือขายพลอยกับชาวตางชาติ โดยสวนใหญพอคาอัญมณี ถามีโอกาสไดพบกับลูกคาชาวจีนที่มีความตองการซ้ือพลอยจะมี

การพูดคุยในลักษณะของการใชคํางายๆ ของภาษาจีนบาง เชน สวัสดี（你好！）เอาไหม（要吗？）
เทาไหร（多少？）เปนตน หรือในบางคร้ังอาจจะใชภาษาจีนในลักษณะเปนการพูดเฉพาะคําศัพทเฉพาะไมเปน
ประโยค มีลักษณะภาษาไทยคํา ภาษาจีนคําหรือใชภาษามือเปนตัวชวยในการส่ือสารเพ่ือทําการเจรจาตอรองการซื้อขาย
กันซึ่งบางคร้ังทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนกันบาง จากการสํารวจจากพอคาท่ีตลาดพลอยและลูกคาชาวจีนมี
ความเห็นวา ทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจมีความสําคัญตอการซ้ือและขายเปนอยางมาก ไมวาจะเปนพ้ืนฐานทางดาน
คําศัพท เชน ชื่อ สี รูปทรงตางๆ ของอัญมณี หรือดานประโยคกลยุทธการสื่อสารดานการขายกับลูกคา เชน การตรวจสอบ
คุณภาพ การตอรองราคาพลอย หรือแมแตรูปแบบของการชําระเงินลวนมีความจําเปนอยางย่ิง ท้ังนี้คณะผูวิจัยเห็นวา
หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาจีน มีการเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเพื่อธุรกิจอัญมณีโดยเฉพาะและเพื่อเปนการ
สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะการสื่อสารในการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจในระดับที่สามารถส่ือสารไดอยางเขาใจ  
ส่ือความหมายไดตรงตามวัตถุประสงค ก็จะไดรับผลประโยชนมากมายทั้งดานการเรียนในทักษะการสื่อสารดานการพูด
เชิงธุรกิจ รวมถึงสามารถนําไปประกอบอาชีพหลักหลังเรียนจบหรืออาชีพเสริมในเวลาวางระหวางเรียนไดอีกดวย ดังน้ัน 
คณะผูวิจัยจึงเห็นวาสมควรมีการศึกษาการใชบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณีในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี ใหมี
ความสามารถดานทกัษะการส่ือสารภาษาจีนดานการพูดเชิงธุรกิจในระดับพ้ืนฐาน 
            จากสภาพปญหาของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4 ในรายวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจอัญมณทีี่ทําแบบสํารวจ
ความตองการการพัฒนาทักษะดานการพูดและการทดสอบกอนเรียนในรายวิชาดังกลาวพบวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
สวนใหญมีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาจีนไดในระดับหน่ึง แตทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจที่ใชภาษาสื่อสาร
ไดยังไมคลองแคลวและถูกตอง ทั้งคําศัพท โครงสรางประโยค กลวิธีการสื่อสารกับผูซื้อ คณะวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
แกปญหาและพัฒนาบทเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา โดยใชบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถนําไปใชสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจอัญมณีไดอยางคลองแคลว พรอมทั้งยังสามารถถายทอดและแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมทองถ่ินของตนเองได คณะวิจัยจึงสนใจในการศึกษาหาแนวทางการใชกิจกรรมทางการส่ือสารภาษาจีน  
ซ่ึงมุงเนนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) โดยการฝกทักษะการ
ส่ือสารจากสถานการณจริง เรียนรูโดยการนําประสบการณการท่ีพบเจอในชีวิตประจําวันมาบูรณาการณกับการเรียนใน
หองเรียนและสามารถพูดสื่อสารไดตามสถานการณตางๆ โดยฝกฝนผานทางกิจกรรมที่เหมาะสม อาทิเชน การลงพื้นที่
สํารวจตลาดพลอย การสัมภาษณผูประกอบการทั้งไทยและจีน อภิปรายกลุมและกิจกรรมเปนคู  กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การส่ือสารดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจไมเพียงแตเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารในเชิงธุรกิจอัญมณีของนักศึกษาแลวยัง
สามารถนําขอมูลไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบทเรียนและทักษะดานการพูด
ภาษาจีนเชิงธุรกิจในรายวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจอัญมณีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสารพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

  2. เสนอแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในรายวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจอัญมณี  

3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือใหการวิจัยในคร้ังน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยดงัตอไปน้ี 
  1. การกําหนดขอบเขตสําหรับการวิจัย คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความตองการของนักศึกษาช้ันปที่ 4 เพ่ือการ
พัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจโดยการแจกแบบสอบถามความตองการในดานตางๆ และจัดอันดับความตองการ
แบงเปนบทเรียนตามท่ีนักศึกษาตองการ หลังจากน้ันทําความเขาใจในขอมูลเอกสารที่เก่ียวของเพื่อนํามาสรางบทเรียน
และกิจกรรมทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจใหเหมาะสมกับนักศึกษาทั้งดานคําศัพท โครงสรางทาง
ภาษา เน้ือหาและกลวิธีสื่อสารกับผูซื้อดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
  2. การเลือกใชรูปแบบการทดลองโดยอาศัยรูปแบบ One Group Pre-test-Post-test Design ในการทดลอง
การพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในคร้ังน้ี โดยใชนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ในรายวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 
อัญมณี จํานวน 41 คน แบบเจาะจง ทําแบบทดสอบความรูความสามารถการในการใชภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารกอนเรียน 
จํานวน 40 ขอ และหลังจากน้ันใชบทเรียนโดยมีกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
สําหรับการซ้ือ-ขายอัญมณี โดยใหความสําคัญตอการใชภาษาจีนทางดานคําศัพท โครงสรางทางภาษา และกลวิธีการ
ส่ือสารกับลูกคาที่ถูกตองและชัดเจน สามารถนําไปใชในการสื่อสารไดจริง โดยเนนในผูเรียนมีทักษะสื่อสารและความ
ชํานาญในบทสนทนาที่เก่ียวของ จํานวน 5 บท คือ ช่ือและสีของพลอย รูปทรงของพลอย การตรวจสอบคุณภาพพลอย 
การตอรองราคาพลอย และรูปแบบการชําระเงิน เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน เม่ือกลุมตัวอยางใชบทเรียนที่มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีนครบทั้ง 5 บทแลว ทําแบบทดสอบการใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารหลังเรียน 
จํานวน 40 ขอรวมถึงทดสอบทักษะการใชภาษาดานการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
  3. ใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4 ทําแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น แบงเปน 2 ตอน คอื  
  3.1 ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับของ ไลเคอรท (Likert scale) โดยคาเฉล่ีย 
4.50 ถึง 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายความวา มีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายความ
วา มีความพึงพอใจระดับนอย และคาเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด  
  3.2 เปนแบบปลายเปด ใหกลุมตัวอยางเขียนแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ หลังจากน้ันวิเคราะห
ผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ โดยใชวิธีการทางสถิติ โดยใชสูตร t-test แบบ 
Dependent Samples  
 

สมมติฐาน 
 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปที่ 4 มีความสามารถดานทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจหลังเรียน โดยการใช
บทเรียนภาษาจีนทางธุรกิจสูงกวากอนเรียนและนักศึกษามีความพึงพอใจตอ “การใชบทเรียนที่ภาษาจีนเชิงธุรกิจ” อยูใน
ระดับมาก 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย 
  1. แบบสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ ผูวิจัยไดสรางและหาประสิทธิภาพ
ชุดบทเรียน โดยศึกษาเอกสารและขอมูลท่ีเนนทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจที่เก่ียวกับคําศัพท โครงสรางประโยค การ
เจรจาซ้ือขาย และงานวิจัยที่เก่ียวของ และนํามาปรับใหเหมาะสมและงายตอการเขาใจเพื่อกําหนดแนวทางสรางบทเรียน
การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ  
  2. บทเรียนการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ผูวิจัยไดกําหนด
จํานวน 5 บทเรียน สําหรับการใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ โดยดําเนินการ
สอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 สปัดาหละ 1 ครั้ง คร้ังละ 3ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 10 สัปดาห รวม 30 ชั่วโมง  
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แบบทดสอบวัดความรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจชุดกอนเรียน (Pre-test) 
และหลังเรียน (Post-test) ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดในบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
  3. แบบสํารวจความพึงพอใจตอบทเรียนการเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
 

ผลการวิจัย 
  1. ผลจากการสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 

สาขาวิชาภาษาจีน โดยการทําแบบสอบถาม โดยสามารถแสดงเปนตารางไดดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะการพูดเชิงธุรกิจ 
 

รายการสํารวจ X  S.D. ลําดับ 

1.  ชื่อของพลอย 41 100.00 1 

2.  สีของพลอย 41 100.00 1 

3.  รูปทรงของพลอย 38 92.68 3 

4. การตรวจสอบคุณภาพพลอย 37 90.24 4 

5.    รูปแบบการชําระเงิน 36 87.80 5 

6. การตอรองราคา 33 80.49 6 

7. การบริการหลังการขาย 28 68.29 7 

8. การเปล่ียนสินคา 25 60.98 8 

9. อัญมณีกับราศีเกิด 21 51.22 9 

10. อัญมณีกับความเชื่อ 18 43.90 10 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการสํารวจดานความตองการในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ ปรากฏวานักศกึษา

มีความตองการพัฒนาทักษะมากที่สุดคือ ชื่อและสีของอัญมณี มีความตองการพัฒนาทักษะเร่ืองรูปทรงของพลอย การ

ตรวจสอบคุณภาพพลอย รูปแบบของการชําระเงินมาก และการตอรองราคา อยูในอันดับปานกลาง และเรื่องที่นักศึกษา

มีความตองการที่จะพัฒนานอย คือ การบริการหลังการขาย การเปลี่ยนสินคา สวนเรื่องอัญมณีกับราศีเกิด และอัญมณี

กับความเช่ือนอยที่สุดตามลําดับ 

   2. ผลจากการใชบทเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิชา

ภาษาจีน จํานวน 5 บทเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.5 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

              ภาษาจีนเชิงธุรกิจทั้งกอนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. T-test 
แบบทดสอบกอนเรยีน 41 40 20.41 4.47  

บทที ่1 สีและชื่อพลอย 

บทที ่2 รูปทรงของพลอย 

บทที ่3 การตรวจสอบคุณภาพพลอย 

บทที ่4 การตอรองราคา 

บทที ่5 รปูแบบการชําระเงิน 

แบบทดสอบหลังเรียน 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

8 

8 

8 

8 

8 

40 

3.68 

3.48 

3.75 

4.93 

5.03 

28.95 

0.95 

0.89 

0.94 

1.08 

1.40 

4.76 

 

 

 

 

 

8.36 

บทที ่1 สีและชื่อพลอย 41 8 5.65 1.21  

บทที ่2 รูปทรงของพลอย 41 8 5 1.02  

บทที ่3 การตรวจสอบคุณภาพพลอย 41 8 5.37 1.37  

บทที ่4 การตอรองราคา 41 8 6.65 1.06  

บทที ่5 รูปแบบการชําระเงิน 41 8 6.92 1.08  

* p < 0.05 
 

 จากตาราง 2  ผลปรากฏวาคะแนนชุดการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 มีคาเฉล่ีย

ของการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกอนเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 20.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.47 อยูใน

ระดับพอใช สวนคาเฉลี่ยของชุดการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจหลังเรียน คาเฉล่ียเทากับ 28.95 และสวนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.76 อยูในระดับดี และยังมีคา Z-test อยูที่ 8.36 สรุปไดวา ผลการใชชุดการพัฒนาบทเรียน

ภาษาจีนเชิงธุรกิจสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเกณฑการวัดดานบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา 
           กอนและหลังเรียน 
 

เกณฑการวัดบทเรียน 
กอนเรียน                     หลังเรียน 

X  S.D. X  S.D. 
1.  การใชคําศัพท 5.63 1.25 7.32 1.01 
2.  การใชโครงสรางทางภาษา 5.44 1.13 7.17 0.89 
3.  กลวิธีในการสื่อสารกับผูซื้อ 6.41 1.08 7.46 0.83 
4.  ความคลองแคลวในการใชภาษา 5.63 .0.89 7.27 0.81 

รวม 5.78 1.08 7.3 0.89 
  

  จากตารางที่ 3 ผลปรากฏวา คะแนนเกณฑการวัดดานบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา กอนและ 
หลังเรียน มีคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัดบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจมากที่สุด คือ กลวิธีในการส่ือสารกับ 
ผูซื้อ รองลงมาคือ การใชคาํศัพท ความคลองแคลวในการใชภาษา และการใชโครงสรางทางภาษา 
 จะเห็นไดวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจหลังการเรียนโดยใช
บทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจสูงกวากอนการเรียนโดยใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย
ที่ต้ังไวและเม่ือพิจารณาถึงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนการเรียนนอยกวาหลังการใชบทเรียน
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ภาษาจีนเชิงธุรกิจสารเพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการกระจายของคาคะแนนกอน
การเรียนนอยกวาหลังการเรียนโดยบทเรยีนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
  3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนโดยบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูที่ระดับ
มาก โดยสามารถแสดงเปนตารางดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหภาพโดยรวมของความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

1.  ดานเน้ือหา 4.24 0.75 พึงพอใจระดับมาก 

2.  ดานกิจกรรม 4.18 0.80 พึงพอใจระดับมาก 

3.  ดานการนําไปใช 4.22 0.79 พึงพอใจระดับมาก 

รวม 4.21 0.78 พึงพอใจระดับมาก 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวา โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ ในแตละ
ดานอยูในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาเปนรายดานน้ัน จะพบวา ความพึงพอใจในดานเน้ือหามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.24 
รองลงมาคือ ดานการนําไปใช มีคาเฉล่ีย 4.22 และดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.18 ตามลําดับ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพรรณี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจและนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเน้ือหา 

ในรายวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจอัญมณ ีประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน

ที่เรียนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี จํานวน 41 คน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย คือ เก็บขอมูลโดยการสํารวจความ

ตองการในการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ เก็บขอมูลกอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ จํานวน 40 ขอ บทเรียนสําหรับการใชกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ มีจํานวน 5 บทเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบประเมินแสดงความ

คิดเห็น แบบประเมินคา 5 ระดับ สําหรับทดลองการใชกิจกรรมทางภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีน 

เชิงธุรกิจคร้ังน้ีใชรูปแบบแผนการทดลอง One Group Pre-test-Post-test Design วิเคราะหแบบทดสอบโดยใชวิธีการ

ทางสถิติ โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent Samples 

 จากการวิจัยสรุปไดวา คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษามีคะแนนสูงกวากอนเรียน นักศึกษามีความคิดเห็น

ตอพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ความสําเร็จ

ของการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจคร้ังน้ีมาจากปจจัยตอไปน้ี 

 1. เน้ือหาท่ีใชในการสรางพัฒนาบทเรียนภาษาจีนครั้งนี้สอดคลองกับการนําไปใชจริง ผูวิจัยไดวางแผนการใช

บทเรียนทางภาษาจีนเชิงธุรกิจ และดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจของผูเรยีนกอน 

หลังจากนั้นศึกษาเน้ือหาและกิจกรรมทางภาษาที่จะตองใชในการส่ือสารกับลูกคาชาวจีน ในสถานการณที่นักศึกษาจะตอง

ประสบในสถานการณจริงอยางเปนระบบ จํานวน 5 บท เชน การเรียกชื่อ รูปทรง คุณภาพ และการเจรจาตอรองการซ้ือ

ขาย การตรวจสอบคุณภาพและรูปแบบการชําระเงินของผูขายกับลูกคาที่จะมีลักษณะเฉพาะตัว เมื่อลูกคาตองการประเมิน

คุณภาพหรอืตองการตรวจสอบอัญมณี ซึ่งบางกรณีลูกคาสามารถทําไดแตราคาจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามความตองการของ

ลูกคาที่มีตออัญมณีน้ันๆ  ฉะน้ันผูวิจัยจึงสรางกิจกรรมในลักษณะของบทสนทนาท่ีมาจากสถานการณจริงใหนักศึกษาได
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ปฏิบัติ หรือจําลองสถานการณสอดคลองกับ นูนัน (สันทนา สุธาดารัตน, 2557:70 อางอิงจาก Nunan) ที่อธิบายวา 

เน้ือหาที่ใชในการจัดกิจกรรมตองเปนตามสภาพจริงและชวยใหเกิดการส่ือสาร เพ่ือใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับ

ผูเรียน หรือเน้ือหาที่เนนการออกเสียงคําศัพทอัญมณีท่ีถูกตองใหกับผูนักศึกษา เน่ืองจากโดยสวนใหญในสถานการณจริง

มักจะออกเสียงคําศัพทเพราะความเคยชิน เชน 欧泊 อานวา ōupō แตพอคาอัญมณีสวนใหญมักจะออกเสียง โอปอ 

เปนตน 

 2. บทเรียนสอดแทรกกิจกรรมการสอนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ชวยใหนักศึกษาสามารถฝกทักษะ การฟง พูด 

และเขียน เชน การใชสถานการณจําลอง (Simulation) การฝกสนทนาโดยใชแผนผังสนทนา (Mapped Dialogues) 

ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดปฏิสัมพันธหลายรูปแบบในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ริชารด (Richards, 2001) ที่กลาววา กิจกรรม

ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูและประสบการณท่ีมีอยู ซึ่งกลุมตัวอยางไดใชความรูเดิมในเรื่องของการซื้อขาย 

อัญมณี มาชวยในการตีความเพื่อที่จะสื่อความหมายอยางใดอยางหน่ึง และทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการสื่อสารมากขึ้น 

จึงสงผลใหการเรียนโดยใชบทเรียนและกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการสื่อสารเพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในครั้งน้ี

ประสบความสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจในตารางท่ี 4 ทั้ง 3 ดาน นักศึกษาเห็น

วา การสอนโดยใชบทเรียนที่มีกิจกรรมทางภาษาสามารถชวยพัฒนาการส่ือสารภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษา ทั้งในดาน

เน้ือหา การนําไปใช และกิจกรรมในการใชในการเรียนการสอนอยูในระดับพึงพอใจมาก 

 สรุปไดวา การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจในรายวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี ไดมีการ

จัดเรียงกิจกรรมและวางแผนการการสอนอยางเปนขั้นตอน มีเน้ือหาเหมาะตอการนําไปใชในสถานการจริงและมีกิจกรรม

ที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาการพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพรรณ ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอผูวิจัยที่สนใจงานวิจัยในลักษณะน้ี ดงัตอไปน้ี 

 1. ควรมีกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการสื่อสารเพื่อพัฒนาบทเรยีนภาษาจีนในรายวิชาอื่นๆ มากขึ้น 

 2. ศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาแบบเรียนบูรณาการภาษาจีนจากหนวยงานหรือสาขาอาชีพที่จําเปนตองใชภาษาจีน

สําหรับการสื่อสารกับชาวจีนในทองถิ่น เพ่ือนําไปใชในสรางกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาจีน

แกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในรายวิชาตางๆ   
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การสรางเคร่ืองตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย สําหรับกลุมผูปลูกพริกไทย
ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี                      

The Fabrication of an Electric and Solar Powered Lawn Mower for Pepper 
Gardeners, Ramphan Sub-District, Thamai District, Chanthaburi Province 

สําราญ ชําโสม, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรางเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ     
ในการกําจัดวัชพืชของกลุมเกษตรกรผูปลูกพริกไทย ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยเนนการใชพลังงาน
สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

จากผลการศึกษาพบวา เครื่องตัดหญาที่ไดจัดสรางขึ้นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ทํางานเปนระยะเวลาประมาณ 1-1.40 ช่ัวโมง ตอการชารจประจุ 1 คร้ัง และการชารจประจุสามารถกระทําได 2 วิธี คือ
การชารจประจุดวยเครื่องชารจประจุ ซ่ึงจะใชเวลาในการชารจประจุประมาณ 3-4 ชั่วโมง และการชารจประจุดวยระบบ
โซลาเซลล ซ่ึงจะใชเวลาในการชารจประจุประมาณ 5-6 ชั่วโมง ใชแหลงพลังงานเปนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดแรงดัน 
36 โวลท 10 แอมป จํานวน 1 ชุด เพ่ือจายใหกับมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 350 วัตต จํานวน 1 ตัว โดยจะทํางาน
ผานชุดควบคุมความเรว็ที่บริเวณของดามมือจับและชุดกลองคอนโทรล และมีนํ้าหนักโดยรวมท้ังหมดอยูที่ประมาณ 10 
กิโลกรมั 
คําสําคญั: เครื่องตัดหญา, พลงังานไฟฟา, พลังงานแสงอาทิตย 

 

Abstract 
The objective of this research was to fabricate the electric and solar powered lawn mower for 

the pepper gardeners to eliminate weeds at Ramphan subdistric, Thamai district, Chanthaburi province, 
with the emphasis on clean and environment-friendly energy.  

The study results showed that the fabricated mower worked efficiently and could operate in 
the period of 1 to 1 hour and 40 minutes per charge. Charging could be conducted by two different 
options i.e.an electric charger and solar system charger. The electric charger took about 3-4 hours, while 
the solar one took about 5-6 hours. A 36 Volt 10 Amp Li-ion battery transmitted the power to a 350 w 
DC motor. The operation of the mower could be done by a speed controller on the handle bar, and a 
controller box. Its net weight was 10 kilograms. 
Keywords: mower, electrical energy, solar energy 
 

บทนํา 
  กลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพันตั้งอยูเลขท่ี 25/2 หมู 7 ตําบลราํพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยเปนการ
รวมกลุมของประชาชนในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งมีนายบุญชัย ก่ิงมณี เปนประธานกลุม เพื่อรวมกันผลิตและจําหนายพริกไทย      
เปนผลิตภัณฑหลัก ทั้งเมล็ดพริกไทยแหงและก่ิงพันธพริกไทยที่ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของลูกคามาอยางยาวนาน  
ซ่ึงการกําจัดวัชพืชในสวนพริกไทยถือวาเปนกิจกรรมท่ีจําเปนตองกระทําอยูอยางสมํ่าเสมอ และมักนิยมใชเครื่องตัดหญา
มากกวาการใชสารเคมีหรือยาฆาหญา เน่ืองจากพริกไทยเปนพืชที่ตองไดรับการดูแลแบบอินทรียจึงจะใหผลผลิตดี  
ตนและรากจะแข็งแรงไมออนแอไดงาย แตการใชเครื่องตัดหญาแบบนํ้ามันก็ยังมีผลเสียอยูบาง ก็คือในเรื่องของราคา
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นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มักจะเกิดความผันผวนอยูเสมอๆน่ันเอง ทําใหเกิดเปนตนทุนในการกําจัดวัชพืชในแตละปคอนขางสูง 
(กลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพัน, 2561) 

คณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว และไดมีแนวความคิดที่จะชวยแกไขปญหาในการกําจัดวัชพืช โดยได

ศึกษาถึงทฤษฎีของการกําจัดวัชพืชแบบตางๆ เชน การกําจัดดวยวิธีดั้งเดิม การใชสัตวเล้ียง การใชเครื่องมือเครื่องจักร 

เปนตน (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2561) และแนวคิดในการชวยลดตนทุนทางดานนํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งคณะผูวิจัยจะ

ไดนําหลักการทางวิศวกรรมเขามาชวยในการจัดสรางอุปกรณหรือเครื่องมือที่เปนประโยชนและชวยลดตนทุนในระยะยาว 

น่ันก็คือ การสรางเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย สําหรับกลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพัน อําเภอ 

ทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงจะสงผลทําใหกลุมชุมชนเปาหมายไดรับรูถึงเทคโนโลยีและองคความรู ตลอดทั้งแนวทางในการ

ลดตนทุนไดเปนอยางดี ภาพสถานที่การดําเนินงานและเพ่ือนสมาชิกจะแสดงดังในภาพที่ 1 และ 2 

   
 

ภาพที่ 1 และ 2 ภาพสถานที่การดําเนินงานและภาพของประธานกลุมและเพื่อนสมาชิก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อจัดสรางเคร่ืองตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 1 เคร่ือง 
2. เพื่อทดสอบการทํางานของเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย และถายทอดเทคโนโลยี

ของงานวิจัยลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ศึกษาขอมูลและอุปกรณในการจัดสรางเครื่องตัดหญาระบบไฟฟา เชน รูปแบบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง      

และความเร็วรอบ (RPM) ที่เหมาะสมตอการใชงาน รูปแบบของเครื่องตัดหญาหรือลักษณะที่เหมาะสม โดยจะศึกษา
ทฤษฎีของเครื่องตัดหญาชนิดตางๆ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2560) ระบบควบคุมการชารจประจุ
แบตเตอร่ี ท้ังจากเคร่ืองชารจประจุไฟฟากระแสตรง และจากระบบโซลาเซลล และระบบความปลอดภัย เปนตน ทําการ
สํารวจพื้นที่สวนพริกไทยของกลุมชุมชนเปาหมาย รูปแบบลักษณะการกําจัดวัชพืชที่ใชอยูในปจจุบัน และใชเปนสถานที่
ทดลองการทํางานของเคร่ืองมือท่ีเกิดจากงานวิจัย ขอมูลปริมาณหรือความถ่ีของการกําจัดวัชพืชในสวนพริกไทย การวัด
ปริมาณความเขมของแสงแดด เพื่อเลือกใชชนิดของแผงโซลาเซลใหเหมาะสม จากน้ันดําเนินการจัดสรางเคร่ืองตัดหญา
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พลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย โดยออกแบบชุดสงกําลังเพื่อใชขับใบมีดของเคร่ืองตัดหญาดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง (DC Motor) และมีแหลงจายไฟมาจากแบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออน โดยศึกษาทฤษฎีของมอเตอรไฟฟา, 
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และลักษณะของการตอวงจรไฟฟาจากงานวิจัยที่เก่ียวของ (กฤษณะ จันทสิทธ์ิ, 2561) ซึ่ง
ลักษณะของการออกแบบเคร่ืองตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตยจะแสดงดังในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะรูปแบบของเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลงังานแสงอาทิตย 
 

หลังจากดําเนินการออกแบบและจัดสรางเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็จะทําการทดสอบประสิทธิภาพของการใชงาน     
การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะหผล เชน ขอมูลปริมาณความเขมแสงท่ีวัดได ขอมูลระยะเวลาของการชารจประจุลงสู
แบตเตอรี่ ระยะเวลาของการใชงานเครื่องตัดหญา และการวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใน
ข้ันตอนสุดทาย จากนั้นนําผลงานวิจัยที่ไดไปถายทอดเทคโนโลยีลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย และจัดทํารูปเลมสรุปผลการ
ดําเนินงานวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย 
  1. ลําดับขั้นตอนในการจัดสรางชุดโครงสรางของเคร่ืองตัดหญา 
      การออกแบบและจัดสรางในระบบโครงสรางของเคร่ืองตัดหญา จะประกอบดวย อุปกรณที่สําคัญตางๆ คือ ชุด
โครงสําหรับจับยึดมอเตอรไฟฟากระแสตรงที่ทําจากแผนเหล็กเชื่อมข้ึนรูป เพ่ือใหสามารถติดตั้งเขากับมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงไดอยางพอดี ทําการเช่ือมติดตั้งชุดคลัทซขอเหวี่ยงเขากับเพลาของมอเตอร เพื่อใชติดต้ังเขากับกานหางของ
เครื่องตัดหญา ซึ่งจะสามารถแสดงไดดังในภาพที่ 4 และ 5 
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ภาพที่ 4 และ 5  การจัดสรางโครงสําหรับจับยึดมอเตอรและการติดตั้งคลัทซขอเหว่ียง 
 

 ถัดมาจะเปนในสวนของการติดตั้งชุดคลัทซขอเหว่ียงเขากับกานหางของเครื่องตัดหญา เพ่ือใหมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงทํางานสงกําลังผานคลัทซขอเหวี่ยงดังกลาวไปใชขับใบมีดเพ่ือใชตัดหญา โดยจะผานการควบคุมความเร็วรอบ       
จากสวิทซที่มือจับบริเวณดานขวามือ และจะประกอบดวยแผนกันกระเด็นขนาดใหญเพ่ือเสริมความปลอดภัยใหกับ
ผูใชงาน พรอมติดต้ังมือจับแบบกระชับมือและสายสะพายแบบพาดบา ซึ่งสามารถปรับระดับความยาวของสายสะพายได
ตามความเหมาะสมของผูใชงาน ดังจะแสดงในภาพที่ 6 – 9 
 

 
ภาพที่ 6 และ 7 แสดงการติดตั้งชุดคลัทซเขาไวดวยกันและลักษณะของเครื่องตัดหญา 
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ภาพที่ 8 และ 9 แผนกันกระเด็นขนาดใหญและมือจับแบบกระชับมือ 

2. ลาํดบัขั้นตอนในการจัดสรางในระบบไฟฟา  
ในสวนของชุดระบบไฟฟาจะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ที่สําคัญ คือ รูปแบบของแบตเตอร่ี ซึ่งคณะผูวิจัย         

ไดเลือกใชแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน ที่มีขนาดแรงดัน 36 โวลท และคากระแสไฟฟา 10 แอมแปร จํานวน 1 ชุด โดย
จะติดต้ังแบตเตอรี่ไวในกระเปาเปสะพายของผูใชงาน เพราะมีน้ําหนักเบากวาแบตเตอร่ีชนิดอ่ืนๆ น่ันเอง ในสวนของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง คณะผูวิจัยไดเลือกใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงท่ีมีขนาดแรงดัน 36 โวลทเชนกัน และมี
กําลังไฟฟา 350 วัตต และมีความเร็วรอบ 3,850 รอบ/นาที มีอุปกรณที่ใชในการควบคุมความเร็วของเคร่ืองตัดหญา  
น่ันก็คือ สวิทซที่ตดิตั้งอยูบริเวณมือจับดานขวามือของผูใชงานและกลองคอนโทรลที่ตดิต้ังอยูบนมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
โดยจะศึกษาทฤษฎีอุปกรณควบคุมดีซีมอเตอรจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ศุภธณากิจ จันตะเสน, 2558) เพื่อใชปรับระดับ
ความเร็วของเครื่องตัดหญาไดตามตองการ ทั้งยังเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ ดวย คือ แผงโซลาเซลล, อุปกรณคอนโทรลชารจ
และโมดูลชนิด step-up ซึ่งจะสามารถแสดงไดดังในภาพที่ 10 – 12 
 

   
 
 

ภาพที่ 10 และ 11 แสดงการติดต้ังมือบิดเรงและกลองคอนโทรลเพ่ือใชควบคุมการทํางานเคร่ืองตัดหญา 
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แผงโซลาเซลล 

Solar Charge 

Switch on/off 

โมดูล step-up 

แบตเตอรี่ 

ลูกบิดปรบัองศา 

   
 

ภาพที่ 12 แสดงการติดตั้งอุปกรณตางๆ ในกระเปาเปสะพาย 
 

 3. หลักการทํางานของอุปกรณ 
            เครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตยที่ไดพัฒนาขึ้นมาน้ี จะมีหลักการทํางาน คือ เม่ือทําการ
ชารจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเต็มแลว และทําการกดสวิทซควบคุมการทํางานท่ีบริเวณดานขางกระเปาเปสะพายและที่มือ
บิดเรงเครื่องตดัหญาก็จะเริ่มทํางานทันที และสามารถตัดหญาไดตามที่ตองการ ในกรณีที่แบตเตอรี่เร่ิมหมดลงเราสามารถ
ชารจประจุกลับไปยังแบตเตอร่ีได 2 วิธี คือ การชารจดวยเครื่องชารจประจุ ชนิดแรงดัน 36 โวลท และการชารจประจุ
ดวยระบบโซลาเซลล ซึ่งไดศึกษาแนวทางจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (นิพนธ มณีโชติ, 2557) โดยโซลาเซลลจะทํางานรวมกับ
ชุดคอนโทรลชารจและชุดโมดูล step-up โดยขณะทําการตัดหญาน้ันใหระมัดระวังกอนหินหรือเศษวัสดุที่อยูตามพื้นดิน
กระเด็นเขาใส ซึ่งอาจจะกออันตรายตอผูใชงานได ซึ่งวงจรการทํางานของอุปกรณจะแสดงไดดังในภาพที่ 13 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงวงจรการทํางานของอุปกรณ 
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 4. ผลการทดสอบการใชงานของอุปกรณและการถายทอดสูกลุมเปาหมาย 
 หลังจากไดดําเนินการจัดสรางอุปกรณดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบการใชงาน
เคร่ืองตัดหญาที่จัดสรางข้ึน โดยลงพ้ืนที่ทําการทดสอบ ณ กลุมผูปลูกพริกไทยตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
ซ่ึงไดศึกษาทฤษฎีวิธีการปลูกพริกไทยแบบคางเสาปูนและลักษณะพื้นที่ของสวนพริกไทย (บุญชัย กิ่งมณี, 2561) โดย
สามารถสรุปผลการทดสอบพรอมการเปรียบเทียบเคร่ืองตัดหญาระบบไฟฟากับระบบนํ้ามัน ไดดังในตารางที่ 1 และ 2 
ภาพการทดสอบการใชงานในพื้นท่ีกลุมเปาหมายจะแสดงดังในภาพที่ 14-17 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการใชงานของอุปกรณ 
 

คุณสมบัติ เครื่องตัดหญาระบบไฟฟา 

1. ลกัษณะรูปแบบของการใชงาน ใชแบบสะพายบาและหลัง, ใชใบมีดในการตัดหญาทั่วไป 

2. ลกัษณะการใชพลังงาน ใชพลังงานไฟฟา 100 % (มอเตอร 350 วัตต) 

3. การชารจประจุดวยเครื่องชารจประจุไฟฟา 3-4 ชั่วโมง (แบตเตอรี่ 36 V 10 A) 

4. การชารจประจุดวยระบบโซลาเซลล 5-6 ชั่วโมง (แบตเตอรี่ 36 V 10 A) 
(ความเขมแสง 42,000 Lux กันยายน 2562 14.30 น.) 

5. ระยะเวลาของการใชงาน 1-1.40 ชั่วโมง 

6. นํ้าหนักของเคร่ืองตดัหญา ประมาณ 10 กิโลกรัม 

7. มลภาวะทางอากาศ ไมกอมลภาวะทางอากาศ 

8. มลภาวะทางเสียง กอมลภาวะทางเสียงคอนขางนอย 

9. การบํารุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณไดงายและสะอาดปลอดภัย 
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องตัดหญาระบบไฟฟาและระบบนํ้ามัน 
 

คุณสมบัติ เคร่ืองตัดหญาระบบไฟฟา เคร่ืองตัดหญาระบบน้ํามัน 
1. ลักษณะรูปแบบการใชงาน ใชแบบสะพายบาและหลัง, ใชใบมีด

ในการตัดหญาทั่วไป 
ใชแบบสะพายบา, ใชใบมีดในการตัด
หญาทั่วไป 

2. ลักษณะการใชพลังงาน ใชพลงังานไฟฟา 100 % ใชนํ้ามันเชื้อเพลงิ  
3. ระยะเวลาของการใชงาน 1-1.40 ช่ัวโมง 1-2 ชั่วโมง 
4. มลภาวะทางอากาศ ไมกอมลภาวะทางอากาศ กอมลภาวะทางอากาศ 
5. มลภาวะทางเสียง กอมลภาวะทางเสียงคอนขางนอย กอมลภาวะทางเสียงคอนขางสูง 
6. นํ้าหนักของเครื่องตัดหญา ประมาณ 10 กิโลกรัม ประมาณ 8-9 กิโลกรัม 
7. การบํารุงรกัษา ตรวจสอบอุปกรณไดงายและสะอาด

ปลอดภัย 
มีความยุงยากในระบบปรับจูน
เคร่ืองยนตกลไกลและไมสะอาด 
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ภาพที่ 14 -17 แสดงการทดสอบการใชงานของอุปกรณในพ้ืนที่กลุมเปาหมาย 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การจัดสรางเครื่องตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย ก็เพ่ือเปนการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  
ใหเกิดขึ้นกับชุมชน เปนการชวยสงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมของชุมชุม ใชเปนองคความรูและสามารถใชเปนแนวทางในการ
จัดสรางและพัฒนาอุปกรณเคร่ืองมือรูปแบบตางๆ ไดเปนอยางดี  

จากการศึกษาวิจัยในการจัดสรางอุปกรณดังกลาว พบวา เคร่ืองตัดหญาพลังงานไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย
สามารถทํางานไดเหมือนกับเครื่องตัดหญาในระบบนํ้ามัน แตจะมีความแตกตางในเรื่องของระยะเวลาของการใชงาน 
อยูบาง ซ่ึงจะข้ึนอยูกับขนาดของความจุของแบตเตอร่ีที่ใชงานน่ันเอง โดยแบตเตอร่ีท่ีใชในโครงงานวิจัยน้ีมีขนาด
แรงดันไฟฟาเทากับ 36 โวลท และมีคากระแสไฟฟาเทากับ 10 แอมป ใชเปนแหลงพลังงานสําหรับขับเคล่ือนมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงขนาดกําลังไฟฟา 350 วัตต มอเตอรดังกลาวจะถูกติดตั้งเขากับหางของเครื่องตัดหญาและชุดใบมีด มีมือ
บิดเรงท่ีติดต้ังบริเวณมือจับดานขวามือทํางานรวมกับกลองคอนโทรลเพ่ือใชควบคุมความเร็วของเครื่องตัดหญา เครื่องตัด
หญาจะใชเปนแบบสะพายบาและสะพายหลัง มีนํ้าหนักโดยรวมประมาณ 10 กิโลกรัม และสามารถตัดหญาไดนาน
ประมาณ 1-1.40 ชั่วโมงตอการชารจแบตเตอรี่เต็ม 1 คร้ัง (หญายาวและเหนียวกับหญาสั้น) การชารจประจุแบตเตอร่ี
ดวยเครื่องชารจประจุจะใชเวลาประมาณ 3 -4 ช่ัวโมง และการชารจประจุดวยระบบโซลาเซลลจะใชเวลาประมาณ 5-6 
ช่ัวโมง เคร่ืองตัดหญาดังกลาวไมกอมลภาวะทางอากาศและกอมลภาวะทางเสียงคอนขางนอย มีความสะดวกตอการดูแล
บํารุงรักษาและมีความสะอาดปลอดภัย 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขณะใชงานไมควรกดสวิทซคางไวเปนเวลานานๆ ควรกดเปนจังหวะเพื่อไมใหเคร่ืองตัดหญาทํางานหนัก
เกินไป และชวยทําใหการใชคากระแสไฟฟานอยลง  
 2. ผูใชงานควรแตงกายใหมิดชิดรัดกุม และอุปกรณดานความปลอดภัยที่จําเปน เน่ืองจากอาจมีเศษวัสดุตางๆ
กระเด็นเขาใสผูใชงานได 
 3. ควรมีสติและสมาธิในการทํางานอยูตลอดเวลาและไมประมาท 
 4. หลังจากใชงานเครื่องตัดหญาควรปดสวิทซ on/off และตรวจเช็คทําความสะอาดเครื่องตัดหญาทุกครั้ง 
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การสรางเตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม  
สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

The Fabrication of Kiln to Produce Ornamental Charcoal from Agricultural 
Wastes for Baan Tha Sala Community Enterprises, Tha mai District,           

Chanthaburi Province 
กฤษณะ จนัทสิทธิ์, คมสัน มุยสี, ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการจัดสรางเตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม สําหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการแปรสภาพผลมังคุดที่ไมสามารถนําไป
จําหนายได ใหกลายเปนถานสวยงามที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกครั้งหน่ึง  

จากผลการศึกษาพบวา เตาเผาถานที่จัดสรางข้ึนสามารถแปรสภาพผลมังคุดใหกลายเปนถานสวยงามได 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเตาเผาถานจะมีลักษณะเปนถัง 3 ชั้น ถังช้ันนอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 น้ิว มีความสูง  
36 น้ิว ถังชั้นกลางมีขนาด 23 นิ้ว มีความสูง 35 น้ิว ถังช้ันในมีขนาด 16 น้ิว มีความสูง 17 นิ้ว และมีปลองควันขนาด  
4 น้ิว มีความสูง 30 นิ้ว ระหวางถังชั้นนอกกับถังช้ันกลางทําการบุฉนวนกันความรอน พรอมกับเจาะรูโดยรอบถังท้ังสอง
ทั้งดานบนและดานลาง เพ่ือนําอากาศเขาหองเชื้อเพลิง ทางดานกนถังติดต้ังลอเหล็กจํานวน 3 ลอ พรอมติดต้ังมือจับ
สําหรับเข็นบริเวณดานขางของถัง ในการเผาถานจะเผาจากดานบนลงสูดานลาง โดยถังช้ันในเปนถังบรรจุวัตถุดิบและ 
จะเจาะรูที่กนถังไวดวย ระหวางถังชั้นในกับถังช้ันกลางจะเปนหองเช้ือเพลิงสาํหรับใสไมฟนใหเต็มข้ึนมาถึงปากถัง เพ่ือใช
เปนจุดกอไฟใหเริ่มเผาไหม พรอมกับทําการปดฝาเตาและปลองควัน ซึ่งจะใชเวลาในการเผาไหมใหเปนถานประมาณ 4-5 
ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิประมาณ 600-800 องศาเซลเซียส และตองรอใหเตาเย็นตัวสนิทกอน จึงจะนําถานออกมาใชงานไดซึ่ง
ถานท่ีไดจะมีลักษณะสวยงาม 
คําสําคญั: เตาเผาถาน, ถานไม, ถานไบโอชาร, ถานกัมมันต 

 

Abstract 
  This research aims to fabricate the charcoal kiln for producing ornamental charcoal from 
agricultural waste for Baan-Ta-Sara community enterprise at Thamai district, Chanthaburi province. The 
kiln was used to process the unsellable mangosteens fruits into ornamental charcoal.  
  The results found that, the kiln could be used to process mangosteens fruits into the 
ornamental charcoal effectively. The kiln consisted of three layer tank The outer layer was 26 inches 
in diameter, and 36 inches in height. The middle layer was 23 inches in diameter and 35 inches in 
height. The inner layer was 16 inches in diameter and 17 inches in height. The chimney with the size 
of 4 inches in diameter and 30 inches in height was attached to the tank. The insulation was installed 
between the outer layer and the middle layer. Holes were punched all around the tank to allow the 
air to flow into the firing chamber. Three steel wheels were installed at the bottom of tank and a 
handle was installed on the sides of the tank. Charcoal production would be conducted by burning 
the contents from the top to the bottom. The inner tank would be filled with the materials to be 
burnt, and its bottom was drilled. Wood and kindling were filled in between the inner tank and middle 
tank. These would be used as fuel for burning. Then the kiln and the chimney must be covered. It 
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would take about 4-5 hours under the temperature of 6 0 0 -80 0  C. After the kiln cooled down, the 
ornamental charcoal was ready to be used.  
Keywords: Charcoal kiln, Charcoal, Bio char, Activated Carbon 
 

บทนํา 
  เน่ืองจากจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม และยัง
ไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงผลไมดวย ประชาชนสวนใหญจึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยเฉพาะ
การทําสวนผลไมท่ีมีการเพาะปลูกอยูหลายชนิดและที่โดดเดน ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เปนตน โดยจังหวัด
จันทบุรีถือเปนจังหวัดท่ีอยูทางภาคตะวันออกของประเทศ และในแตละปจะมีผลผลิตภาคเกษตรกรรมออกสูตลาดเปน
จํานวนมาก ทําใหมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวภายในจังหวัดจันทบุรีกันอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในชวงฤดูผลไม 
ชวยสรางความเติบโตทางดานเศรษฐกิจใหกับจังหวัดจันทบุรีไดเปนอยางดี และจากการศึกษาขอมูลของผลไมในจังหวัด
จันทบุรีของสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีพบวามีขอมูลดังจะแสดงในตารางที่ 1 (สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 
2561)  
 

ตารางที่ 1 แสดงประมาณการผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง จังหวัดจันทบุรี 2561 
 

พืช พื้นที่ปลูกทั้งหมด 
(ไร) 

พ้ืนที่ใหผลผลิต 
(ไร) 

ผลผลิตตอไร (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) 

1. ทุเรียน 212,213 181,960 1,534 279,075 

2. เงาะ 55,964 55,455 1,549 85,915 

3. มังคุด 132,134 129,643 280 36,356 

4. ลองกอง 31,923 31,067 372 11,561 

รวม 432,234 398,125 3,735 412,907 
 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลาตั้งอยูเลขที่ 31/1 หมู 3 ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยเปน
การรวมกลุมของประชาชนเพื่อรวมกันสรางสรรคผลิตภัณฑในชุมชน คือ การนําวัตถุดิบที่มีอยูในพ้ืนที่ของชุมชน นั่นก็คือ
มังคุด (Mangosteen) ซึ่งทางกลุมฯ ไดนํามาแปรรปูเปนนํ้ามังคุดพรอมดื่มเพื่อสุขภาพ และมังคุดกวนหรือทอฟฟมังคุด 
เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับพืชผลภาคเกษตรกรรมและสรางรายไดเพิ่มใหกับกลุมชุมชน และจากการสํารวจขอมูล
ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากมังคุด (กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา, 2560) คณะผูวิจัยพบวา มีของเสียที่เปน
เปลือกมังคุดและผลมังคุดอยูเปนจํานวนมาก โดยทางกลุมฯ จะนําบางสวนไปทิ้งใหยอยสลายเปนปุย หรืออาจนําเปลือก
มังคุดไปจําหนายไดบาง แตก็จะไดราคาท่ีคอนขางตํ่ามาก จึงทําใหการคิดคนหาแนวทางเพื่อการเพิ่มมูลคา คือ การนํา
ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เชน ผลของมังคุดที่ไมสามารถนําไปจําหนายได ใหนํามาใชแปรสภาพเปนถานสวยงามใหมี
มูลคาสูงข้ึน จึงถือเปนหลักการที่สําคัญเพ่ือใชตอบสนองความตองการของกลุมชุมชนเปาหมาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
           1. เพื่อจัดสรางเตาเผาถานที่ใชผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม จํานวน 1 เครื่อง 
           2. เพ่ือทดสอบการทํางานของเตาเผาถานและถายทอดเทคโนโลยีของงานวิจัยลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ทําการศึกษาขอมูลและอุปกรณในการจัดสรางเตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงาม เชน รูปแบบของเตาเผาถาน

แนวต้ังท่ีมีใชอยูในปจจุบันท่ีทํามาจากถัง 200 ลิตร และจะมีถังสําหรับเผาไหมเพียงชั้นเดียว (พัชรินทร ฤชุวรารักษ, 
2557) ทําใหกระบวนเผาถานไมสมบูรณเทาที่ควร คณะผูวิจัยจึงไดคิดคนเพื่อใหเกิดความแตกตางจากเตาในระบบดั้งเดิม
และทําใหกระบวนการเผาถานสมบูรณมากยิ่งขึ้นดวยการออกแบบใหมีถังเผาไหม จํานวน 2 ชั้น พรอมทั้งทําการบุฉนวน
กันความรอนไวดวย ซึ่งรูปแบบของถังแตละชั้น คือ ถังช้ันนอกสุดและถังช้ันกลางจะทําหนาท่ีในการกักเก็บความรอน
รวมกับฉนวนกันความรอน สวนถังชั้นในสุดจะใชสําหรับเผาถานไบโอชารคุณภาพสูงหรือถานสวยงาม ทําการศึกษาทฤษฎี
จากไมกลายเปนถานหรือกระบวนการคารบอนไนเซชัน (Carbonization) (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2560) โดยวัตถุดิบที่นํามาใชเผาถานสวยงามจะเปนผลมังคุดท่ีแข็งและถือเปนของเสียทางภาคเกษตรกรรม ตัวอยางของ
ผลมังคุดที่ไมสามารถนําไปจําหนายไดจะแสดงในภาพที่ 1 และ 2 

 
 

   
 

ภาพที่ 1 และ 2 แสดงลักษณะของผลมังคุดที่บวมแข็งและมังคุดที่รวงอยูโคนตนไมสามารถนําไปจําหนายได 

2. สํารวจพื้นท่ีการทําเกษตรกรรมของกลุมชุมชนเปาหมายโดยเฉพาะการทําสวนมังคุด เพ่ือใชเปนสถานที่
ทดลองการทํางานของเตาเผาถาน ขอมูลปริมาณของเสียภาคเกษตรกรรม เชน ผลมังคุดที่แข็งและถือเปนของเสีย 
ภาคเกษตรกรรม และทําการจัดเก็บขอมูลในเบื้องตน 
 3. ทําการออกแบบระบบโครงสรางและระบบการทํางานของเตาเผาถานดังกลาว เพ่ือใชผลิตถานสวยงามจาก
ผลมังคุดที่เปนของเสียภาคเกษตรกรรม หรืออาจเพ่ิมเติมผลไมชนิดอื่นๆดวย ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของคือการเผาถานวิถี
ด้ังเดิมของชุมชนทองถิ่น อาทิเชน เตาหลุมผี เตาแกลบ เตาดินเหนียวกอ เตาแบบถัง 200 ลิตรทั้งแบบแนวตั้งและแบบ
แนวนอน เปนตน (พัชรินทร ฤชุวรารักษ, 2557) 
 4. ดําเนินการจัดสรางเตาเผาถานตามรูปแบบที่กําหนด โดยจะทําการออกแบบระบบการเผาถานดังกลาวเปน
แบบระบบถัง 3 ชั้น และจะทําการบุฉนวนกันความรอน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของเตาเผาถานที่ไดทําการออกแบบเตาใหเปนผนังแบบ 2 ชั้น (ธนัญชัย สาทะกลาง, 2559) เพื่อชวยในการรักษา
อุณหภูมิภายในเตาเผาถานใหคงท่ีอยางสมํ่าเสมอ คือจะชวยลดการสูญเสียความรอนจากการถายเทความรอนของ 
ผนังเตา ปลองเรงหรือปลองควันจะถูกออกแบบใหมีขนาดใหญและสูง เพื่อชวยลดควันไฟใหนอยลง การถายภาพลําดับ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและจดบันทึกขอมูลที่สําคัญ เชน ปญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน และแนวทางแกไขในเบื้องตน 
ลักษณะของรูปแบบในการจัดสรางเตาเผาถานเพื่อผลติถานสวยงาม จะสามารถแสดงไดดงัในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะรูปแบบของเตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงาม 

จากภาพที่ 3 จะมีแนวทางหรือหลักการทํางานของการเผาถานสวยงาม คือ จะใชถังแบบ 3 ช้ัน พรอมฉนวนกัน
ความรอนดังที่ไดกลาวขางตน โดยใชถังใบที่ 3 เปนถังสําหรับบรรจุวัตถุดิบที่ตองการจะเผาเปนถานไบโอชารหรือถาน
สวยงาม คือ การบรรจุผลมังคุดที่เปนของเสียภาคเกษตรกรรม เพ่ือทําการแปรสภาพใหกลายเปนถาน และคงลักษณะ
รูปรางของผลมังคุดไวเชนเดิม ซ่ึงถังใบที่ 3 น้ี จะทําการเจาะรูเล็กๆ ที่บริเวณดานลางของถังเพ่ือนําอากาศเขา โดยเจาะ
ใหรอบถังและระหวางรูที่เจาะจะหางกันประมาณ 10 เซนติเมตร และฝาปดของถังใบที่ 3 ก็จะตองทําการปดใหสนิทดวย
เข็มขัดรัดปากถังหามมิใหมีรอยรั่วใดๆ ทั้งสิ้น พรอมกับทําการเจาะรูรอบถังดานนอก ทั้งดานบนและดานลางเพื่อให
อากาศเขาได โดยมีวิธีใชงานคือจะทําการจุดไฟบริเวณดานบนของเตาเผาถาน และเม่ือไฟเผาไหมดีแลว (เผาไหมลงมา
จาก1/4 ของเตา) ก็จะปดฝาเตาและปลองควันใหเรียบรอย โดยไมจําเปนตองปดฝาปดของเตาใหสนิทก็ได ซึ่งการเผาถาน
ในลักษณะน้ีจะมีปริมาณควันไฟที่คอนขางนอยกวาแบบอ่ืนๆ หรือที่เรียกวา การเผาถานในระบบแกสซิไฟเออรน่ันเอง 
และเม่ือเตาเผาถานติดไฟดีแลวก็ไมจําเปนตองคอยเฝาดูแล เพียงแตรอใหไฟเช้ือเพลิงมอดดับลงและเย็นตัวลงเทานั้น 

5. หลังจากดําเนินการออกแบบและจัดสรางเปนที่เรียบรอยแลว ก็จําเปนจะตองมีการทดสอบการทํางานของ
เตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงาม การรวบรวมจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหปญหาตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในเบ้ืองตน 
ตลอดทั้งมีการแปรผลในระดับตางๆ ที่ทําการทดสอบ เชน การวิเคราะหคุณภาพของถานสวยงามที่ผลิตได ศึกษาทฤษฎี
ของถานไบโอชารที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นและใหคาความรอนท่ีสูง (อรสา สุกสวาง, 2552) การวิเคราะหรูปราง
ลักษณะของถานที่ผลิตไดจะตองคงลักษณะเดิมของวัตถุดิบไวดวย การวิเคราะหทางดานตัวแปรท่ีเก่ียวของ เชน ขอมูล 
ในเรื่องของระดับอุณหภูมิที่ใชงาน ขอมูลทางดานระยะเวลาที่ใชในการเผาถาน  
 6. นําองคความรูและเทคโนโลยีที่ไดจากงานวิจัยดังกลาว นํามาถายทอดเทคโนโลยีลงสูกลุมชุมชนเปาหมาย 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นแกชุมชน  
 7. จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนินงานวิจัยและขอเสนอแนะ เพ่ือใชในการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดบัตางๆ 
 

ผลการวิจัย 
  1. ลําดับขั้นตอนในการจัดสรางเตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงาม 
  การออกแบบและจัดสรางในระบบโครงสรางของเตาเผาถาน โดยจะประกอบดวยอุปกรณที่สําคัญตางๆ คือ          
ถังสําหรับเผาถานจํานวน 3 ชั้น โดยถังช้ันนอกสุดจะทําจากแผนเหล็กนํามารีดมวนเปนรูปทรงกระบอกแลวเชื่อมติดกัน      
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ใหแข็งแรง และเช่ือมปดทายดานหน่ึงเพื่อเปนกนถังดวยแผนเหล็กเพื่อใหไดรูปทรงของถังชั้นนอก มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางถังชั้นนอก 26 น้ิว และมีความสูงของถังช้ันนอก 36 น้ิว เพ่ือใชใสเขากับถังชั้นกลางไดอยางเหมาะสม ดังในภาพ
ที่ 4 และ 5 
 
 

   

ภาพที่ 4 และ 5  แสดงลักษณะการเชื่อมแผนเหล็กทรงกระบอกเปนถังชั้นนอก 

 ลําดับถัดมาจะเปนในสวนของการออกแบบบริเวณกนของเตาเผาถาน ซึ่งเม่ือไดทําการปดกนถังดวยแผนเหล็ก
ชนิดเดียวกันเพ่ือเสริมความแข็งแรงของกนถังเสร็จเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบ และติดต้ังลอเหล็ก
สําหรับใชในการเคลื่อนที่จํานวน 3 ลอ เพื่อใชสําหรับการเคล่ือนยายเตาเผาถานใหสะดวกมากย่ิงข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 6 
และ 7 
 

  
 

ภาพที่ 6 และ 7  แสดงการติดตั้งลอเหล็กจํานวน 3 ชุด สําหรับเคล่ือนยาย 
 

 ในสวนของถังชั้นกลางน้ันจะใชเปนถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ซึ่งจะมีขนาดของเสนผานศูนยกลางเทากับ 23 น้ิว 
และมีขนาดความสูงของถังเทากับ 35 นิ้ว ทําการเปดฝาถังดานบนออกและพับเก็บขอบถังที่มีรอยคมใหเรียบรอย และ
เม่ือไดถังชั้นกลางและถังชั้นนอกเรียบรอยแลว ก็ดําเนินการนําถังทั้งสองใบมาทดลองใสเขาไวดวยกัน เพ่ือใหมีชองวาง
สําหรับใสฉนวนกันความรอน โดยงานวิจัยน้ีคณะผูวิจัยไดเลือกใชปูนพลาสเตอรนํามาผสมกับแกลบเกา เน่ืองจากจัดหาได
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หวงสําหรับใสเขากับสลักขางเตา 

งายและมีราคาคอนขางถูก ทําใหตนทุนในการจัดสรางลดลงได โดยจะใชสําหรับเปนฉนวนกักเก็บความรอนใหกับเตาเผา
ถานท่ีไดจัดสรางข้ึน ซึ่งจะแสดงดังในภาพที่ 8 และ 9 
 

                           
 

ภาพที่ 8 และ 9 แสดงลักษณะของถังท้ังสองใบและการพับเก็บขอบถังท่ีมีรอยคม 
 

 ถัดมาจะเปนในสวนของถังช้ันในสุด โดยจะมีขนาดของเสนผานศูนยกลาง 16 น้ิว และมีความสูงของถังเทากับ 

17 น้ิว (ถัง 60 ลิตร) จะใชเปนถังสําหรับใสวัตถุดิบที่ตองการจะเผาและในวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีก็คือ ผลมังคุด ซึ่งถัง

ใบน้ีดานบนของถังจะตองปดใหสนิท สวนบริเวณดานกนถังและบริเวณรอบถังดานลางจะเจาะรูเล็กๆ ประมาณ 5-6 รู 

เพ่ือชวยระบายแกสออกจากถังวัตถุดิบ และแกสนี้ก็จะถูกนํามาใชเผาตัวมันเองอีกครั้งหนึ่งดวย โดยจะทํางานวนเวียน

แบบน้ีเร่ือยไปกระทั่งแกสหมดและไฟดับลง ในสวนของฝาปดและปลองควัน ซ่ึงฝาปดจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 

น้ิวเชนกัน บริเวณตรงกลางของฝาปดจะทําการเจาะรูเพ่ือติดต้ังปลองวัน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว และมีความสูง

ของปลองควันเทากับ 30 น้ิว ซึ่งจะสามารถชวยลดปริมาณของควันใหนอยลงไดดวย และบริเวณดานขางของฝาปดจะ

ออกแบบเปนลักษณะหวงเจาะรู เพื่อใชสวมเขากับสลักที่ติดตั้งกับดานขางของเตาเผาถาน เพ่ือปองกันไมใหฝาปดหลุด

หรือเปดออกไดงาย ลักษณะการเจาะรูเพ่ือระบายแก็สของถังใสวัตถุดิบกับลักษณะของฝาปดและปลองควัน จะสามารถ

แสดงไดดังในภาพที่ 10 และ 11 

   
 

 

ภาพที่ 10 และ 11 แสดงลักษณะการเจาะรูเพ่ือระบายแกสถังวัตถุดิบกับลักษณะของฝาปดและปลองควัน 
 

  ถัดมาจะเปนการออกแบบและติดต้ังมือจับ เพ่ือใชสําหรับเข็นเคลื่อนยายเตาเผาถานโดยมือจับจะถูกติดตั้ง
บริเวณดานขางของเตาเผาถาน และดําเนินการพนสีกันสนิมชนิดทนความรอนสูง เพ่ือชวยยืดอายุการใชงานของเตาเผา
ถานดวย จากน้ันดําเนินการติดตั้งฉนวนกันความรอน โดยคณะผู วิจัยไดเลือกใชปูนพลาสเตอรผสมกับแกลบเกา  
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มือจับ ฉนวนกันความรอน 

ใสไมฟนเพื่อเปนเช้ือเพลิงรอบถังวัตถุดิบ 

ในอัตราสวน 1:1 และทําการผสมกับนํ้าเปลานํามากวนพอใหมีความเหนียวขนเทาน้ัน แลวนําไปบรรจุใสบริเวณชองวาง
ของถังช้ันนอกและถังชั้นกลางใหทั่วตลอดท้ังถัง ทิ้งไวใหแหงพรอมตรวจเช็คความแข็งแรงของถังท้ังสอง ดังจะแสดงไดใน
ภาพที่ 12 และ 13 

 

   
 
 

ภาพที่ 12 และ 13 แสดงลักษณะการเจาะรูเพ่ือระบายแกสถัง 
 

 2. หลักการทํางานของเตาเผาถาน 
          โดยเตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงามจะมีหลักการทํางาน คือ เมื่อตองการจะเผาถานเพื่อผลิตเปนถานสวยงาม     
ใหทําการบรรจุวัตถุดิบที่ตองการจะเผาลงในถังช้ันในสุดของเตาเผาถาน โดยบรรจุวัตถุดิบใหเต็มถังและทําการปดฝาถังให
สนิทหามมิใหมีรอยร่ัวใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะทําใหกระบวนการเผาถานไมสมบูรณและถานจะเปนขี้เถาไดงาย ทําใหถาน 
ที่เผาน้ันไมไดคุณภาพตามตองการ เมื่อทําการบรรจุวัตถุดิบเรียบรอยแลว ใหนําถังใบเล็กที่ใสวัตถุดิบวางลงบริเวณ
ก่ึงกลางของเตาเผาถาน จะมีชองวางระหวางถังชั้นในและถังชั้นกลาง นําวัสดุที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเปนตัวเผา เชน  
ไมฟน ก่ิงไมแหง หรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ท่ีสามารถท่ีติดไฟและใชเปนเชื้อเพลิงได โดยใหใสเศษวัสดุลนข้ึนมาถังปากถังหรือ 
ปากเตา เมื่อทําการใสเชื้อเพลิงเต็มแลว ใหจุดไฟบริเวณดานบนของเตา และเม่ือไฟติดไดดีแลวใหนําฝาปดที่มีปลองควัน
มาปดใหเรียบรอย เปลวไฟนี้จะติดจากดานบนลงสูดานลาง โดยจะเปนการเผาถานแบบแกสซิไฟเออร ซึ่งจะใชระยะเวลา
ในการเผาถานประมาณ 4-5 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิประมาณ 600-800 องศาเซลเซียส และตองรอใหเตาเย็นตัวสนิทกอน  
จึงจะสามารถนําถานออกมาใชงานได ซึ่งถานที่ไดจะมีลักษณะสวยงามตามที่ตองการ กระบวนการของการผลิตถาน
สวยงามจะแสดงดังในภาพที่ 14 – 17 
 

   
 

ภาพที่ 14 และ 15 แสดง Flow การทํางานและขั้นตอนการทํางาน 
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จุดไฟดานบนของเตา ปดฝาเตาและปลองควัน หวงที่ฝาปดใสเขากับสลัก 

     

  
 

ภาพที่ 16 และ 17 แสดงข้ันตอนการทํางานของเตาเผาถาน 
 

 3. ผลการทดสอบการใชงานเตาเผาถานและถายทอดสูกลุมเปาหมาย 
 หลังจากไดดําเนินการจัดสรางอุปกรณดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบการใชงาน
เตาเผาถาน โดยลงพื้นที่ทําการทดสอบ ณ กลุมชุมชนเปาหมาย ซึ่งจะสามารถสรุปผลการทดสอบและทําการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของเตาเผาถานสวยงามแนวตั้งกับเตาเผาถานแนวตั้งแบบ 200 ลิตรทั่วไป ไดดังในตารางที่ 2-4 ภาพถานมังคุด
และผลการปฏิบัติงานจะแสดงดังในภาพที่ 18 – 21 
 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบเพ่ือหาคาเฉลี่ยของการใชงาน 
 

จํานวนครั้งท่ีทดสอบ (5 ครั้ง) ระยะเวลาของการใชงาน 
ทดสอบคร้ังที่ 1 4.45 ชั่วโมง 
ทดสอบคร้ังที่ 2 5.10 ชั่วโมง 
ทดสอบคร้ังที่ 3 4.45 ชั่วโมง 
ทดสอบคร้ังที่ 4 4.35 ชั่วโมง 
ทดสอบคร้ังที่ 5 4.55 ชั่วโมง 

คาเฉล่ีย 4.58 ช่ัวโมง หรือ ประมาณ 5 ช่ัวโมง 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการใชงานเตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงาม 
 

คุณสมบัติ เตาเผาถานสวยงาม 

1. ลักษณะรูปแบบของการใชงาน เปนเตาเผาถานแนวต้ัง มีลอสําหรับเคล่ือนยายพรอมมือจับเข็น 
ปลองควันชวยลดควันไฟใหนอยลง และไมตองเฝาเตาตลอดเวลา 

2. ลักษณะการใชพลังงาน ความรอนจากเช้ือเพลิงที่ไดจากฟน เศษไม วัสดุเหลอืทิ้งอ่ืนๆ 

3. ลักษณะหรือวิธีการเผาถาน เปนการเผาถานจากดานบนลงสูดานลางของเตา 

4. ขนาดของเตาเผาถาน มีถัง 3 ชั้น ช้ันนอก, ช้ันกลาง และช้ันใน 26x36 นิ้ว, 23x35 นิ้ว 
และ 16x17 น้ิว ตามลําดับ 

5. ระยะเวลาของการใชงาน 5 ชั่วโมง (มีคาไอโอดีนนัมเบอรเทากับ 190 มิลลิกรัมตอกรัม) 

6. อุณหภูมขิองเตาเผาถาน 700-800 องศาเซลเซียส  (ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด) 
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7. นํ้าหนักของวัตถุดิบและถานท่ีผลิตไดตอคร้ัง ผลมังคุดกอนเผาหนัก 15 กิโลกรัม และหลังเผาจะเหลือประมาณ 
4 - 4.30 กิโลกรัม  

8. คณุภาพของถานที่ได ถานมีลักษณะสวยงาม มีลักษณะคงรูปดังเดิมเม่ือเปนคารบอน และ
นําไปใชดูดซับกลิ่นไดดี ใหคาความรอนสูงและมีควันไฟนอย 

9. การบํารุงรักษา เพียงเอียงเตาถานลงกับพื้นและกวาดเศษข้ีเถาออกเทานั้น 
 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเตาเผาถานแบบแนวตั้งท้ังสองชนิด 
 

คุณสมบัติ เตาเผาถานสวยงาม (แนวต้ัง) เตาเผาถาน 200 ลิตรท่ัวไป (แนวตั้ง) 
1. ลักษณะรูปแบบการใชงาน เตาเผาถานแนวตั้ง มีลอและมือจับเข็น 

มีควันนอย ไมตองเฝาเตาตลอดเวลา 
เผาถานจากดานบนลงดานลาง 

เตาเผาถานแนวต้ัง ไมมีลอและมือจับเข็น 
มีควันมาก ตองคอยเฝาเตา เผาถานจาก
ดานลางข้ึนดานบน 

2. ลักษณะการใชพลังงาน ใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง ใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง 
3. ระยะเวลาของการใชงาน 5 ช่ัวโมง 8-12 ชั่วโมง 
4. อุณหภูมิของเตาเผาถาน ประมาณ 600-800 องศาเซลเซยีส ประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส 
5. การกักเก็บความรอน มีการบุฉนวนกันความรอน ไมมีฉนวนกันความรอน 
6. คุณภาพของถาน ไดเปนถาน Biochar คุณภาพสูง ไดเปนถาน Charcoal ธรรมดา 
7. การบํารุงรกัษา กระทําไดงายใกลเคียงกัน กระทาํไดงายใกลเคียงกัน 

 

   
 

ภาพที่ 18 และ 19 แสดงลักษณะของถานผลมังคุดและถานผลไมชนิดอ่ืนๆ 
  

    
 

ภาพที่ 20 และ 21 แสดงภาพการปฏิบัตงิานและการถายทอดเทคโนโลยี 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การจัดสรางเตาเผาถานเพ่ือผลิตถานสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม ก็เพ่ือเปนการสรางสรรคผลิตภัณฑ
ใหมๆ ใหกับกลุมชุมชนและเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับของเสียอันไดแกผลมังคุดที่ไมสามารถนําไปจําหนายได  
ใหสามารถนํากลับมาแปรสภาพเปนถานสวยงาม และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลายอีกคร้ังหน่ึง เปนการ
ชวยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชุม ใชเปนองคความรูและสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรางและพัฒนาอุปกรณ
หรือเครื่องมือในรูปแบบอ่ืนๆ ตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยในการจัดสรางเตาเผาถานดังกลาว พบวา เตาเผาถานเพื่อผลิตถานสวยงามสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเตาเผาถานจะประกอบดวย ถังเหล็กจํานวน 3 ชั้น ไดแก ถังชั้นนอก, ชั้นกลาง และช้ันใน ซึ่งมี
ขนาด 26x36 นิ้ว, 23x35 นิ้ว และ 16x17 นิ้ว ตามลําดับ และระหวางถังช้ันกลางกับถังชั้นนอกจะมีชองวางสําหรับบุ
ฉนวนกันความรอน เพื่อใชทําหนาที่กักเก็บความรอนใหไดมากที่สุด ติดตั้งลอเหล็กบริเวณกนถังจํานวน 3 ลอ พรอมมือ
จับสําหรับเข็นเคล่ือนยายไดอยางสะดวก มีฝาปดเตาที่ทําจากแผนเหลก็และมีปลองควันขนาด 4x30 น้ิว เพื่อชวยลดควัน
ไฟใหนอยลง รูปแบบของการเผาถานจะเผาจากดานบนลงดานลาง และเมื่อเชื้อเพลิงเผาไหมสมบูรณแลวผูปฏิบัติงาน 
ไมจําเปนตองคอยเฝาเตาเผาถาน โดยจะใชระยะเวลาในการเผาถานประมาณ 4-5 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 600-800 
องศาเซลเซียส จะทําใหไดถานไบโอชาร (Bio char) คุณภาพสูง มีคุณสมบัติของถานท่ีสวยงาม สามารถดูดซับกลิ่นไดดี 
ทั้งใหคาความรอนท่ีสูง และมีปริมาณควันไฟที่นอยกวาถานธรรมดาทั่วไป 
  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. การใสไมฟนหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชเปนเชื้อเพลิง ควรใสเรียงกันใหแนนและเปนระเบียบโดยรอบแนวของเตา      
และควรมีการสลับทอนฟนที่มีขนาดใหญและเล็กสลับกันดวย   
 2. การเผาถานในแตละครั้ง ควรมีการเติมไมฟนหรือเศษวัสดุที่ใชเปนเช้ือเพลิงอยางตอเน่ือง และตองรอให
เช้ือเพลิงเผาไหม ลงมาประมาณ 1/4 ของถังกอน แลวจึงงดการเฝาดูแลการเผาถานได 
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อิทธิพลของขนาดเศษแกวที่มีผลตอความแข็งแรงของอิฐสีเขียว 
Influences Sizes of Cullet on Strength for Green Bricks 

เลิศชาย สถิตยพนาวงศ, ชนาธิป พรหมเพศ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
บทคดัยอ 

 งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาขนาดของเศษแกวที่มีผลตอความแข็งแรงในช้ินงานทดลอง ศึกษาคุณสมบัติ
ของชิ้นงานทดลองที่ไดจากสวนผสมของอิฐสีเขียวที่ไดจากเศษแกว ทราย และดินเหนียว กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง
ไดจากการสุมตัวอยางสวนผสมของชิ้นงานทดลองโดยใชตารางสามเหล่ียม กําหนดสวนผสมจากเศษแกว รอยละ 10-70 
ทราย รอยละ 20-80 และดินเหนียว รอยละ 10-70 ไดสวนผสม จํานวน 10 สูตร ผลการทดลองพบวา สมบัติทางกายภาพ
กอนเผา การหดตัวเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1.85-7.96 ความแข็งแรงมีคาเฉลี่ย 0.20-1.71 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
และหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 และ 950 องศาเซลเซียส การหดตัวเฉล่ียสูงสุดรอยละ 9.44 ความแข็งแรงมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 11.40 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดยมีสวนผสมประกอบดวย เศษแกว รอยละ 60 ดินเหนียว รอยละ 10 และ
ทราย รอยละ 30 ซ่ึงชิ้นงานทดลองที่มีสวนผสมเศษแกวที่มีความละเอียดมากมีคุณสมบัติดานความแข็งแรงที่ดีกวา
ช้ินงานทดลองที่มีเศษแกวที่มีขนาดใหญ 
คําสําคัญ: อิทธิพล, ขนาดเศษแกว, ความแข็งแรง, อิฐสีเขียว 
 

Abstract 
This research aims to study the sizes of cullet that affect the strength of the experimental 

specimen, and to study the properties of the specimen from the cullet of the green bricks retrieved 

from debris, sand and clay. The samples used in this experiment were selected sampling method from 

the triaxial blend. Ten formulas of the mixtures of 10-70% of cullet, 20-80% of sand, and 10-70% of 

clay were investigated. The results retrieved from the mixture of 60% cullet, 10% clay and 30% sand 

revealed that the shrinkage during the pre- sintering stage was ranged from 1. 85- 7. 96% , while the 

strength was ranged from 0. 20-1. 71 kg/ cm2.  After sintering at 850 and 950 °c, the maximum average 

shrinkage was at 9.44% and the maximum average of strength was at 11.40 kg/cm2 with the mixture of 

60% cullet, 10%  clay and 30% sand.  The experimental specimen with a very high- resolution cullet 

contained a higher level of strength than that of the experimental specimen with large cullet. 

Keywords: Influence, Cullet Size, Strength, Green Bricks 
 

บทนํา 
   ในปจจุบันวัสดุสีเขียวมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองกับผูบริโภคที่ตองการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเกณฑที่ใชในการ

พัฒนาวัสดุสีเขียวกําหนดไววา วัสดุสีเขียวที่นํามาใชตองหาไดในทองถ่ิน เปนวัสดุที่สามารถทดแทนไดรวดเร็วและ 

เปนแหลงท่ีเชื่อถือได สามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลและนํามาผลิตซํ้าได วัสดุตองไมมีสารพิษท่ีเปนอันตรายตอ

มนุษย สัตว และสิ่งแวดลอมทั้งในกระบวนการผลิต ขณะใชงานและหลังการเลิกใช กระบวนการผลิตตองประหยัด

พลังงาน นําวัสดน้ัุนมาผลิตซํ้าหรือรีไซเคิลได (Ross Spiegel and Dru Meadows, 2012) จากเกณฑวัสดุสีเขียวเบื้องตน

จึงเปนขอกําหนดในการพัฒนาวัสดุสีเขียวที่ตองมีคุณสมบัติของวัสดุท่ีพัฒนาขึ้นมาตามเกณฑเบื้องตนจึงจะจัดไดวาเปน

วัสดุสีเขียว 
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 เศษแกวเม่ือนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตใหมจะจัดวาเปนวัตถุดิบที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและเปน

ตัวกลางสําคัญในการผลิตแกว สําหรับโรงงานผลิตแกวน้ันเศษแกวท่ีจะนํามาหลอมใหมจะตองมีคุณภาพสูง มีความ

บริสุทธิ์และคุณภาพที่สูง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการรีไซเคิลที่ดี การคัดประเภทและสีมีความสําคัญเทาเทียมกันในการ

กําจัดสารปนเปอน เชน เศษหิน ดิน โลหะ ฯลฯ จึงจะทําใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากการนําเศษแกวกลับมาใชใหม

ในกระบวนการผลิตแกวแลว เศษแกวยังสามารถนํามาใชในรูปแบบอื่นไดอีกดวย เชน นํามาเปนวัสดุมวลในคอนกรีต  

ใชเปนสวนผสมในนํ้าเคลือบเซรามิกส เปนตนมา ประเทศไทยมีเศษแกวทิ้งเปนขยะอยูประมาณปละ 40,000 ตัน ซึ่งไมได

นํากลับไปใชในกระบวนการผลิตแกวและนับวันจะมีปริมาณขยะเศษแกวเพ่ิมมากขึ้น อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน

อนาคตทําใหมีการรณรงคการนําวัสดุเหลือท้ิงกลับมาใชใหม ในประเทศไทยยังไมมีการนําเศษแกวไปใชประโยชนในดาน

ตางๆ มากเทาไรนักนอกจากการนํากลบัไปหลอมใหม แตในตางประเทศมีการนําเศษแกวกลบัมาใชประโยชนในดานตางๆ 

เชน ใชเปนตัวกรอง (filtration medium) ใชผสมในคอนกรีต ใชเปนวัสดุขัดถู (abrasive) ใชเปนตัวชวยลดอุณหภูมิ 

ในเซรามกิ (fluxing agent) ใชเปนตัวเติมในสี และใชทําโฟมกลาส (foam glass) เปนตน (วรรณา ต.แสงจันทร, 2552) 

 อุตสาหกรรมการกอสรางที่ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม ไดทดลองใชวัสดุและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

และย่ังยืนมากที่สุด เชน อิฐคอนกรีตจีโอโพลีเมอร เปนวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการศึกษางานดานวัสดุในเรื่องของขนาดอนุภาคและระดับความไมแนนอนของเถา

ลอยที่มีตอกําลังรับแรงอัดของอิฐ การตรวจสอบวิเคราะหความเหมาะสมของอิฐจีโอโพลีเมอร เพ่ือทดแทนอิฐดินเผาและ

คอนกรีตบล็อกซีเมนตในแงของความแข็งแกรง มีการทดลองใชฝุนหินเถาลอยและเหล็กแทงเล็กๆ ในการพัฒนาอิฐ  

ในสัดสวนตางๆ ของวัสดุท่ีผลิตอิฐและซีเมนตและทําการทดสอบความหนาแนน กําลังรับแรงอัดและการดูดซึมนํ้า กําลัง

รับแรงอัดของอิฐอยูในชวง 7.2-26.3 MPa การดูดซับนํ้าอยูในชวงระหวางรอยละ 13-14.26 อัตราสวนท่ีเหมาะสมของ

เถาลอยและเกล็ดเหล็กเทากับ 1:1 แสดงใหเห็นวา อิฐที่มีคุณสมบัติข้ันสูงสามารถพัฒนาไดโดยใชของเสียจากอุตสาหกรรม

ได (A.A. Shakir et al., 2013: 697-700) 

 เศษแกวจึงเปนวัตถุดิบสีเขียวอีกชนิดหน่ึงที่มีความนาสนใจในการนํามาใชเปนสวนผสมของการทําอิฐดินเผา 

เพ่ือเปนทางเลือกในการนําเศษแกวกลับมาใชใหม หากแตตองมีการศึกษาผลของการนํามาใชในสัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือ

ไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติที่ดีข้ึนหรอืเทาเทียบกับคุณสมบัติเดิมที่มีมาตรฐานยอมรับไดจากมาตรฐานตางๆ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาขนาดของเศษแกวท่ีมผีลตอความแข็งแรงในชิ้นงานทดลอง 
2. ศึกษาคุณสมบัติของช้ินงานทดลองท่ีไดจากสวนผสมของอิฐสีเขียวที่ไดจาก เศษแกว ทราย และดินเหนียว 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดาํเนินการวิจัย มีรายละเอียดและวิธีการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากตารางสามเหล่ียม โดยใชวัตถุดิบในสวนผสม

จากเศษแกว ทราย และดินเหนียว ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 สวนผสม   

ตัวแปร  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ใชศึกษาไวดังตอไปน้ี 

            1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

                          1.1 สวนผสมไดจาก เศษแกว ทราย และดินเหนียว      

 1.2 อุณหภูมิในการเผา ใชอุณหภูมิที่ 850 องศาเซลเซียส และ 950 องศาเซลเซียส 

 1.3 ขนาดของเศษแกวที่ใชในสวนผสม 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
155 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

                       2. ตัวแปรตาม ไดแก 

                  2.1 คุณสมบัตทิางกายภาพของช้ินตัวอยางกอนเผา ไดแก 

                                  2.1.1 การหดตัวของชิ้นงาน 

                                 2.1.2 ความแข็งแรงของชิ้นงาน 

                  2.2 คุณสมบัตทิางกายภาพของช้ินตัวอยางหลังการเผา ไดแก 

                                  2.2.1 การหดตัวของชิ้นงาน 

                                  2.2.2 ความแข็งแรงหลังการเผา  
  

 กลุมตัวอยางสวนผสมที่ใชในการทดลองท่ีไดจากการสุมจากตารางสามเหล่ียม จํานวน 10 จุด ดังภาพที่ 1 และ

ตารางท่ี 1 (อัตราสวนผสมไดจากรอยละโดยนํ้าหนักของวัตถุดิบทั้งหมด) เม่ือไดสวนผสมแลวนํามาชั่งวัตถุดิบตาม

สวนผสมที่กําหนดไวในตารางท่ี 1 โดยแบงเปน 2 ชุดทดลอง ชุดท่ี 1 ใชเศษแกวที่มีขนาด 6-10 มิลลิเมตร ชุดที่ 2 ใชเศษ

แกวที่มีขนาด 3-5 มิลลิเมตร ผสมวัตถุดิบที่ชั่งโดยใชนํ้าผสมรอยละ 15 ของนํ้าหนักวัตถุดิบรวมทุกสวนผสม นํามาขึ้นรูป

ช้ินงาน ทิ้งไวใหแหงศึกษาลักษณะทางกายภาพกอนการเผา และนําชิ้นทดลองทั้ง 2 ชุด เผาที่อุณหภูมิที่ 850 องศา

เซลเซียส และ 950 องศาเซลเซียส ศกึษาคุณสมบัติของชิ้นงานหลังการเผาในคุณสมบัติที่กําหนดไวเพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

เศษแกวท่ีใชในสวนผสมในการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ภาพที่ 1 การสุมสวนผสมจากตารางสามเหลี่ยม (Singer, F. & Sonja, S. 1963.) 
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ตารางที่ 1 สวนผสมท่ีไดจากการสุมตัวอยางจากตารางสามเหล่ียม  

สูตร 
อัตราสวนผสม(รอยละของสวนผสม) 
เศษแกว ดินเหนียว ทราย 

1 80 10 10 
2 60 30 10 
3 60 10 30 
4 40 50 10 
5 40 30 30 
6 40 10 50 
7 20 70 10 
8 20 50 30 
9 20 30 50 
10 20 10 70 

 

วิธีในการวิเคราะหขอมูล 
 1. ทดสอบคณุสมบัติทางกายภาพของเน้ือดินปนกอนการเผา ไดแก 

   1.1 การหดตัวของชิ้นงานกอนเผา ใชวิธีการคํานวณหาการหดตัวของดิน (Daniel Rhoder, 1972: 200) 

รอยละของการหดตัวของดิน = ความยาวของดินเปยก – ความยาวของดินที่แหง x 100 
 

     ความยาวของดินเปยก 
 

               1.2 ความแข็งแรงของช้ินงาน หาคาความแข็งแรงโดยใชเครื่องมือทดสอบความแข็งแรง (Modulus of 

rupture) 

        

 
     

 

โดย      W = แรงกดที่ทําใหแทงทดสอบหัก 

                                                           L = ความกวางของบารอง 

                                                           b = ความกวางของแทงทดสอบ 

                         d = ความหนาของแทงทดสอบ  
 

           2. ทดสอบคณุสมบัติทางกายภาพของเน้ือดินปนภายหลงัการเผา ไดแก 

              2.1 การหดตัวของช้ินงาน ใชวิธีการคํานวณหาการหดตัวของดิน (Daniel Rhoder, 1972: 200) 

รอยละของการหดตัวของดิน = ความยาวของดินเปยก – ความยาวของดินเผาแลว x 100 
 

     ความยาวของดินเปยก 
 

              2.2 ความแข็งแรงของชิ้นงาน หาคาความแข็งแรงโดยใชเครื่องมือทดสอบความแข็งแรง (Modulus of 

rupture) 

 

 

MOR =
3WL

2bd
2
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    โดย  W = แรงกดที่ทําใหแทงทดสอบหัก 

                                                           L = ความกวางของบารอง 

                                                           b = ความกวางของแทงทดสอบ 

                         d = ความหนาของแทงทดสอบ  
        

ผลการวิจัย 
จากการทดสอบคุณสมบัติกอนและหลังเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส และ 950 องศาเซลเซียส มีผลการ

ทดลองดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 การหดตัวของช้ินงานทดลองกอนเผา (แกวหยาบ) 
 

สูตรที่ ขนาดของแทงทดลอง (cm.) คุณสมบัติ 
การหดตัว
เฉล่ีย(รอย

ละ) 

หมายเหตุ 

 

แทงที่ 1 แทงที่ 2 แทงท่ี 3 

กวาง ยาว หนา กวาง ยาว หนา กวาง  ยาว หนา 

A1 
-   - -  -   -  -  - -  -  - 

ไมสามารถขึ้น
รูปได 

A2 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 2.78 - 

A3 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 2.78 - 

A4 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 2.78 - 

A5 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 7.0 17.5 5.5 2.78 - 

A6 
 -  - -   -  -  - -   - -  - 

ไมสามารถขึ้น
รูปได 

A7 6.5 16.8 5.5 6.6 16.8 5.5 6.5 16.8 5.5 6.67 - 

A8 6.5 17.0 5.5 6.5 17.0 5.5 6.7 17.0 5.5 5.56 - 

A9 7.0 17.0 5.5 7.0 17.0 5.5 7.0 17.0 5.5 5.56 - 

A10 
- - - - - - - - - - 

ไมสามารถขึ้น
รูปได 
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ตารางที่ 3 การหดตัวของช้ินงานทดลองกอนเผา (แกวละเอียด) 
 

สูตรที่ 

ขนาดของแทงทดลอง (cm.) คุณสมบัติ 
การหดตัว

เฉล่ีย 
(รอยละ) 

หมายเหตุ แทงที่ 1 แทงที่ 2 แทงท่ี 3 

กวาง ยาว หนา กวาง ยาว หนา กวาง  ยาว หนา 

B1 6.6 17.7 6 6.6 17.5 6 6.6 17.5 6 2.41 - 

B2 7 17.5 5.7 7 17.5 5.7 7 17.5 5.8 2.78 - 

B3 7 17.7 6 7 17.6 6 7 17.7 6 1.85 - 

B4 6.5 16.6 5.5 6.5 16.7 5.6 6.5 16.7 5.5 7.41 - 

B5 7 17.4 6 7 17.4 6 7 17.4 6.2 3.33 - 

B6 - - - - - - - - - - 
ไมสามารถ
ขึ้นรูปได 

B7 6.6 16.5 5.5 6.6 16.7 5.5 6.5 16.5 5.5 7.96 - 

B8 6.5 16.7 5.5 6.5 16.7 6.5 6.6 16.7 5.5 7.22 - 

B9 7.5 17.5 5.5 7.5 17.6 5.5 7.5 17.5 5.5 2.59 - 

B10 - - - - - - - - - - 
ไมสามารถ
ขึ้นรูปได 

 

ตารางที่ 4 การหดตัวของช้ินงานทดลองหลังเผา  

สวนผสมที่ไดจากเศษแกวหยาบ 
(รอยละการหดตัว) 

สวนผสมท่ีไดจากเศษแกวละเอียด 
(รอยละการหดตวั) 

สูตรที่ 850o 950o สูตรท่ี 850o 950o 

A1 - - B1 1.85 - 

A2 5.19 - B2 5.56 - 

A3 2.78 - B3 2.78 2.78 

A4 3.89 - B4 8.52 - 

A5 2.96 - B5 3.52 2.78 

A6 - - B6 - - 

A7 9.44 - B7 8.70 8.33 

A8 9.07 - B8 6.67 5.37 

A9 3.33 - B9 5.56 2.78 

A10 - - B10 - - 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย – คือ สวนผสมน้ันไมสามารถขึ้นรูปได/หลอม 
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ตารางที่ 5 ความแข็งแรงของช้ินงานทดลองกอนเผา  

 
 

* หมายเหตุ เศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียด สูตรที่ 6 และ 10 ไมสามารถข้ึนรูปชิ้นงานได 

ภาพที่ 2 ความแข็งแรงของชิ้นงานสูตรตางๆของสวนผสมเศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียดกอนการเผา 
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สูตรการผสม

เศษแกวหยาบ เศษแกวละเอียด

สวนผสมท่ีไดจากเศษแกวหยาบ สวนผสมท่ีไดจากเศษแกวละเอียด 

สูตรที่ 
คาเฉล่ีย 

แรงกด (kg) 
ความแขง็แรง 

(kg/cm2) 
สูตรที่ 

คาเฉล่ีย 
แรงกด (kg) 

ความแขง็แรง 
(kg/cm2) 

A1 - - B1 178.37 1.71 

A2 22.35 0.23 B2 129.42 1.21 

A3 54.05 0.55 B3 159.50 1.36 

A4 19.97 0.20 B4 99.59 1.15 

A5 59.14 0.60 B5 136.56 1.14 

A6 - - B6 - - 

A7 42.74 0.50 B7 106.65 1.23 

A8 84.47 0.97 B8 125.00 1.29 

A9 109.62 1.11 B9 140.04 1.23 

A10 - - B10 - - 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย – คือ สวนผสมน้ันไมสามารถข้ึนรูปได 
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ตารางที่ 6 ความแข็งแรงของช้ินงานทดลองหลังงานเผา 
 

 
 

* หมายเหตุ เศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียด สูตรที่ 6 และ 10 ไมสามารถข้ึนรูปชิ้นงานได 

ภาพที่ 3 ความแขง็แรงของช้ินงานสูตรตางๆของสวนผสมเศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียดหลังการเผา 
                     ท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส 
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เศษแกวหยาบ เศษแกวละเอียด

สวนผสมท่ีไดจากเศษแกวหยาบ สวนผสมท่ีไดจากเศษแกวละเอียด 

สูตรที่ 

850o 950o 

สูตรที่ 

850o 950o 

คาเฉล่ีย 
แรงกด 
(kg) 

ความ
แข็งแรง 
(kg/cm2) 

คาเฉล่ีย 
แรงกด 
(kg) 

ความ
แข็งแรง 
(kg/cm2) 

คาเฉล่ีย 
แรงกด 
(kg) 

ความ
แข็งแรง 
(kg/cm2) 

คาเฉลี่ย   
แรงกด 
(kg) 

ความ
แข็งแรง 
(kg/cm2) 

A1 - - - - B1 587.74 5.80 - - 

A2 160.73 1.49 - - B2 869.99 8.88 - - 

A3 66.41 0.70 - - B3 
1,157.2

1 
11.40 803.29 7.82 

A4 118.80 1.45 - - B4 613.45 6.86 808.13 - 

A5 162.77 1.65 - - B5 491.85 4.69 577.76 5.52 

A6 - - - - B6 - - - - 

A7 224.21 2.98 - - B7 556.85 7.11 879.93 11.08 

A8 244.14 2.93 - - B8 408.99 5.34 454.12 5.28 

A9 152.36 1.49 - - B9 201.65 1.81 250.68 2.11 

A10 - - - - B10 - - - - 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย – คือชิ้นงานทดลองหลอมไมสามารถนํามาวัดคาได 
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* หมายเหตุ เศษแกวหยาบและเศษแกวละเอียด สูตรที่ 1, 2, 4, 6 และ 10 ไมสามารถขึ้นรูปช้ินงานได 

ภาพที่ 4 ความแขง็แรงของชิ้นงานสูตรตางๆของสวนผสมเศษแกวละเอียดหลังการเผาท่ีอณุหภูมิ 950 องศาเซลเซียส 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ทดสอบคุณสมบตัิช้ินงานกอนการเผา 

    1.1 การหดตัว เนื้อดินมีการหดตางกันเน่ืองจากมีสวนผสมท่ีตางกันและมีบางตัวอยางที่มีการหดตัวนอย 

เน่ืองจากการสวนผสมที่ลดการหดตัว แตอาจทําใหมีการแตกราวและมีความเหนียวตํ่าทําใหบางสวนผสมไมสามารถข้ึน

รูปได  

     1.2 ความแข็งแรง สวนผสมมีความความแข็งแรงเฉล่ียมากที่สุดจะอยูในชุด B มีเศษแกวที่ใชในสวนผสมที่มี

ขนาดเล็ก และทําใหการขึ้นรูปมีชองวางในช้ินงานนอยกวามีการจับตัวระหวางสวนผสมท่ีดีกวาในสวนผสมที่มีเศษแกว

แบบหยาบ 

 2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของช้ินงานภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส บรรยากาศ และ 

950 องศาเซลเซียส บรรยากาศ 

    2.1 การหดตัว การหดตัวเม่ือพิจารณาจากสวนผสมจะเห็นวาผสมผสมท่ีมีดินนอยจะมีการหดตัวที่นอยกวา

สวนผสมที่มีดินในอัตราสวนที่มากกวา 

    2.2 ความแข็งแรง เน้ือดินที่มีความแข็งแรงเฉล่ียมากท่ีสุดจะเห็นไดวาพบในสวนผสมที่มีการใชแกวที่มีขนาด

เล็กและเผาในอุณหภูมิที่สูงกวาสวนผสมที่เผาในอณุหภูมิที่ตํ่ากวา 

 

ขอเสนอแนะการวจิัย 
1. ในการเตรียมวัตถุดิบเพื่อเปนสวนผสมในเนื้อดินปนควรบดวัตถุดิบใหละเอียดกอนนํามาผสมกัน เพื่อชวยให

งายตอการผสมรวมกันและการบดผสมสวนผสมในเน้ือดินปนตองบดผสมใหสวนผสมเขากัน 

2. การอัดอิฐตองใชแรงในการข้ึนรูปอฐิที่สม่ําเสมอเพื่อการลดการโกรงงอของอิฐ 

3. ควรมีการทดสอบสวนผสมใหมเน่ืองจากวัตถุดิบที่ใชอาจเปนวัตถุดบิที่ไดจากแหลงที่ตางกันจากงานวิจัย 

4. การบดเศษแกวควรใชความระมัดระวัง เน่ืองจากเศษแกวมีความคมอาจทําใหเกิดอันตรายได 

5. การดําเนินงานวิจัยในอนาคตควรพัฒนารูปแบบของอฐิที่ไดจากเศษแกวเปนอิฐประเภทประดับตกแตง

อาคาร 

6. ควรมีการใชหลักสถิติเพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปร หาความเชื่อมั่นของตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือเห็น

ความสัมพันธของตัวแปร  
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันซอฟตแวรสําหรับโลจิสติกสในกิจกรรมสินคาคงคลัง 
ของอุตสาหกรรมผลไมแปรรูป ในจังหวัดจันทบุรี 

The Development of a Logistics software Application for Inventory 
Activities among Processed Fruit Industry in Chanthaburi 

ศศินภา บุญพิทักษ, ปรมินทร วงษเจริญ, ภัสสร บุญพิทักษ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันซอฟตแวรสําหรับโลจิสติกสในกิจกรรมสินคาคงคลังของการผลิต
ทุเรียนฟรีซดรายโดยคุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมสินคาคงคลัง ไดดังตอไปน้ี 1) สามารถตรวจเช็คสนิคาในสต็อกสินคา
ไดตามมาตรฐาน 2) ตรวจสอบผลไมที่นําไปแปรรูปวาไดจํานวนตามท่ีกําหนด 3) ตรวจสอบจํานวนสินคาและยอดขายของ
สินคา 4) สามารถตรวจสอบขอมูลการผลิตยอนหลัง 5) การตรวจสอบพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 6) การแจงขอมูล
สินคาเปนรายการสินคา จํานวนสินคา และปริมาณของสินคา 7) สามารถตรวจสอบการรับสินคาเขา จัดเก็บ เบิกจาย 
สรุปสินคาคงเหลือไดอยางแมนยํา 8) สามารถตรวจสอบการผลิตสินคาจนถึงกระบวนการบรรจุหอสินคา 9) สามารถ
ตรวจสอบขอมูลสินคายอนหลัง 10) จัดเก็บรายละเอียดขอมูลการจัดซ้ือ 11) สามารถรายงานสรุปผลแตละฟงกช่ัน  
ผลจากการทดสอบพบวา โปรแกรมสามารถจัดเก็บขอมูลและประมวลผลไดอยางถูกตอง 
คําสําคัญ: แอพพลิเคช่ัน, ทุเรียนฟรดีราย, สินคาคงคลัง 
 

Abstract 
 This research study is the features of the inventory control program are as follows: 1) It is 
eligible for checking stock in accordance with the standard inspection. 2) It is eligible for checking the 
designated amounts of fruit to be processed. 3) It is eligible for checking the amounts of products and 
sales. 4) It is eligible for checking the retroactive production. 5) It is eligible for employee inspection.  
6) It is eligible for providing product information-product catalogues, numbers and quantities. 7) It is 
eligible for checking good receipt, storage, disbursement, and inventory summary precisely. 8) It is 
eligible for inspecting the production and packaging processes. 9) It is eligible for checking historical 
product information. 10) It is eligible for recording detailed purchasing information. 11) It is eligible for 
summarizing functions of each feature. The results showed that the program could arrange the data 
and process it accurately and precisely. 
Keywords: Application, Free-dried durian, Inventory 
 

บทนํา 
  โลจิสติกสเปนสวนหน่ึงของโซอุปทานที่วางแผนปฏิบัติและควบคุมการไหลและการจัดเก็บของสินคาบริการและ
ขอมูลท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสงมอบจุดเร่ิมตนไปยังจุดที่บริโภค เพ่ือตอบสนอง
ความของลูกคา ในปจจุบันการบรหิารระบบโลจิสติกสจะตองพิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตผสมผสาน
กับระบบการทํางานของธุรกิจ เพราะโลจิสติกสตองการความรวดเร็วถูกตองแมนยําที่มีการแลกเปล่ียนขอมูลกันตลอดเวลา 
ซ่ึงสารสนเทศท่ีถูกตองและทันเวลาจะชวยให กิจการลดระดับสินคาคงคลังลงได เพ่ิมอัตราการใชประโยชนจากปริมาตร
ในคลังสินคา ลดคาแรงงานในการบริหารโลจิสติกส ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคา เปนการเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันของผูประกอบการได ดังกรณีศึกษาของบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จํากัด ซ่ึงเปนโรงงานแปรรูปผลไมในจังหวัด
จันทบุรี มูลคายอดขายตอปเฉลี่ยปละ 30 ลานบาท (บุญเท่ียง พฤกษากิจ, 2559) ผลไมแปรรูปอาทิเชน ทุเรียน มีทั้งหมด 
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5 ชนิด คือ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนฟรีซดราย ขาวเหนียวทุเรียนฟรีซดราย และทุเรียนเม็ดมะมวงหิมพานต 
ฟรีซดราย มีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ แตเน่ืองบริษัทประสบปญหาไมสามารถสรุปขอมูลสินคา
คงเหลือใหตรงกับการเบิกจายจริงได ซึ่งเปนปญหาทําใหบริษัทขาดทุน โดยมีการบันทึกขอมูลแบบมือหรือการจดบันทึก
ลงในสมุด จึงทําใหเกิดความลาชาในเรื่องของเวลาและความผิดพลาดของขอมูลเน่ืองจากสินคาคงคลังสูญหาย และเกิด
การเนาเสียไมสามารถนํามาใชในการผลิตไดเพราะไมมีระบบการจัดเก็บท่ีคอยเตือนวาควรหยิบวัตถุดิบท่ีเขามากอน
นํามาใชกอน ตามหลักของ FIFO  

 ดังน้ัน คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดข้ึนภายในบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จํากัด คณะผูวิจัยตองการลดความ
ผิดพลาดของขอมูล โดยการพัฒนาซอฟตแวรเริ่มจากการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
ในกิจกรรมสินคาคงคลัง ใหเปนตนแบบที่สามารถนําไปใชในโรงงานแปรรูปผลไม และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ออกแบบแอพพลิเคชั่นชอฟตแวรสําหรับโลจิสติกสในกิจกรรมสินคาคงคลังของอุตสาหกรรมของผลไมแปรรูป 

 

วิธีดําเนนิการทําวิจัย 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลสินคาคงคลังของโรงงานบริษัทจันทบุรี บีฟรุต จํากัด โดยศึกษากระบวนการการ

ผลิตทุเรียนฟรีซดราย จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหระบบ ER Diagram ของขั้นตอนการผลิตทุเรียนฟรีซดรายในขั้นตอนน้ี
ตองทําการนําขอมูล (Data) ที่ไดนํามาแสดงความสัมพันธของระบบโดยการสรางระบบจําลองโดยการอธิบายโครงสราง
ของฐานขอมูลแบบ ER Diagram และอธิบายความสัมพันธขอมูลแบบ (Relationship) เพ่ือเปนเอกสารในการสื่อสาร
ระหวางนักออกแบบระบบและนักพัฒนาระบบ เพื่อใหส่ือสารอยางตรงกันโดยออกมาเปนรูปภาพแสดงระบบจําลอง
ดังกลาว จากน้ันพัฒนาแอพพลิเคชั่นสตอคสินคา  โดยเร่ิมจาก 1) ออกแบบหนาจอ และออกแบบการทํารายงาน และ
การประมวลผลสินคาคงคลัง 2) การพัฒนาระบบงาน (Development) 3) การทดสอบ (Testing) ทดสอบการใชงาน
ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศสินคาคงคลังเพ่ือใหระบบมีความครบถวน โดยแบงการทดสอบออกเปนจํานวน 3 คร้ัง
ดังตอไปน้ี คร้ังท่ี 1 ทดสอบระบบการจัดเก็บขอมูลสินคา ขอมูลสมาชิก ขอมูลการขาย ขอมูลการส่ังซื้อ พบวา โปรแกรม
สามารถจัดเก็บขอมูลพื้นฐานได ครั้งที่ 2 ทดสอบระบบขอมูลการขาย ขอมูลการสั่งซื้อ และการออกรายงานตองความ
ตองการของผูใชครบถวนหรือไม พบวา โปรแกรมสามารถรายงานผลของขอมูลไดอยางถูกตอง คร้ังที่ 3 ทดสอบความ
สมบูรณของระบบทั้งหมด พบวา ระบบสามารถตรวจสอบขอมลูยอนกลับไดทั้งหมดและรายงานผลไดอยางถูกตอง  
 

ผลการวิจัย 
  ศึกษากระบวนการผลิต  
 การศึกษากระบวนการผลิตคณะผูวิจัยไดเขาไปลงพ้ืนที่ศึกษา กระบวนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย กระบวนการ
ผลิตที่กลาวมาน้ีจะตองมีการเก็บขอมูล เก่ียวกับการผลิต แตละขั้นตอนและมีการประมวลผลของกระบวนการผลิต  
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 13 
เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจยัเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยนื” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
165 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย 

 

 
 

  
   เม่ือศึกษากระบวนการผลิตแลว คณะผูวิจัยจึงไดทําการเก็บขอมูลขั้นตอนการผลิตทุเรียนฟรีซดรายในการ
บันทึกขอมูลของสินคา ดงัภาพที ่1 เร่ิมจากการรับวัตถุดิบโดยพนักงานจะไปรับวัตถดุิบจากคลังเก็บวัตถุดิบทุเรียนที่รับซ้ือ
มาจากซัพพลายเออร และบันทึกขอมูลของล็อตทุเรียนที่เบิกมาใชโดยจะมีการต้ังรหัสของล็อตวัตถุดิบ เพ่ือใหงายตอการ
จดจําและการตรวจสอบ และนําไปเขาระบบการปอกหลังจากนั้นมีการคํานวณนํ้าหนักกอนปอกและหลังลอก ขั้นตอน
ตอไปหลังจากทําการปอกเสร็จแลวนําไปเขาตูแชเย็นใหทุเรียนแข็งตัวกอนนําไปแชก็ไดมีการบันทึกนํ้าหนักหลังจากปอก 
จึงจะนําไปฝากแชได ข้ันตอนตอไปเม่ือทุเรียนแข็งตัวแลวพนักงานจะนําไปห่ันใหพอดีและนําไปเขากระบวนการฟรีซดราย
เพื่อใหทุเรียนแหงและกรอบ เขาฟรีซดรายไดที่แลวจะบันทึกขอมูลและประมวลผลของขอมูลวานํ้าหนักหายไปเทาไหร 
ขั้นตอนตอไป คือ การคัดแยกและประมวลผลของการเสียหายของวัตถุดิบ หลังจากที่ทุเรียนฟรีซดรายที่สมบูรณแบบและ
จะนําไปจดัเก็บรอบรรจุการรอบรรจุน้ีจะคํานวณผลรวมที่ไดจากการผลิต และนําไปบรรจุเปนสินคาสําเร็จรูป ประมวลผล
ที่ไดจากสินคาน้ีก็เปนอันเสร็จส้ิน  
  การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสตอคสินคา  

หลังจากที่คณะผู วิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลของกระบวนการผลิตจึงไดออกแบบและพัฒนาระบบ
ซอฟตแวร ดวยทฤษฎี ER Diagram โดยเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆ ของกระบวนการผลิตอยางมีเหตุและผลใหงาย 
ตอการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
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ภาพที่ 2 แผนการปรับปรุงการบวนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.รับวัตถุดิบ 

4. ห่ัน 

5. ฝากแช 

3. ฝากแช 

2. ปอกเปลือก 

10. สินคาสําเร็จรูป 

9. จัดเก็บรอบรรจุ 

8. คดัแยก 

7. บรรจุรอคัดแยก 

6. ฟรีซดราย 

บันทึก 

-วัตถุดิบทุเรียน 

-วันที่รับเขา 

-Lot ท่ีรับเขา 

-จํานวน (kg) 

-ผูรับวัตถุดิบ 

-วัตถุดิบประกอบ 

-หมายเหตุ 

-ของเสยี (kg) 

 

บันทึก 

- Lot ท่ีผลิต 

-วันท่ีจัดเก็บ 

-จํานวน (kg) 

-ผูบันทึก 

-หมายเหตุ 

 

บันทึก 

-Lot ที่ผลิต 

-คดัแยกเกรด 

-วันที่ 

-จํานวน (kg) 

-ผูบันทึก 

-หมายเหตุ 

-ของเสีย (kg) 

 

บันทึก 

- Lot วัตถุดิบ 

-วันท่ีฟรซีดราย 

-จํานวน (kg) 

-ผูบันทกึ 

-ของเสีย(kg) 

-หมายเหตุ 

 

บันทึก 

-Lot วัตถุดิบ 

-วันท่ีฝากแช 

-จํานวน (kg) 

-ผูบันทกึ 

-หมายเหตุ 

 

บันทึก 

-ชื่อสินคา 

-Lot ท่ีผลิต 

-จํานวน (kg) 

-วันที่บันทึก 

-ผูตรวจสอบ 

-จํานวนกลอง 

-จํานวนชิ้น 

-ผูบันทกึ 

-หมายเหต ุ
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ภาพ (ก) แสดง ER Diagram ขั้นตอนการผลิต ในสวนน้ีจะแสดงถึงแบบบันทึกของกลุมผูใชงาน ซัพพลายเออร ลูกคา 

การต้ังคา  การเก็บรักษาและใบบิลสินคา ภาพ (ข) แสดง ER Diagram ในสวนน้ีจะแสดงถึงแบบบันทึกของ สต็อกสินคา 

การบันทึกขอมูลสินคา และประเภทสินคา 

 

 
 

ภาพ (ค) แสดง ER Diagram ในสวนน้ีจะแสดงถึงแบบบันทึกของ ผูใชงาน แบบบันทึกสต็อกสินคา การบันทึกระยะเวลา
และแบบบันทึก ล็อตสินคา ภาพท่ี (ง) แสดง ER Diagram ในสวนนี้จะแสดงถึงแบบบันทึกของ ขั้นตอนการทอด ขั้นตอน
การอบ การแชแข็ง ขั้นตอนการปอก ขั้นตอนการทําขาวเหนียวทุเรียนและการบรรจุกลอง ภาพท่ี (จ) แสดง ER Diagram 
Diagram ข้ันตอนการผลิตในสวนนี้จะแสดงถึงแบบบันทึกของ การซื้อขาย ขอมูลผูใชงาน  ล็อตสินคา ข้ันตอนฟรีซดราย 
ข้ันตอนคัดแยกและการบรรจุภัณฑ การออกแบบโปรแกรมใชซอรฟแวร  โปรแกรมท่ีสนับสนุนการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาในการเขียนเวบ HTML5 และประมวลผลเวบ PHP และ ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL และเว็บโฮสติ้งที่
สนับสนุน Cloud Hosting (Server ท่ีติดต้ัง Web Appplication) ขอมูลที่ใชในการออกแบบประกอบดวย  ขอมูลการ
คลังสินคา ขอมูลการผลิต ขอมูลจัดซื้อ ภาพ (ฉ) คือไดเขียนโปรแกรมออกมาในการใชงานจริงเริ่มตนดวยการเขาสูระบบ
ของผูใชงาน ข้ันตอนแรกใหกรอกช่ือผูใชงานตอไปใหกรอกรหัสผานเพ่ือเขาสู  
 

 

(ก) (ข) 

  

(ค) (ง) 
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ใสรหัสเขาสูระบบหนาตางน้ีจะทําการเขา

ระบบ ผูใชจะตองใสรหัสผาน  

ช่ือผูใช : admin 

รหัสผาน : admin และคลิกเขาสูระบบ 

 
 

 

 

 
ภาพ (ช) คือหนาบอรดรายงาน จะมีการรายงานผลการผลิตวามีการผลิตในสวนใด รายงานในเร่ืองของพนักงานวา 
มีพนักงานมาทํางานจํานวนเทาใด รายงานจํานวนของสินคาคงคลังมีการนําไปใชจํานวนเทาไหรและมีการเพิ่มเขามา
จํานวนเทาไหร จากภาพ (ซ) เปนหนาของขอมูลสินคา จะแสดงใหเห็นถึงรายการสินคา และแสดงจํานวนของสินคาแต
ละชนิดท่ีคงเหลือในคลังสินคาวาสินคาน้ันเหลือจํานวนเทาไหร คิดเปนก่ีเปอรเซ็นต ภาพ (ฌ) หนาขอมูลพนักงานจะ
แสดงประวัติการเขาทํางานของพนักงาน โดยมีการบงบอกวันเดือนปที่เขาทํางาน แผนกในการทํางาน สถานะในการ
ทํางาน และที่อยูของพนักงาน ภาพ (ญ) หนาเมนูดําเนินการ โดยจะแสดงเมนูในการใชงานของโประแกรมถาตองการใช
งานในเมนูไหนใหคลิกเลือกเมนูน้ัน เมื่อคลิกเลือกเขาไปแลวระบบจะทําการรันโปรแกรมไปในหนาที่ตองการใชงานที่เลือก 
 

(จ) 

(ฉ) 

 

(ช) 
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(ซ) 

(ฌ) 

(ญ) 
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ภาพ (ฎ) หนาขั้นตอนการผลิต การใชงานในหนาน้ีจะใหบันทึกขอมูลกระบวนการผลิต โดยระบุขอมูลตามข้ันตอน
ตัวอยางเชน ขั้นตอนการปอกทุเรียนจะมีใหระบุขอมูลดังน้ี 1. เลขท่ีล็อตวัตถุดิบ 2. น้ําหนักกอนปอก (kg) 3. นํ้าหนักหลัง
ปอก (kg) 4. จํานวนเน้ือของทุเรียน (kg) 5. ของเสีย (kg) 6. หมายเหตุ   
 

แผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย ในสวนของข้ันตอน ท่ี 1 เปนการรับวัตถุดิบหรือการเบิก
วัตถุดิบเขามาใชในกระบวนการผลิต ไดมีการเพิ่มแบบบันทึกวัตถุดิบที่รับเขามาเพื่อทราบถึงวัตถุดิบที่รับเขามา คือ 
ทุเรียน และจะเพิ่มวันที่รับวัตถุดิบเขามาใช พนักงานจะระบุวันที่รับเขาเพ่ือใหงายตอการสืบคนยอนหลัง โดยมีการต้ัง
รหัสล็อตวัตถดิุบพนักงานจัดต้ังรหัสล็อตวัตถุดิบจากวันท่ีรับเขาเพื่อใหงายตอการจดจําและการคียขอมูลลงไปในโปรแกรม 
ตอไปคือการบันทึกจํานวนวัตถุดิบท่ีรับเขาวามีจํานวนท่ีรับเขามาน้ันมีทุเรียนทั้งหมดก่ีกิโลกรัมและจํานวนที่รับมาเสียหาย
เทาไหร จะมีชองหมายเหตุ เชน ของเสียเกิดจากอะไรในกระบวนการน้ีจะใหระบุชื่อผูที่รับวัตถุดิบช่ือคือใคร ในสวนของ
ขั้นตอนน้ีใชเวลาบันทึกขอมูลในโปรแกรมควบคุมล็อตสินคา ข้ันตอนที่ 2 การปอกทุเรียนในขั้นตอนน้ีจะไมมีการบันทึก
ขอมูลเม่ือพนักงานปอกทุเรียนเสร็จก็จะนําทุเรียนไปฝากแชเพ่ือรอพนักงานจากแผนกตอไปนําไปผลิต ขั้นตอนตอไป คือ
การห่ันพนักงานจะไปนําวัตถุดิบมาจากตูฝากแชเพื่อทําการห่ันในขั้นตอนน้ีจะไมมีการบันทึกขอมูล เมื่อพนักงานห่ันเสร็จ
จะนําไปฝากแชอีกหน่ึงรอบคือ ขั้นตอนที่ 3 จะมีการบันทึกในสวนของวันที่ฝากวาฝากในวันที่เทาไหร จํานวนที่ฝาก
หลังจากทําการปลอกและห่ันแลวนํ้าหนักเหลือจํานวนก่ีกิโลกรัม ผูบันทึกคือใครในสวนของข้ันตอนนี้ใชเวลาบันทึกและ
ประมวลผลในโปรแกรมไป ขั้นตอนตอไปคือ ฟรีซดราย การบันทึกและประมวลผลในกระบวนการฟรีซดรายน้ันเร่ิมจาก
การคียล็อตวัตถุดิบแลวขอมูลทั้งหมดจะปรากฎในข้ันตอนน้ี จะบันทึกในสวนของวันที่เขาฟรีซดรายวาเปนวันที่เทาไหร 
จํานวนหลังจากทําการฟรีซดรายแลวเหลือก่ีกิโลกรัม โดยโปรแกรมจะประมวลผลและหักลบออกมา ระยะเวลาที่ใชในการ
บันทึกลงโปรแกรม การบรรจุคัดแยกเกรดขั้นตอนน้ีจะนําวัตถดิุบท่ีเขาฟรีซดรายแลวมาเก็บใสในกลองเพ่ือรอคัดแยกเกรด 
ในสวนนี้จะไมมีการบันทึก ฉะน้ันโปรแกรมจะทําการรันขามไป ขั้นตอนตอไปคือการคัดแยกเกรดพนักงานจะมีการเก็บ
ขอมูลลงในโปรแกรมวาคัดแยกออกมาแลวแตละเกรดจะมีนํ้าหนักจํานวนเทาไหรและเสียหายไปเทาไหร จะมีชองหมาย
เหตุวาเสียหายเพราะอะไร ในสวนของข้ันตอนการจัดเก็บรอบรรจุ พนักงานจะคียรหัสล็อตเขาไปเพ่ือดูวาผลผลิตที่ได
ออกมามีจํานวนเทาไหร และนําไปจัดเก็บโดยจะระบุวันที่จัดเก็บผูบันทึกคือใคร ข้ันตอนสุดทายคือ สินคาสําเร็จรูป
พนักงานจะนําสินคาไปบรรจุภัณฑ เม่ือคียล็อตสินคาเขาไปจะทราบถึงผลผลิตและทําการบรรจุภัณฑ จะมีการบันทึกใน
เร่ืองของวันที่บรรจุภัณฑเพ่ือใหทราบถึงวันที่ผลิตสินคา และบันทึกการตรวจสอบสินคาตรงตามที่คาดหรือไม โปรแกรม 
ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถลดความผิดพลาดของขอมูลและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสตอคสินคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการดําเนินงานวิจัยในคร้ังน้ีคณะผูวิจัยไดเขาไปลงพ้ืนท่ีศึกษากระบวนการผลิตทุเรียนฟรีซดราย บริษัท

ประสบปญหาไมสามารถสรุปขอมูลสินคาคงเหลือใหตรงกับการเบิกจายจริงได โดยมีการบันทึกขอมูลแบบมือหรือการจด

บันทึกลงในสมุดจึงทําใหเกิดความลาชาในเร่ืองของเวลาและความผิดพลาดของขอมูล อีกทั้งยังมีปญหาของพนักงาน คือ 

การหยิบวัตถุดิบทุเรียนมาใชผิดลอต โดยการนําวัตถุดิบลอตที่ไดมีการนําเขามาทีหลังมาใชในการผลิตแทนล็อตที่เขามา

กอนและทําใหเกิดการเนาเสียของวัตถุดิบทุเรียนและไมสามารถนํามาเขากระบวนการผลิตได จึงทําใหเกิดความเสียหาย

ทางดานตนทุนการผลิตแกปญหาของบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จํากัด คณะผูวิจัยจึงออกแบบซอฟตแวรในการพัฒนาระบบ

สินคาคงคลัง เร่ิมจากการวิเคราะหปญหาและสาเหตุเก็บและรวบรวมขอมูลวิเคราะหปญหาและนําทฤษฎีการสราง

ฐานขอมูล ER diagram มาใชในการออกแบบโครงสรางของขอมูล เพ่ือที่จะนําไปใหผูพัฒนาซอฟตแวรพัฒนาออกมาใช

กับทางบริษัทจันทบุรีบีฟรุต จากการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาน้ันสามารถประมวลผลและแสดงรายละเอียดของ

วัตถุดิบที่เริ่มจากการรับซื้อวัถตุดิบตางๆ เพื่อมาใชในการผลิตและบันทึกขอมูลในสวนวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในกระบวนการ

ผลิตทั้ง 10 ขั้นตอนอยางครบถวน เพื่อสามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไดทุกขั้นตอน และบันทึกเปน

สินคาสําเร็จรูปตามจํานวนลอตท่ีถูกตองโปรแกรมจึงชวยลดความผิดพลาดของขอมูลและตัดสตอคสินคาตรงตามรับเขา

เบิกจายสนิคาคงเหลือไดถูกตองสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสตอคสินคาคงคลังของบริษัทไดจริง 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ผูประกอบการควรมีปายบงบอกตําแหนงการใชสินคาเพื่องายตอการคนหาสินคาและใชสินคาตามล็อตสินคาท่ี
เขากอนอยางถูกตอง 
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การออกแบบสรางรถพนสารของเหลวสําหรับสวนผลไมระยะทรงพุมชิด 

The Design of a Sprayer for High Density Orchards 
อาทิตย คําตาย, กรณปภพ รัตนวิจิตร, สินาด โกศลานันท 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการนําเสนอการออกแบบสรางรถพนสารของเหลวเพ่ือใชทดแทนแรงงานสําหรับสวนผลไมที่มี
ระยะทรงพุมชิด ผลจากการทดสอบพบวา สามารถใชงานแทนการใชงานงานคนไดเปนอยางดี โดยใชความเร็วในการ
เคล่ือนท่ีที่เหมาะสม เทากับ 5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ไดระยะทาง 110 เมตร ปริมาณตนที่พนได 38 ตน อัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิง 0.936 ลิตรตอชั่วโมง และการกระจายตัวของละอองสารของเหลว 76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร โดยการ
ใชงานตอครั้งสามารถประหยัดตนทุน ไดเทากับ 898.57 บาท เม่ือเทียบกับการใชแรงงานคน และสามารถคืนทุนได 
ในระยะเวลา 6.326 ป จึงเปนที่นาสนใจในการลงทุนในการจัดสรางรถพนสารของเหลวเพ่ือทดแทนการใชแรงงานคน
สําหรับสวนผลไมที่มีระยะทรงพุมชิด 
คําสําคัญ: การออกแบบ, รถพนสาร, ทรงพุมชิด 
 

Abstract 
This research aims to present the design of an orchard sprayer to replace manpower in high 

density orchards. The experiment revealed that the orchard sprayer was operated effectively and 

smoothly. The appropriate speed was 5 km/hour with the distance of 110 meters. The number of 

plants covered was 38. The dispersion of liquid droplets was 76.406 aerosol per square centimeter. 

Each operation of this sprayer managed to save THB 698.716 compared to those of the manpowered 

one. The payback period was 8.136 year. Accordingly, it is intriguing to invest in the fabrication of this 

orchard sprayer to replace manpower in high density orchards.  

Keywords: Design, Sprayer, High Density Orchard 
 

บทนํา 
จันทบุรีเปนจังหวัดท่ีประชากรสวนใหญทําสวนผลไมเปนอาชีพหลัก เชน มังคุด ทุเรียน เงาะ สละ ลําไย และ

ลองกอง ตลาดหลักเปนการสงออกไปตางประเทศเปนสวนมาก เนื่องจากมีราคาสูงกวาตลาดภายในประเทศ แตเน่ืองจาก

มีมาตรฐานเงื่อนไขการสงออก ตัวอยางเชน มังคุดตองมีขนาดไดตามมาตรฐานตองมีผิวมันไมเปนกาก และหูผลตองมี 

สีเขียว จึงจะสามารถสงออกตางประเทศได เกษตรกรสวนใหญจึงนิยมใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  

(เธียรชัย สันดุษฎี, 2542) และชีวภาพเพื่อปองกันกําจัดโรคแมลงชนิดตางๆ รวมไปถึงการบํารุงเสริมธาตุอาหารทางใบ

เพ่ือใหผลไมมีขนาดไดตามมาตรฐานเพื่อการสงออก เคร่ืองพนสารเคมีจึงเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงที่มีความจําเปนมาก 

ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม (กิตติชัย เลิศกาญจนวงศ, 2551) ดังน้ันการพนสารเคมีและชีวภาพจึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งในขบวนการผลิตผลไมใหมีคุณภาพ แตเน่ืองจากปญหาที่เกษตรกรพบตลอด คือ ปญหาการขาดแคลน

แรงงานเน่ืองจากแรงงานที่เปนคนไทยสวนมากจะไปรับจางในภาคอุตสาหรรมเปนสวนใหญ (พีระ บุนนาค, 2555) 

ประกอบกับสวนผลไมมีอายุมากกวา 20 ปข้ึนไป ทําใหมีขนาดความสูงตนเกิน 10 เมตร และเปนการปลูกระยะทรงพุมชิด 

คือ เปนระยะที่ปลายก่ิงของไมผลสานติดกัน โดยวัดชองระหวางแถวปลูกจากก่ึงกลางลําตนจะมีระยะไมเกิน 6 เมตร  

ทําใหเคร่ืองพนสารทั่วไปที่มีขนาดใหญเกินกวาระยะปลูก ไมสามารถเขาทํางานได ทําใหใชไดเพียงแตแรงงานคนเทาน้ัน 

โดยในแตละครั้งตองใชแรงงานคนอยางนอย 3 คน โดยหน่ึงคนคุมเคร่ืองคอยผสมและเติมนํ้ายา หนึ่งคนคอยลากสาย 
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และอีกคนถือหัวพน (พีระ บุนนาค, 2555) ทําหนาที่ จากปญหาท่ีกลาวมาทําใหทางคณะผูวิจัยมีแนวคิดในการออกแบบ

และสรางรถพนสารของเหลวตางๆ เชน สารเคมี สารชีวภาพ และปุยนํ้าทางใบเพื่อแกปญหาสําหรับการขาดแคลน

แรงงาน และสวนผลไมระยะทรงพุมชดิ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบสรางรถพนของเหลวใชทดแทนแรงงานคนในสวนผลไม 

2. เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของรถพนสารของเหลว 

3. เพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนเชิงเศรษฐศาสตร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การออกแบบสรางรถพนสารของเหลว 

ในข้ันตอนการออกแบบสรางเคร่ืองพนสารของเหลวจะเปนข้ันตอนที่สําคัญเชนเดียวกัน เพื่อใหสามารถ

แกปญหาเรื่องแรงงาน และใชไดกับสวนผลไมแบบระยะทรงพุมชิดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอายุการใชงาน คาใชจาย

งบประมาณในการจัดทําที่คุมคา โดยมีขอกําหนดในการพิจารณาออกแบบดังตอไปน้ี ขนาดรถมีความกวางไมเกิน 1 เมตร 

เพ่ือใหสามารถเคลื่อนท่ีระหวางแถวไดสะดวก ระยะเสาพนสารของเหลวสูง 6.5 เมตร จากพื้นดิน มีหัวพนสารติดกับเสา

พนทั้ง 2 ขาง ขางละ 3 หัว เปนหัวพนชนิดกรวยที่ผลิตในประเทศ มุมพน 80 องศา และใชปมพนชนิดลูกสูบความดัน  

10-40 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร อัตราการไหล 14 ลิตรตอนาที (ทัศนัย ภูพิพัฒน, 2545) มีเครื่องยนตตนกําลัง 660 

ซีซี 3 สูบ การขับเคลื่อนเปนแบบ 4 ลอ เพ่ือกันลื่นใชลอยางเปนดอกแบบกางปลา และตองสามารถใชงานไดสะดวก  

มีตนทุนในการผลิตไมสูงมาก 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของรถพนสารของเหลว 

2. ขั้นตอนวิธีการทดลอง  

  2.1 การเตรียมพ้ืนที่สวนผลไม เพ่ือใชเปนสถานที่ทดลองการทํางานของรถพนสารของเหลว และจัดเก็บ
ขอมูลในที่น้ีคณะผูวิจัยไดใชสวนมังคุดขนาด 8 ไร มีจํานวนมังคุดท้ังหมด 300 ตน อายุตน 20 ปความสูงของตน โดยเฉล่ีย
อยูที่ 8 เมตร โดยมังคุดระยะทรงพุมชิดน้ันจะมีปลายก่ิงขอมทรงพุมท่ีติดกันจะตองทําการทําการตัดแตงปลายก่ิงมังคุดที่
ชนกันใหเปนชองวาง ขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร เพ่ือใหแขนพนสารของเหลวสามารถผานไดและพื้นที่ในการว่ิงของ
รถพนสารของเหลวจะตองไมมีสิ่งกีดขวางจําพวกทอนํ้าหรือกิ่งแหงที่หลนตามพ้ืน 
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของระยะทรงพุมชิดมีทรงพุมติดกัน และหลังการตัดแตงชองระยะหางทรงพุมของตนมังคุด 

 2.2 วิธีการทดลอง โดยกอนการทดสอบสมรรถนะการทํางานของรถพนสารของเหลวนั้นจะทําการตรวจ

ความพรอมของรถพนสารของเหลวใหอยูในสภาพพรอมใชงานและใหรถพนสารของเหลวทดสอบวิ่งไปตามชองระยะหาง

ของตนมังคุดที่ทําการตัดแตงระยะเตรียมเอาไวพรอมกอนหนานี้แลว และใชนํ้าเปลาในการทดสอบ โดยมีการกําหนด

เงื่อนไขและขั้นตอนในการทดสอบด้ังน้ี 

  2.2.1 กําหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ในการทดสอบเปน 5, 10 และ 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

  2.2.2 ปรับความดันของปมพนท่ี 25 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  

  2.2.3 ปรับอัตราการไหลของหัวฉีดใหฝอยละอองมีระยะความยาว 2 เมตร 

  2.2.4 จํานวนแถวในการพนคร้ังละ 2 แถว 

  2.2.5 บันทึกอัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิง อัตราการส้ินเปลืองสารของเหลว การกระจายตัวละอองสาร 
   

  
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของแนวการเคลื่อนที่ของรถพนสารของเหลว และการปรับความดันของปมพนสาร 

 

  
 

ภาพที่ 4 แสดงการทดสอบการพนสารของเหลว  
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ภาพที่ 5 แสดงการกระจายตัวของละอองสารของเหลว 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบสมรรถนะการทาํงาน 

การทดสอบการทํางานของรถพนสารของเหลวหลังจากไดดําเนินการออกแบบจัดสราง และวางแผนการทดลอง

เรียบรอยแลว ทําการทดลองการทํางานในสวนผลไมในการวิจัยครั้งน้ีใชเปนสวนมังคุด โดยจดบันทึกผลการทดลอง และ

หาคาเฉล่ียจากการทดสอบ จํานวน 3 ครั้ง เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะห 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบโดยเฉลี่ย 
 

การเคลื่อนที่ 
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

อัตราการส้ินเปลืองสาร
ของเหลว (ลิตร/ช่ัวโมง) 

อัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) 

การกระจายตัวของละอองสาร 
(ละออง/ตารางเซนตเิมตร) 

5 6.793 0.936 76.406 

10 3.554 0.966 62.883 
15 1.352 0.983 51.460 

 

จากตารางผลการทดสอบการทํางานของรถพนสารของเหลว พบวา ที่ความเร็วในการเคล่ือนที่ 5, 10 และ 15 

กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดระยะทาง 110, 230 และ 250 เมตร จํานวนตนที่พนได 38, 78 และ118 ตน อัตราการสิ้นเปลือง

สารของเหลว 6.793, 3.554 และ 1.352 ลิตรตอชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.936, 0.966 และ 0.983 ลิตรตอ

ช่ัวโมง และการกระจายตัวของละอองสารของเหลว 76.406, 62.883 และ 51.460 ละอองตอตารางเซนติเมตร โดยเฉล่ีย 

จากผลการทดสอบ พบวา การใชความเร็วในการเคลื่อนท่ีเทากับ 5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง มีอัตราการกระจายตัวของสาร

ของเหลวอยูที่ 76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร ครอบคลุมทั่วใบพืชกวาการใชความเร็วอื่นๆ จึงเปนความเร็วที่

เหมาะสมที่สุด 

2. ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนเชิงเศรษฐศาสตร 

 ตนทุนในการสรางรถพนสารของเหลวโดยรวมทั้งสิ้นอยูที่ 56,850 บาท และมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลง 

0.936 ลิตรตอช่ัวโมง โดยใชความเร็วในการเคล่ือนที่ 5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ซ่ึงเปนความเรว็ที่เหมาะสม และใชเวลาในการ

ทํางานเทากับ 6 ช่ัวโมง คิดเปน 5.616 ลิตร โดยใชนํ้ามันเบนซินในการทดสอบอยูที่ลิตรละ 27 บาท คิดเปนเงินเทากับ 

151.632 บาท และตนทุนกับการใชแรงงานคนในการพนสารของเหลว มีคาปมพนยาขนาด 1 นิ้ว 3 สูบ คิดเปนเงิน 

9,800 บาท โดยใชจํานวน 3 คน มีคาจางและคาอาหารกลางวันอยูที่ 400 บาทตอคนตอวัน คิดเปน 1,200 บาท และการ

ใชพลังงานไฟฟาเพื่อขับมอเตอรหมุนปมพนสารของเหลวใน 1 วัน คิดเปนคาไฟฟาเทากับ 50.348 บาท เมื่อคิด

เปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร พบวา การในใชรถพนสารของเหลวใน 1 วัน สามารถประหยัดกวาการใชแรงงานคน 
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เทากับ 898.57 บาท และภายใน 1 ป ของฤดูการของการทําเกษตรจําเปนจะตองพนสารของเหลวจํานวน 10 ครั้ง 

โดยประมาณจากตนทุนในการสรางเทียบกับอัตราการประหยัดการใชแรงงานคนทําใหจะสามารถคืนทุนไดภายใน

ระยะเวลา 6.326 ป  

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการทดสอบการใชงานรถพนสารของเหลวสําหรับสวนมังคุดที่ออกแบบสรางขึ้นสามารถทํางานแทนการใช

งานงานคนไดเปนอยางดี โดยใชความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเทากับ 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดระยะทาง 110 เมตร 
จํานวนตนที่พนได 38 ตน อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 0.936 ลิตรตอช่ัวโมง และการกระจายตัวของละอองสาร
ของเหลว76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร โดยการใชงานในแตละครั้งสามารถประหยัดตนทุนไดเทากับ 898.57 บาท 
เม่ือเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐศาสตรกับการใชแรงงานคน และสามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 6.326 ป จึงเปนที่นาสนใจ
ในการลงทุนในการจัดสรางรถพนสารของเหลวใชสําหรับสวนผลไมที่มีระยะทรงพุมชิด โดยไมตองตัดตนไมออกเพื่อจัด
แถวใหมสาํหรับผลไมที่มีอายุเกิน 30 ป สูงต้ังแต 6 เมตร ข้ึนไป เพียงตัดแตงแคเฉพาะปลายก่ิงเทาน้ัน 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการออกแบบและสรางรถพนสารของเหลว เพ่ือนํามาใชทดแทนแรงงานคนน้ันสามารถลด
จํานวนการใชแรงงานได 2 คน โดยเหลือการใชแรงงานเพ่ือควบคุมรถเพียง 1 คน ทําการทดสอบในสวนมังคุด ใชความเร็ว
ในการเคล่ือนที่เทากับ 5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนความเร็วในการเคล่ือนท่ีที่เหมาะสมที่สุดเน่ืองจากมีการกระจายตัวของ
ละอองสารของเหลว 76.406 ละอองตอตารางเซนติเมตร เปนการกระจายตัวของละอองสารสามารถครอบคลุมพื้นท่ีใบ
ของมังคุดไดมากที่สุดเม่ือเทียบกับความเร็วตางๆ และอยางไรก็ตามในการใชงานจริงผูใชสามารถเลือกใชความเร็วในการ
เคล่ือนท่ีเดินหนาหรือถอยหลังรถพนสารไดตามความตองการ  
  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ในสวนความสูงของเสาพนควรพัฒนาปรับปรงุใหสามารถปรับระดับความสูงได 

2. ควรพัฒนาใหสามารถบรรทุกสารของเหลวไดมากกวา 1,000 กิโลกรัม จะทําใหไมตองหยุดผสมสารพนบอยครั้ง 

3. ควรเพิ่มหองสําหรับผูบังคับเพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมีในขณะพน 

4. ควรทดลองใชกับไมผลชนิดอื่นๆ อีก เชน ทุเรียน ลองกอง และ เงาะ 
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ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

Dormitory Management System for Rajamangala University of  
Technology Tawan-ok Chanthaburi Campus 

จักริน แสนสิงห, ทรงวุฒิ บุญสง, สมมาตร พรหมพุฒ 
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 
บทคดัยอ 

  วัตถุประสงคของการดําเนินงานวิจัยน้ี 1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 2) เพื่อลดตนทุนคาใชจายคากระดาษในกระบวนการทํางาน ผูวิจัยไดพัฒนาระบบดวยภาษา PHP, 
MySQL กระบวนการทํางานหลักของระบบ ประกอบดวย 2 สวน คือ 1. ผูดูแลระบบ จัดการขอมูลหลักสําหรับการใชงาน
ระบบ 2. เจาหนาท่ี จัดการกระบวนการทํางานประจําวันและเดือน ประกอบดวย การบันทึกการเขาพัก การบันทึก
รายการคานํ้า คาไฟฟา การบันทึกประวัติการยืมคืน ทะเบียนบาน การบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษา การรับชําระ
คาบริการ และการออกรายงาน ผลการดําเนินงานพบวา โปรแกรมสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามความตองการของ
ผูใชระบบโดยผานการทดสอบจากผูใช จากการคํานวณสามารถลดคาใชจายจากการเก็บขอมูลคาใชจายเปรียบเทียบ
ขอมูลในระยะเวลา  4 เดือน และสามารถลดคาใชจายได 1,200 บาท  
คําสําคัญ: บริหารจัดการหอพัก, จันทบุรี, หอพักนักศึกษา 
 

Abstract 
  This research aims 1) to develop the dormitory management system of Rajamangala University 
of Technology Tawan-Ok 2) to reduce paper usage in the work process. The management system was 
developed by PHP, MySQL. The main process of the system consisted of 2 parts. The first one was the 
system administrator who managed the primary data for the system. The second comprised the staff 
who managed daily and monthly routines including recording the numbers of students staying in a 
dorm, water and electricity bills, borrow and return of the house registration, student’s behaviors, 
payment, and issuing reports. The study found that the system worked well and precisely in accordance 
with the needs of the users. In addition, the system managed to reduce the cost by 1,200 THB 
compared to the operation costs in the past 4 months.   
 

บทนํา 
  เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการในดานตางๆ ภายในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน พรอมความถูกตองแมนยํา 
เช่ือถือได สะดวก รวดเร็ว ทันตอความตองการของผูใชงาน และประโยชนสูงสุดเปนสิ่งสําคัญย่ิง 
 หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (มทร.ตะวันออก.วข.จันทบุรี) 
ต้ังอยูเลขที่ 131/151 หมูท่ี 10 ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปนหอพักนักศึกษาท่ีเปดใหบริการ โดย
คิดคาเชาหองพักแบบรายเดือนและแบบรายเทอม ใหกับนักศึกษา มทร.ตะวันออก.วข.จันทบุรี มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในหองพักมีการบริการและสวัสดิการตางๆ เชน เรือนรับรองแขก 
โทรศัพท สนามกีฬา เครื่องซักผาหยอดเหรียญ ท่ีจอดรถยนต รถจักรยานยนต เปนตน ในการบันทึกขอมูลตางๆ ท่ี
เก่ียวกับลูกคาและหองพัก ไมไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการหอพัก ซึ่งทําใหเกิดปญหา
ในการทํางานกอใหเกิดความลาชา และเกิดขอผิดพลาดหลายประการ โดยการจัดเก็บขอมูลจะบันทึกลงในกระดาษ 
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บันทึกขอมูลนักศึกษา ขอมูลการเชา ขอมูลการจอง ขอมูลการรับชําระคาหอง ขอมูลการแจงหน้ี ขอมูลการยายหองพัก 
ขอมูลการคืนหองพัก ขอมูลหองพัก ขอมูลผูดูแลหอพัก 
 จากระบบงานเดิมที่ประสบปญหาตางๆ ดังที่กลาวมา จึงมีแนวคิดในการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาใชใน
การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มทร.ตะวันออก.วข.จันทบุรี เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใหมีความสะดวก รวดเร็ว โดยลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน การสืบคนขอมูล ลดความผดิพลาดในการทํางานของเจาหนาที่ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
  2. เพื่อลดตนทุนคาใชจายคากระดาษในกระบวนการทํางาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย ผูวิจัยอาศัยการพัฒนาระบบตามข้ันตอนวงจรการพัฒนาระบบ 
(Systems  Development Life Cycle: SDLC) ในรู ปแบบ Prototyping based Methodology ซึ่ งมี กา รพัฒนา
ตามลําดับขั้นตอนตอไปน้ี 
  1. ศกึษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดแนวคิดในการพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการหอพักนักศึกษา โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเขาดวยกัน มีการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา 2 ประการดวยกัน คือ 
 1.1) ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technically Feasibility) 
   การศึกษาดานความเปนไปไดดานเทคนิค มีการวิเคราะหผลกกระทบตางๆ ที่จะเกิดข้ึนและเทคโนโลยีที่
เลือกใชพัฒนาระบบ ภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบ ฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูล 
 1.2) ความเปนไปไดดานการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) 
  การศึกษาความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน ไดศึกษาเทคนิคการคํานวณคาเชาหอพักหรือการคิด
คาปรับการชาํระคาเชาลาชา 
 2. การวิเคราะห (Analysis) 
 เปนขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร และนํามาศึกษาเพื่อไปสูการแกไขปญหา โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยของหอพัก
นักศกึษา ในสวนของการออกแบบจะแสดงถึงการออกแบบขั้นตอนระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
 3. ขั้นตอนการทํางาน  
  Use case Diagram แผนภาพแสดงถึงความสามารถของระบบแตละกลุมงาน โดยกลุมงานจะมีผูใชงาน บงช้ี 
อยางชัดเจน 
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ภาพที่ 1 Use Case ระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

                     วิทยาเขตจันทบุรี 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
181 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธตารางขอมูล ระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 

ผลการวิจัย 
 ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ไดถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใชงานของผูใชจากความตองการของผูใชระบบ โดยการดําเนินงานมีความสะดวก และเกิด
ประสิทธิภาพกับผูใช โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 
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ภาพที่ 3 หนาบันทึกขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา 
 

 
ภาพที่ 4 หนาแสดงขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา 
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ภาพที่ 5 หนาบันทึกขอมูลการลงทะเบียนเขาหองพัก 

 
 

 
ภาพที่ 6 หนาบันทึกขอมูลการชาํระคาเชาหองพัก 
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ภาพที่ 7 หนาบันทึกขอมูลหนวยมิเตอรเพ่ือคํานวณคาเชาหองพัก 

 
 

 
ภาพที่ 8 หนาบันทึกขอมูลการชาํระคาเชาหองพัก 
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ภาพที่ 9 หนาแสดงขอมูลพฤติกรรมนักศึกษา 
 

 
ภาพที่ 10 หนาแสดงขอมูลการยืม-คืนทะเบียนบาน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
  การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักขึ้นมานั้น ทางคณะผูจัดทําไดมีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับหอพักตางๆ เพ่ือ
ทําการเก็บขอมูลที่จําเปนในการนํามาใชพัฒนาระบบ ไมวาจะเปนขอมูลพนักงาน ขอมูลหองพัก ขอมูลนักศึกษา ขอมูล
การเชา ขอมูลประเภทหองพัก ดานการรับชําระเงิน การออกใบแจงหน้ี การออกใบเสร็จ เพื่อนํามาทําการวิเคราะหถึง
ปญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือใชในการพัฒนาระบบ การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการหอพักคร้ังนี้ ทางคณะผูจัดทําไดใช
โปรแกรม Microsoft Visual Studio เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP และใชโปรแกรม MySQL  
เปนฐานขอมูล   
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  เม่ือทําการศึกษาขอมูลของระบบบริหารจัดการหอพักอยางละเอียดแลว ทางคณะผูจัดทําไดทําการออกแบบ
หนาจอของแตละเมนูขึ้น โดยการออกแบบหนาจอจะคํานึงถึงการใชงานของผูใชระบบ ซึ่งแตละหนาจอจะออกแบบ เพ่ือ 
ใหงายตอการใชงาน เมื่อทําการออกแบบหนาจอเสร็จแลว คณะผูจัดทําไดทําการเขียนโปรแกรม  
  ผลการดําเนินงานพบวา โปรแกรมสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามความตองการของผูใชระบบ โดยผานการ
ทดสอบจากผูใช จากการคาํนวณสามารถลดคาใชจายจากการเก็บขอมูลคาใชจายเปรียบเทียบขอมูลในระยะเวลา 4 เดือน 
และสามารถลดคาใชจายได 1,200 บาท 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรปรับปรุงรูปแบบการบันทึกขอมูลจากเดิมที่เปนระบบออฟไลนใหเปนระบบแบบออนไลน เพ่ือใหผูใช
สามารถบรหิารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น 
  2. ควรเพ่ิมฟงกชันการบริหารจัดการสวนของแมบาน และคาบริการสวนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับหอพัก เพื่อใหเปน
ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาครบวงจร 
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ระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท 
On-line Reservation System for Market Booths in  

Chanthaboon Orchard Festival 
กฤษฏา หอมช่ืนใจ, มนัสนันทน บุญปาลวงศ 

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 
บทคดัยอ 

          การพัฒนาระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท 
คณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก อาจารย เจาหนาท่ี  
และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวคอมพิวเตอร เปนกลุมทดสอบผูใชระบบ จํานวน 52 คน พบวา ประสิทธิภาพของ
ระบบ ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียที่ 4.40 ซ่ึงแบงเปนรายดานไดดังนี้ ดานความเหมาะสมดานการ
ทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.35 
อยูในระดับมาก ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ เฉลี่ยอยูที่ 4.30 อยูในระดับมาก ดานความสะดวกรวดเร็ว
ในการทํางานของระบบ 4.35 อยูในระดับมาก และดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.48 อยูใน
ระดับมาก จากผลการประเมินพบวา ระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันทชวยทําใหผูใชสามารถบริหาร
จัดการเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ลดเวลาในการดําเนินงาน สามารถชําระเงินในจองบูธได
สะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
คําสําคัญ: ระบบการจองบูธออนไลน, ราชมงคล, จันทบรูณ, รกัษเหลอืงจันท 
 

Abstract 
  The develop on-line reservation system of market booths in Chanthaboon Orchard Festival, 
Rajamangala University of Technology Tawan-OK, Chanthaburi Campus, and study the efficiency of the 
on-line reservation system developed by Systems Development Life Cycle (SDLC). The samples 
consisted of 52 lecturers staff and students from the department of computer science were used as 
the system testers. The results revealed that the average efficiency at a high level, an average was 4.50. 
Which can be divided into following aspects, regarding the suitability of the system, the averages were 
at 4.52 at the highest level, Accuracy of the work of the system With an average of 4.35 at a high level, 
Convenient and easy to use system Average at 4.30 in a high level, The convenience in working in the 
system is at 4.35 at the high level and the system security has an average of 4.48 at a high level. The 
evaluation found that the reservation system assisted its users in managing documents, accessing 
information, reducing time, and making accurate and convenient on-line payment.  
Keywords Reservation, Rajamangala, Chanthaboon, Orchard Festival  
 

บทนํา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดงานราชมงคลรักษเหลืองจันทวันดอกไมบาน 
เริ่มครั้งแรก ในป พ.ศ. 2544 และจัดติดตอกันเปนประจําทุกปในชวงเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงป พ.ศ.2562 นี้เปนปที่ 18  
การจัดกิจกรรมและการดําเนินงานทุกสวนงานโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี ไมมีการจางออแกไนเซอรจากภายนอก โดยเฉพาะในสวนของการจองพื้นท่ีขายสินคาภายในงานราชมงคลรักษ
เหลืองจันท จากสวนงานสิทธิประโยชนตลอด 18 ปที่ผานมา ปญหาที่พบคือ 1) มีความยุงยากในข้ันตอนการจองพื้นที่  
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2) กระบวนการท่ีลาชา การดําเนินการจองพื้นที่รานคาของผูที่ตองการจองรานคาตองโทรศัพทเขามาสมัคร หรือมาสมัคร
ดวยตนเองเพื่อจองพ้ืนที่กับสวนงานสิทธิประโยชน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจองพื้นที่รานคา การสมัครเพ่ือจอง
พื้นท่ีตองมีเอกสารหลักฐานของผูสมัครมีจํานวนมาก ยากตอเก็บขอมูล การคนหาขอมูลและการคัดเลือกรานคา 3) การ
ชําระเงินของรานที่ผานการคัดเลือกแลว ตองมีการแจงยังผูคาขายวารานคาน้ีไดผานการคัดเลือกแลว จึงสามารถดําเนินการ
ชําระเงิน 4) การตรวจสอบแผนผังของรานคาและโซนตางๆ มีจํานวนรานคาท่ีมาจับจองพื้นท่ีขายสินคาของแตละปมี
จํานวนไมเทากัน ขนาดของพ้ืนที่เตนและจํานวนบูธมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหการจัดพื้นที่หรือบูธรานคา จึงตองมีการ
จัดบูธและออกแบบโซนรานคาทุกป ซ่ึงในการดําเนินงานปที่ 18 น้ี โซนรานคาแบงออกเปน 10 โซน คือ โซนตนไม โซน
อุปกรณการเกษตร โซนปุยและเคมีภัณฑ โซนสัตวเลี้ยง โซนเบ็ดเตล็ดอาหาร (ของฝาก/ของกิน) โซนเบ็ดเตล็ด (สินคา
ทั่วไป) โซนผาพ้ืนเมือง (ผาไหม/ผาฝาย) โซนเฟอรนิเจอร โซนศูนยอาหาร โซนเคร่ืองจักกลการเกษตรและมอเตอรโชว  
5) ผูที่มาทองเท่ียวในงานไมทราบวารานคาที่ขายสินคามีก่ีโซน ก่ีประเภทและตั้งอยูบริเวรใดของงาน 
  ผูพัฒนาจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาออกแบบและพัฒนาระบบการจองบูธ
ออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ซึ่งสามารถชวยแกปญหาการจองพ่ืนที่ และใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะ 
เวลาในการดําเนินการจองพื้นที่ ลดกระบวนการชําระเงิน และไดแผนผังของงานรักษเหลืองจันท ซึ่งชวยใหผูที่มาทองเที่ยว
ในงานและบุคลากรคนหาโซนรานคาไดอยางถูกตอง เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของผูใชงานระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลอืงจันท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ผูพัฒนาแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาระบบการจองบูธ
ออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท และระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษ 
เหลืองจันท  
 ระยะที่ 1 พัฒนาระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท  ตามข้ันตอนวงจรการพัฒนาระบบ  
(Systems Development Life Cycle : SDLC) ในรูปแบบ Prototyping Methodology ซ่ึงมีการพัฒนาตามลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาความเปนไปไดของระบบ (Feasibility study) 
 ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห (Analysis) 
 ข้ันตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) 
 ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ (Development) 
 ข้ันตอนที่ 5 การติดต้ังและนําไปใช (Installation) 
  ขั้นตอนที่ 6 บํารุงรักษา (Maintenance) 
 

  1. ศกึษาความเปนไปไดของระบบ (Feasibility study) 
      จากการที่ผูพัฒนาพบปญหาในการจองบูธรานคาของงานราชมงคลรักษเหลือง ปญหาที่พบ คือ 1) มีความ
ยุงยากในการจองพ้ืนที่ 2) กระบวนการที่ลาชา การดําเนินการจองพ้ืนที่รานคาของผูที่ตองการจองรานคาตองโทรศัพท
เขามาสมัครหรือมาสมัครดวยตนเอง เพ่ือที่จะจองพื้นท่ีกับสิทธิประโยชนหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวขางในการจองพ้ืนที่รานคา 
ในการสมัครเพื่อจองพ้ืนที่ตองมีเอกสารหลักฐานของผูสมัครมีจํานวนมาก ยากตอเก็บขอมูล การคนหาขอมูลและการ
คัดเลือกรานคา 3) การชําระเงินรานท่ีผานการคัดเลือกแลว ตองมีการแจงยังผูคาขายวารานคาน้ีไดผานการคดัเลือกแลว 
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จ่ึงจะทําการชําระเงิน 4) ตรวจสอบแผนผังของรานคาและโซนตางๆ มีจําวนวนรานคาที่มาจับจองพ้ืนที่ขายสินคาของแต
ละปมีจํานวนไมเทากันทําใหการจัดพื้นท่ีหรือบูธรานคา 
  1.1 ความเปนไปไดทางดานเทคนิค (Technical Feasibility)  
   การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคมีการวิเคราะหผลกระทบตางๆ ของการสรางระบบใหม โดยนํา
เทคโนโลยีที่เลือกใชมาพัฒนา ระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันท และภาษาที่ใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา 
PHP, HTML โปรแกรม Visual Studio Code และ Git  ฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูล  My SQL 
  1.2 ความเปนไปไดทางดานการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) 
          ความเปนไปไดทางดานการปฏิบัติงาน ไดศึกษาเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบโดบเนนการ
ออกแบบสวนติดตอผูใชงานงายตอการใชงาน 
  2. การวิเคราะห (Analysis) 
    จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันทน้ัน ผูวิจัยไดวิเคราะห
กระบวนการทํางาน และความตองการ การทํางานของระบบ โดยใชแผนภาพ UML ในการแสดงขั้นตอน และการทํางาน
ของระบบ ดังตอไปน้ี 
  2.1 Use case Diagram 
  แผนภาพ Use Case แสดงถึงความสามารถของระบบแตละกลุมงาน โดยกลุมงานจะมีผูใชงานบงชี้
ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Systems Development Life Cycle : SDLC บอกขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

  3. การออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบเปนข้ันตอนการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะห มาพัฒนา
เปนแบบจําลองทางกายภาพ (Physical Model) ใหสอดคลองกันโดยการออกแบบ จะเร่ิมจากสวนของอุปกรณและ
เทคโนโลยีตางๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพ (Input Design) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) การ
ออกแบบฐานขอมูล (Database Design) และการออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface) 
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  4. การพัฒนา (Development) ข้ันตอนการพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมท่ีไดทําการวิเคราะห
และออกแบบไว ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือการสรางระบบงาน โดยโปรแกรม ที่ใชจะตองพิจารณาใช
ภาษาที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาตอได ในข้ันตอนการพัฒนาน้ี พิจารณาใชComputer Aided Software Engineering 
ตางๆ ในการพจิารณา เพื่อเพิ่มความสะดวก ตรวจสอบหรือแกไขใหรวดเร็ว และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
  5. การติดต้ังและนําไปใช (Installation) เปนการติดต้ังระบบเพื่อการใชงานจริงภายหลังที่ไดผาน การทดสอบ
จนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของ ผูใชระบบเปนข้ันตอนของการปรับปรุง
แกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดต้ังและใชงานแลว ซ่ึงอาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) หรือเกิดจากความตองการ 
ของผูใชงานทีต่องการเพ่ิมโมดูลในการทํางานอ่ืนๆ  
   6. บํารุงรักษา (Maintenance) การบํารุงรักษา ไดแก การแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว สาเหตุที่
ตองแกไขโปรแกรมหลังจากใชงานแลว สาเหตุที่ตองแกไขระบบสวนใหญมี 2 ขอ คือ 1) มีปญหาในโปรแกรม (Bug) และ  
2) การดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจเปล่ียนไป จากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแลวทั้งหมดประมาณ 40% ของคาใชจายใน
การแกไขโปรแกรม เน่ืองจากมี "Bug" ดังน้ันนักวิเคราะหระบบควรใหความสําคัญกับการบํารุงรักษา ซ่ึงปกติจะคิดวาไมมี
ความสําคัญมากนัก 
  ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท การสรางเคร่ืองมือในการ
วิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผูใชงานระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  โดยสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 มีจํานวน 8 ขอ เก่ียวกับ
ขอมูลพื้นฐานผูใชระบบ ตอนที่ 2 มี 15 ขอ คําถามเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบ และตอนที่ 3  เก่ียวกับขอเสนอแนะ    
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท 
สําหรับบุคลกร เจาหนาที่และผูใชทั่วไป ไดใชงานระบบจัดการรานคางานราชมงคลรักษเหลืองจันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  โดยการศึกษาประสิทธิภาพของระบบจากกลุมผูใชระบบ จากการสุมแบบเจาะจง 
ไดแก อาจารยและเจาหนาที่  และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 52 คน พบวา ประสิทธิภาพของระบบ 
ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียที่  4.40 ซ่ึงแบงเปนรายดานไดดังน้ี ดานความเหมาะสมดานการทํางาน
ของระบบ มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.52 อยูในระดับมากท่ีสุด ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.35 อยูใน
ระดับมาก ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.30 อยูในระดับมาก ดานความสะดวกรวดเร็ว
ในการทํางานของระบบ 4.35 อยูในระดับมาก และดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.48 อยูใน
ระดับมาก โดยไดระบบการระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 2 หนาระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลอืงจันท 
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ภาพที่ 3 หนาสมัครสมาชิก เพ่ือสมัครเขามาจองบูธรานคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หนาคัดเลือกรานคา  admin ทําการเลือกรานคาที่จะนํามาขายภายในงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หนารานคาที่ผานการคัดเลือกแลว 
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ภาพที่ 6 หนารานคาท่ีผานการคัดเลือกแลวกําหนดโซน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หนาเพ่ิมโซนรานคา Admin สามาเพิ่มโซนรานคาได 
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ภาพที่ 8 หนาแสดงการเพิ่มโซนรานคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 เพิ่มขอมูลรายละเอียดสินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 หนาแจงชําระการโอนเงิน 
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สรุปและอภิปรายผล 
  ระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลผูคาขายที่จําเปน 
ในการนํามาใชพัฒนาระบบ ทั้งขอมูลผูคาขาย ขอมูลการจองพื้นที่ การออกใบจอง และชวยในตัดสินใจคัดเลือกรานคาที่
เขามาขายสินคาภายในรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันท (นางประทุม สุดใจ, 2558) ซึ่งมีรานคาจํานวนมากเขามา
สมัครจับจองพื้นท่ีในงานเพ่ือขายสินคา ซึ่งสามารถชวยแกปญหาการจองพ่ืนที่ และการลดระยะเวลาในการดําเนินการ
จองพ้ืนที่ ลดตนทุนการใชวัสดุสิ้นเปลือง ลดกระบวนการชําระเงิน ไดนํามาทําการวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบ ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันทครั้งน้ี ทางคณะ
ผูจัดทําไดใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio มาใชในการพัฒนาระบบและใชโปรแกรม AppServe มาใชการจัดการ
ฐานขอมูล  
  ทําการศึกษาขอมูลของระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันทอยางละเอียดแลว ทางคณะผูจัดทํา    
ไดทําการออกแบบหนาจอของแตละเมนูขึ้น โดยการออกแบบหนาจอจะคํานึงถึงการใชงานของผูใชระบบ ซึ่งแตละหนาจอ
จะออกแบบเพื่อใหงายตอการใชงาน เมื่อทําการออกแบบหนาจอเสรจ็ คณะผูจัดทําไดทําการเขียนโปรแกรม พรอมทั้งยัง
ศึกษาขอมูลเก่ียวกับ ระบบการจองพ้ืนที่ของงานเพิ่มอีกดวย 
  เม่ือโปรแกรมระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันทที่คณะผูจัดทํา ไดพัฒนาข้ึนมาจนสําเร็จ และ
สามารถใชงานไดจริง โดยสามารถทํางานตามที่ไดออกแบบระบบงานไว คือ สามารถเก็บขอมูลผูคาขาย ขอมูลการจอง
พื้นท่ี การออกใบจอง ขอมูลการชําระเงิน การออกใบเสร็จ การทํางานของโปรแกรมถูกออกแบบมาใหมีความงาย และ
สะดวกตอการใชงาน และเพ่ิมความสามารถในการชมงาน เพื่อชวยใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวงานและบุคลากรคนหาโซน
รานคาไดอยางถูกตอง เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  ระบบการจองบูธออนไลนงานราชมงคลรักษเหลืองจันท จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการเก็บขอมูลผูคาขายท่ีจําเปนใน
การนํามาใชพัฒนาระบบ ทั้งขอมูลผูคาขาย ขอมูลการจองพ้ืนที่ การออกใบจอง และชวยในตัดสินใจคัดเลือกรานคาที่เขา
มาขายสินคาภายในรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันท (นิตย บุหงามงคล, 2558) ซึ่งมีรานคาจํานวนมากเขามาสมัคร
จับจองพื้นที่ในงานเพื่อขายสินคา ซึ่งสามารถชวยแกปญหาการจองพื่นที่ และการลดระยะเวลาในการดําเนินการจองพ้ืนที่ 
ลดตนทุนการใชวัสดุส้ินเปลือง ลดกระบวนการชําระเงิน (สุธีรา พ่ึงสวัสดิ์ และคณะ, 2558) ไดนํามาทําการวิเคราะห 
ถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ ในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการรานของงานราชมงคลรักษ
เหลืองจันทคร้ังน้ี ทางคณะผูจัดทําไดใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio มาใชในการพัฒนาระบบ และใชโปรแกรม 
AppServe มาใชการจัดการฐานขอมูล  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรเพ่ิมการสรางแผนผังรานของงานราชมงคลรักษเหลืองจันท เพื่อใหผูใชงานสามารถกําหนดพื้นที่จัดงาน
อัตโนมัติได 
  2. ควรเพ่ิมการออกรายงานแผนผังรานคาทั้งหมด เพื่อผูใชสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจองบูธทั้งหมดได
รวดเร็วขึ้น 
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การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เล่ือยไมเงาะผสมไขจากกระบวนการไพโรไลซิส 
The production of the fuel sticks from the sawdust, rambutan,  

mixed from the pyrolysis process 

บุญฤทธ์ิ บัวระบัติ, ชาญณรงค ชูสุย, ชนินทร พรรคไชย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
บทคดัยอ 

  การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เล่ือยไมเงาะผสมกับไขกระบวนการไพโรไลซิส เปนการทดสอบเพื่อหาอัตราสวนผสม
และคุณสมบัติของแทงเช้ือเพลิงที่ไดจากกระบวนการผลิต ซึ่งอัตราสวนผสม (1:1:1:1) (ขี้เลื่อยไมเงาะ:ไขกระบวนการ 
ไพโรไลซิส:แปงมันสําปะหลัง:นํ้าเปลา) โดยน้ําหนัก เปนอัตราสวนผสมท่ีดีที่สุด และนําไปทําการอัดแทงโดยใชกระบวนการ
อัดเย็น พบวา แทงเช้ือเพลิงที่ไดมีขนาด 5x10 เซนติเมตร มีรูปรางที่สมบูรณไมแตกราว มีคาความสามารถเชิงวัสดุในการ
ผลิตแทงเชื้อเพลิงได 49.09 กิโลกรัมตอชั่วโมง มีนํ้าหนักเฉลี่ยตอแทงเชื้อเพลิง 150.30 กรัม และหลังจากผาน
กระบวนการอบไลความชื้นแลวนํ้าหนักเฉลี่ยตอแทงเหลือ 137.10 กรัม ซึ่งผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM คา
ความช้ืนของแทงเช้ือเพลิง รอยละ 8.78 ปริมาณเถา รอยละ 11.40 ปริมาณคารบอนคงตัว รอยละ 55.5 และทําการ
ทดสอบหาคาความรอนพบวาไดคา ความรอน 5,639 แคลลอรีตอกรัม ตามมาตรฐาน ASTM: Coal and Coke, 2010, 
Volume 05.06 โดยพบวา เปนไปตามมาตรฐาน มผช. 238/2547 และทําการทดสอบระยะเวลาการเผาไหม พบวา  
ใชเวลา 2 ชั่วโมงจึงเผาไหมหมด  
คําสําคัญ: ไพโรไลซิส, ขี้เล่ือยไมเงาะ, คาความรอน 
 

Abstract 
 The study aim production of the fuel sticks from Sawdust, Rambutan is mixed with the process 
of pyrolysis. It is a test to find the ratio of ingredients and properties of the fuel rods that are produced 
in the production process, which is the ratio (1:1:1:1) (Sawdust, Rambutan: The process of the pyrolysis: 
the Tapioca Starch: water) by weight, the best combination of ingredients, and to make the pellets 
using the cold-pressed process. The fuel sticks that have a size of 5x10 cm have a completely different 
shape. It has a material capacity to produce a fuel bar. 49.09 kg per hour has an average weight per 
fuel bar 150.30 g, and after the drying process, the average weight per stick is 137.10 grams, which 
results by ASTM, the humidity of the fuel bar. 8.78 percent Ash content 11.40 percent fixed carbon 
content. The 55.5 percent and the test of the Heat found Heat 5,639 calories per gram According to 
ASTM: Coal and Coke, 2010, Volume 05.06, found to comply with the standard. 238/2004 and the 
combustion period tests found that it took 2 hours to burn out. 
Keywords: Pyrolysis, Sawdust, Rambutan, Calorific value 
 

บทนํา 
  ปจจุบันการทําการเกษตรน้ันสวนใหญน้ันมักจะมีวัสดุเหลือทิ้งจํานวนมาก ซึ่งเศษวัสดุเหลาน้ีสามารถนําไปใช
ประโยชนดานตางๆ ได เชน การนําเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาพัฒนาและใชประโยชนทางดานพลังงานในรูป
เช้ือเพลิงอัดแทงโดยเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร และยังเปนการเพ่ิมแหลงผลิตพลังงาน
ทดแทนฟน ซึ่งชวยทําใหลดปญหาการตัดไมทําลายปา ซ่ึงเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรน้ันสามารถนํามาทําเปนพลังงาน
ทดแทนที่มีศักยภาพแทนถานและฟนในครัวเรือนได โดยการผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง คาความรอนของวัสดุทางการเกษตร
แมวาจะมีคานอยกวาเน้ือไม แตถานํามาอัดเปนแทงเพ่ือเพ่ิมความหนาแนน ก็สามารถใหคาความรอนไดในปริมาณ
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ใกลเคียงกับฟนจากไมเน้ือแข็งได (งานพัฒนาพลังงานจากไม, 2550) เชน การอัดแทงเช้ือเพลิงจากเศษเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตใบจาก ซึ่งใหคาความรอนถึง 5,547 แคลลอรีตอกรัม (สุนันทา และอุษา, 2560) และเช้ือเพลิงอัดแทง
จากข้ีเถาแกลบผสมซังขาวโพดและกะลามะพราว ซ่ึงใหคาความรอนเฉล่ีย 6,000-6,900 แคลลอรีตอกรัม (อภิรักษ, 
2551) ดังน้ันการนําเศษวัสดุทางการเกษตรมาอัดเปนแทง จึงเปนแนวทางเพ่ิมเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนไมได เพ่ือนาํมาใชเปน
เช้ือเพลิงอีกทางหน่ึงได  
  ซึ่งทางผูวิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาการนําไขที่เหลือจากกระบวนการไพโรไลซิสและข้ีเล่ือยไมเงาะมาอัดเปนแทง 
เพ่ือใหไดผลผลิตและคุณภาพสูงสุด โดยทําการทดลองอัดเช้ือเพลิงดวยวิธีการอัดแทงแบบอัดเย็น โดยใชไขเหลือท้ิงจาก
กระบวนการไพโรไลซิสผสมเศษขี้เล้ือยไมเงาะแปงมันสําปะหลังและนํ้าเปนวัตถุดิบ มาทําการหาอัตราสวนที่เหมาะสม 
และทําการอัดขึ้นรูปแทงเช้ือเพลิงจากไขเหลือทิ้งในกระบวนการไพโรไลซิส เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงจะสงผลใหเกิด
การใชประโยชนจากไขเหลือทิ้งในกระบวนการไพโรไลซิสและเศษไมงาํที่เหลือจากการตัดแตงกิ่งใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อยไมเงาะผสมกับไขในกระบวนการไพโรไลซสิ 
  2. เพื่อทดสอบคณุสมบัติของแทงเชื้อเพลิง 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  1. พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลังงานท่ีใชแทนนํ้ามันเช้ือเพลิงสามารถแบงตามแหลง 
ที่มาไดเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา พลังงานส้ินเปลื้อง เชน ถานหิน แกส
ธรรมชาติ หินน้ํามันและทรายนํ้ามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถ
หมุนเวียนนํามาใชไดอีก เรยีกวา พลังงานหมุนเวียน เชน พลงังานแสงอาทิตย ลม ชวีมวล น้ําและไฮโดรเจน เปนตน  
  1.1 ชีวมวล (Biomass) หมายถึง วัตถุหรือสสารท่ีไดจากสิ่งมีชีวิต เชน ขาวสาร รํา แกลบ และฟางขาง
ไดมาจากตนขาวและมูลสุกรไดมาจากการเล้ียงสุกร เปนตน แตในทางตรงกันขามนํ้ามันดิบกาซธรรมชาติ และถานหิน
ไดมาจากการทับถมซากพืชและสัตวเปนระยะเวลาหลายรอยลานป ไมถือวาเปนชีวมวล เพราะไมไดมาจากสิ่งมีชีวิตอีก
ความหมายหน่ึงของชีวมวล คือ เปนแหลงกักเก็บพลังงาน เน่ืองจากพืชตองอาศัยแสงอาทิตยในการสังเคราะหแสงและ
เจริญเติบโต จากนั้นแปรเปล่ียนสภาพเปนของแข็ง เชน เศษไม ขาวโพด และตนออย หรือแปรสภาพเปนของเหลว เชน 
นํ้ายางพารา นํ้ามันพืช ไบโอดีเซล และเอทานอล จะเห็นวาชีวมวลมีความหมายคอนขางกวาง ชีวมวลบางชนิดเหมาะท่ี
นํามาบริโภคมากกวาพลังงานเพื่อใหมีความเขาใจย่ิงข้ึน ไดนิยามความหมายชีวมวลในที่น้ีวา “เศษวัสดุเหลือใชจากการ
แปรรูปสินคาทางการเกษตรหรือจากเก็บเก่ียว”  
  ซ่ึงองคประกอบของชวีมวลหรือสสารท่ัวไป จะแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ  
   1. ความชื้น (Moisture) หมายถึง ปริมาณนํ้าที่มีอยู ชีวมวลสวนมากจะมีความชื้นคอนขางสูง เพราะเปน
ผลผลิตทางการเกษตร ถาตองการนําชีวมวลเปนพลังงานโดยการเผาไหม ความชื้นไมควรเกินรอยละ 50  
  2. สวนท่ีเผาไหมได (Combustible substance) สวนที่เผาไหมไดจะแบงออกเปน 2 สวน คือ Volatiles 
matter และ Fixed Carbon Volatiles matter คือ สวนท่ีลุกเผาไหมไดงาย ดังน้ันชีวมวลใดที่มีคา Volatiles matter สูง
แสดงวาติดไฟไดงาย  
  3. สวนท่ีเผาไหมไมได คือ ขี้เถา (Ash) ชีวมวลสวนใหญจะมีข้ีเถาประมาณรอยละ 1-3 ยกเวนแกลบและ
ฟางขาว จะมีสัดสวนข้ีเถาประมาณรอยละ 10-20 ซ่ึงจะมีปญหาในการเผาไหมและกําจัดพอสมควร (ชีวมวล Biomass, 
2549)  
  1.2 เช้ือเพลิงอัดแทง (Briquetted Fuel) คือ เชื้อเพลิงชนิดหน่ึงที่ไดจากวัสดุที่มีความหนาแนนต่ําใหเปน
วัสดุที่มีความหนาแนนสูง เชน วัสดุจากการเกษตรตางๆ โดยกระบวนการผลิตแทงเช้ือเพลิงทั้งแบบท่ีใชความรอน  
(อัดรอน) และแบบไมใชความรอน (อัดเย็น) จากน้ันนําวัสดุมาอัดแทงเช้ือเพลิง จะไดเชื้อเพลิงที่สะดวกสําหรับการนําไปใช
งานและสามารถนําเศษวัสดุเหลือใชตางๆ มาอัดแทงเชื้อเพลิงได (ศศิรินทร, 2542)  
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  1.3 เช้ือเพลิงเขียว (Green fuel) คือ เชื้อเพลิงที่ไดจากการอัดแทง (Briquetting) จากวัสดุชีวมวลตางๆ  
ที่ผานการสับใหเปนชิ้นเล็กๆ และอัดเปนแทงในกระบอกเหล็ก การอัดจะกระทําในขณะที่วัสดุมีความช้ืนสูงรอยละ 40-60 
เพ่ือลดแรงอัดและชวยในการจับตัวกันเปนแทงใหงายข้ึน การอัดมีทั้งการอัดสดโดยใชพืชชนิดเด่ียวกันอัด ซ่ึงจะมีสาร
เหนียวๆ ของพืชเอง เชน เพคติน เยลลาติน กัม เปนตัวประสาน เพราะตัวมันเองไมมีนํ้าและยางเหนียวที่เพียงพอหรือ
นอยมาก แทงเชื้อเพลิงท่ีไดจากการอัดโดยไมใชความรอนหรอืที่เรียกวา แทงเชื้อเพลิงเขียว กอนนําไปใชงานจะตองมีการ
นําไปตากแดดใหแหงเสียกอน โดยเช้ือเพลิงเขียวเมื่อแหงจะมีรูพรุนทําใหติดไฟงายหรืออาจนํามาเผาเปนถานกอนได 
(พันธุ ช.,2535) 
  2. กระบวนการไพโรไลซิส 
   กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) สารที่ไดจากการแตกตัวของวัตถุดิบจะกลับมารวมตัวกันเปนโมเลกุลขนาด
ใหญ ซึ่งอาจจะกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา ออกจากกระบวนการหรือเปนของแข็งขนเหนียวติดอยูตามอุปกรณตางๆ ได 
ดังน้ันภาวะที่ใชในการไพโรไลซิสจะตองข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุดิบท่ีใชดวยการมีความรูอยางดีเก่ียวกับวัตถุดิบที่ปอนเขา
กระบวนการจะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณท่ีสูงและไมกอใหเกิดผลผลิตที่ไมตองการหรือกอใหเกิดผลผลิตท่ี 
ทําใหตองหยุดการผลิตช่ัวคราวเพ่ือทําการซอมแซมอุปกรณ ในบางคร้ังอาจมีการเติมไฮโดรเจนหรือไอนํ้าเขาในกระบวนการ
ไพโรไลซสิดวย ท้ังเพื่อเปลี่ยนการกระจายตัวของผลิตภัณฑและทําใหผลิตภัณฑที่เปนนํ้ามันมีความเสถียรมากขึ้น เน่ืองจาก
ไฮโดรเจนจะเขาไปรบกวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยออกซเิจนที่มีอยูในเน้ือของวัตถุดิบ การเติมนํ้าในปริมาณไมมาก
เกินไปเขาไปเปนตัวกลางในกระบวนการไพโรไลซิสจะทําใหไปเพ่ิมความดันใหกับกระบวนการทําใหวัตถุดิบเกิดเปนของ
ไหลไดงายและทําใหถานที่ไดจากกระบวนการมีคาพ้ืนที่ผิวสูงข้ึน ในกรณีที่ตองการถานกัมมันตหรือถานดูดซับ  
  2.1 ผลิตภัณฑจากการไพโรไลซิส 
                   ผลิตภัณฑจากการไพโรไลซิสที่ไดจะออกมาเปน 3 ลกัษณะ คือ กาซ ของเหลวและของแข็ง 
  1) ผลิตภัณฑที่เปนกาซ 
  ผลผลติที่เปนกาซท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลซิสโดยทั่วไปจะขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบและตัวแปรตางๆ ที่
ใชในกระบวนการผลิตกาซที่ไดจะมีพวกไฮโดรคารบอนอยูในระดับสูง บางสวนเปนมีเทนและพวกไฮโดรคารบอนท่ีอิ่มตัว
และไมอ่ิมตัวจากกระบวนการเสื่อมสภาพทางความรอนที่สลับซับซอน 
  2) ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว 
  ในสวนที่เปนของเหลวเปนผลิตภัณฑท่ีมีความตองการจากกระบวนการมากที่สุด ของเหลวที่ไดจาก
กระบวนการไพโรไลซิสแบบชาจะประกอบดวย นํ้า สารประกอบอินทรียตางๆ ไฮโดรคารบอนตั้งแตพวกที่มีคารบอนตํ่าๆ 
ไปจนถึงพวกที่มีคารบอนสูงๆ สารประกอบแอลกอฮอล ซึ่งลักษณะของของเหลวที่ไดจะมีสีเหลือง สีนํ้าตาลหรือสีดํา 
ซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุดิบต้ังตนและมีนํ้าเปนองคประกอบมากกวารอยละ 20 ซึ่งนํ้าที่มีอยูในของเหลวน้ันมีผลกระทบตอคา
ตางๆ ของของเหลว คือ คาความรอนและคาความหนืดท่ีไดอาจจะไมสูงเทาที่ควร ของเหลวที่ไดจะมีคาความเปนกรดดาง 
(pH) ตํ่า อยูในชวง 2-3 ซึ่งจะเปนผลมาจากกรดอินทรียที่มีอยูในของเหลว เชน กรดอะซีติกหรือกรดฟอรมิก เปนตน 
ทําใหมีคุณสมบัติที่สามารถกัดกรอนโลหะไดของเหลวจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วและไพโรไลซิสแบบรวดเร็วจะ
เปนของเหลวที่มีความหนืดสูงกวาของเหลวที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา มีลักษณะสีเหลือง สีนํ้าตาลหรือสีดํา
ข้ึนอยูกับวัตถุดิบตั้งตน ซึ่งมีน้ําเปนองคประกอบรอยละ 15-20 โดยปกติจะไมมีการแยกเฟสกันเวนแตขยะที่ใชจะมี
ความช้ืนสูงมากๆ แตกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วจะใหปรมิาณของเหลวที่มากวากระบวนการไพโรไลซิสแบบรวดเร็ว
น้ันใชอุณหภูมิสูงมากทําใหวัตถุดิบเปลี่ยนสถานอยางเร็วจนกลายเปนกาซมากกวา 
  3) ผลิตภัณฑที่เปนของแข็ง 
   ของแข็งที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสจะเปนจําพวกถานหรือผงคารบอน ซึ่งปริมาณถานที่ผลิตไดจาก
กระบวนการไพโรไลซิสแบบชาอยูที่ปริมาณรอยละ 30-40 ของนํ้าหนักวัตถุดิบที่ใช ในขณะที่กระบวนการไพโรไลซิสแบบ
เร็วและแบบไพโรไลซิสแบบรวดเร็วจะไดผลผลิตถานที่ต่ํามากและอาจจะไมไดถานเปนผลผลิตเลย ภายใตสภาวะ 
บางสภาวะที่ใช 
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  3. การอัดแทงเช้ือเพลิง 
  การอัดกอนเช้ือเพลงิมีวัตถุประสงคหลัก คือ การเพ่ิมความหนาแนนใหกับวัสดุทําใหเกิดการจับตัวเปนกอน  
ในการอัดกอนเช้ือเพลิงนั้นทําไดทั้งการอัดแหงและการอัดเปยก  
  3.1 การอัดแหง 
  เคร่ืองอัดมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ เกลียวหรือสกรู กระบอกไดหรือกระบอกเกลียว ระบบการใหความ
รอนกระบอกไดหรือกระบอกเกลียว นิยมใชขดลวดไฟฟาควบคุมอัตโนมัติและมีระบบระบายความรอนดวยหองเฟอง วัสดุ
กอนการอัดตองผานกระบวนการบดมากอน โดยทั่วไปอาจใชแฮมเมอรมิล (Hammer Mill) ยกเวนแกลบ ในกรณีเครื่อง
อัดมแีรงมาก อาจไมจําเปนตองบดกอนเพราะเครื่องอัดสามารถบด และอัดไปในตัวความช้ืนของวัสดุที่บดแลวกอนการอัด 
ควรมีคาอยูระหวางรอยละ 7-12 หากมีคาสูงหรือตํ่ากวานั้นอาจเกิดการอัดอาจไมไดผลใชแรงอัดสูงประมาณ 77,000 - 
120,000 กิโลนิวตันตอตารางเมตร การบดอัดของวัสดุเกิดจากแรงของวัสดุกับเกลียวและการรีดของกระบอกได กระบอก
ไดจะมีการรีบอยางเหมาะสมและจะตองมีรองหรือเสนเพื่อปองกันการหมุนของวัสดุไปตามเกลียวที่หมุน สวนใหญการอัด
ตองใชความรอนจากภายนอกเพ่ือทําใหผนังเซลลละลายใชเปนตัวเชื่อมประสาน การอัดรอน เปนการอัดวัสดุโดยที่วัสดุ 
ไมจําเปนตองเปนถานมากอน เม่ืออัดเปนแทงเสร็จแลว คอยนําเขาเตาใหเปนถานอีกครั้งหน่ึงวัสดุที่สามารถผลิตโดยวิธี 
การอัดรอน ขณะน้ีมี 2 ชนิด คือ แกลบ และขี้เล้ือย เพราะวัสดุทั้ง 2 ชนิดน้ีเมื่อโดนอัด ดวยความรอน จะมีสารในเนื้อของ
วัสดุยึดตวัมันเอง จึงทําใหสามารถยึดเกาะเปนแทงได โดยที่ไมตองใชตัวประสาน โดยที่เคร่ืองอัดตองเปนเคร่ืองอัดชนิดอัด 
รอน ซ่ึงราคาคอนขางสงู  
  3.2 การอัดเปยก 
  เคร่ืองอัด ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ คือ เกลียว กระบอกเกลียว และกระบอกอัด ซึ่งสามารถ
เปล่ียนขนาดได ความช้ืนกอนการอัดขึ้นอยูกับชนิดของพืชโดยทั่วไปมีความช้ืนรอยละ 60 จะอัดไดดีแตถาสูงหรือต่ํากวา 
อาจจะอัดไดไมดี การอัดใชแรงอัดตํ่ากวาการอัดแบบแหงอยางมาก โดยอาศัยยางเหนียวๆ ในพืช ซ่ึงจะตองมีระบบให
ความรอนหรือระบายความรอน วัสดุกอนการอัดตองสับเปนชิ้นเล็กๆ แตไมใชการปนหรือบดละเอียดอยางการอัดแหง 
ช้ินสวนของพืชจะมีขนาดใหญ เล็ก ยาว หรือสั้นไปบางก็สามารถอัดได โดยเฉพาะพืชที่มียางเหนียวสามารถอัดไดดกีารอัด
ยังมีลักษณะเปนการประสานกันของเสนใยพืชดวยเมื่อการอัดเปนแทงแลว แทงเช้ือเพลิงจะตองนําไปตากแดดใหแหง 
กอนนําไปใช ซ่ึงแทงเช้ือเพลิงจะมีความหนาแนนประมาณ 600-800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เน้ือของแทงเชื้อเพลิงจะ
ถูกอัดเปนเสนๆ หรือชิ้นการรวมตัวไมแนนหรือหลอมเปนเน้ือเดียวกันอยาง กระบวนการอัดแหง แตการจับตัวก็แข็งแรง
ไมเปราะและหักงาย บางกรณีอาจใชตัวประสานจากภายนอกชวย การอัดเย็น เปนการอัดวัสดุที่นํามาผสมกับแปงมันหรือ
วัสดุประสานอ่ืนๆ โดยทั่วไปจะเปนแปงมัน ถาวัสดุใดมีขนาดใหญ เชน กะลามะพราว เม่ือผานการเผาแลวตองมีเคร่ืองบด
ใหละเอียดกอน แลวคอยนํามาผสมกับแปงมันและนําในอัตราสวนตามที่ตองการ (ไพทูรย, 2551) 
  3.3 เคร่ืองอัดแทงเช้ือเพลิง 
    3.3.1 เครื่องอัดแทงแบบเกลยีว 
   เปนเคร่ืองมือที่อัดแทงโดยวัตถุดิบจะถูกปอนผานฮ็อปเปอรและจะถูกอัดโดยเกลียวอัด โดยทั่วไปแลว
เคร่ืองอัดแทงแบบเกลียวอัด แบงเปน 3 ประเภท คือ เคร่ืองอัดแทงแบบเกลียวกรวย (Conical Screw Press) จะอัด
วัตถุดิบผานหัวดายโดยหัวดายแบบเจาะใหเปนรู (Perforated matrix) โดยสวนมากจะทําเปน 2 รู และจะใหผลิตภัณฑที่
มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร สวนความยาวน้ันขึ้นอยูกับมีดท่ีจะตัด สวนหัวดายแบบรูเดียว (Single-die 
matrix) จะใหผลิตภัณฑมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 เซนติเมตร (พิมลรตัน, 2549) 
   ความสามารถเชิงวัสดุ 
   ความสามารถเชิงวัสดุ หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่กําลังการผลิต โดยท่ัวไปมีหนวยเปนปริมาณ
ผลผลิตตอเวลา เชน ตันตอป คันตอวัน นํ้าหนักตอเวลา เปนตน (สํานักโลจิสติกส, 2558) 
 
   ความสามารถเชิงวัสดุ =                               
 
 

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 

เวลา (ชั่วโมง) 
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  4. การหาคาพลังงาน 
  4.1 การคํานวณหาคาความรอน (ASTM D5865) 
  ทดสอบโดยวิธี Isoperibol โดยใชสมการการหาคา t ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นอยางถูกตองโดยแทนคาลง
ในสมการ 
    t = tc-ta-r1(b-a)-r2(c-b)    (1) 
   โดย a = ชวงเวลาที่ใชในการ ignite (นาที) 
   B = ชวงเวลาที่อุณหภูมิ เพิ่มข้ึนรอยละ 60 จากอุณหภูมิเริ่มตน 
   C = เวลาเริ่มตนของชวงเวลาท่ีอุณหภูมิกลับมาคงท่ีภายหลังการสันดาป (นาที) 
   ta = อุณหภูมิขณะเร่ิม ignite 
   tc = Correction Temperature ที่ c 
   r1 = อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมใินชวง 5 นาที กอนการ ignite 
   r2 = อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหวาง 5 นาทีจากเวลา c ถาอุณหภูมิลดลง r2  
          จะเปนคาลบ คา [ -r2 (c-b) ] จะเปนบวก 
  นํามาทําการคํานวณแบบ Normal หาคา Gross heat of combustion โดยสมการ 

    Hg =     (2) 

  4.2 การวิเคราะหปริมาณความช้ืนตามมาตรฐาน (ASTM D3173) 

   ปรมิาณความช้ืน (รอยละ) =  
( )

𝑥100 (3)         

         
   เม่ือ  A = นํ้าหนักตัวอยางกอนอบ (กรัม) 
         B = น้ําหนักตัวอยางหลังอบ (กรัม) 

 4.3 การวิเคราะหปริมาณเถาโดยวิธีมาตรฐาน (ASTM D3174) 

   ปรมิาณเถา (รอยละ) = 
( )

𝑥100  (4) 

            
   เม่ือ  A = นํ้าหนักของเถาและถวยกระเบื้องดินเผา (กรัม) 
        B = นํ้าหนักของถวยกระเบ้ือง (กรัม) 
         C = นํ้าหนักตัวอยางที่ใช (กรัม) 
  4.4 การวิเคราะหปริมาณสารระเหยตามมาตรฐาน (ASTM D3175) 

   นํ้าหนักตัวอยางท่ีหายไป (รอยละ) = 
( )

𝑥100 (5) 

       
  เม่ือ  A = นํ้าหนักตัวอยางกอนเผา (กรัม) 
         B = น้ําหนักตัวอยางหลังเผา (กรัม) 
  ปรมิาณสารระเหย (รอยละ) = นํ้าหนักตัวอยางที่หายไป (รอยละ) – ปริมาณความชื้น (รอยละ) 
  4.5 การวิเคราะหปริมาณคารบอนคงที่ตามมาตรฐาน (ASTM D3172) 
  ปรมิาณคารบอนคงที่ (รอยละ) = (ปริมาณความช้ืน + ปริมาณเถา + ปรมิาณสารระเหย) (6) 
  5. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (238/2547) 
  1. ขอบขาย 
   1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะถานอัดแทงท่ีทําจากผงถานหรือถานเม็ดมาอัดเปน
แทงหรอืทําจากวัสดธุรรมชาติมาอัดเปนแทงแลวนํามาเผาจนเปนถาน 
  2. บทนิยาม 
   ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มีดังตอไปน้ี 
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   2.1 ถานอัดแทง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน กะลามะพราว กะลาปาลม 
ซังขาวโพด มาเผาจนเปนถานอาจนํามาบดเปนผงหรือเม็ดแลวอัดเปนรูปทรงตามที่ตองการ หรือนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน 
แกลบ ขี้เล่ือย มาอัดเปนแทงตามรูปทรงที่ตองการแลวจึงนํามาเผาเปนถาน 
   2.2 คาความรอน หมายถึง พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาถานหนัก 1 กรัม มีหนวยเปนแคลอร่ี 
ตอกรัม 
  3. คณุลักษณะที่ตองการ 
   3.1 ลักษณะทั่วไป ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปทรงเดียวกัน ขนาดใกลเคียงกัน  มีสีดําสมํ่าเสมอ    
ไมเปราะ อาจแตกหักไดบาง  
   3.2 การใชงาน เม่ือติดไฟตองไมมีสะเก็ดไฟกระเด็น ไมมีควันและกล่ิน 
   3.3 ความชื้น ตองไมเกินรอยละ 8 โดยนํ้าหนัก 
   3.4 คาความรอน ตองไมนอยกวา 5,000 แคลอรี่ตอกรัม 
  4. การบรรจุ 
   4.1 หากมีการบรรจุ ใหบรรจุถานอัดแทงในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง และสามารถปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถานอัดแทงได 
   4.2 นํ้าหนักสุทธิของถานอัดแทงในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก 
  5. เคร่ืองหมายและฉลาก 
   5.1 ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุถานอัดแทงทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปน้ีใหเห็นไดงายชดัเจน 
    1) ชื่อผลิตภัณฑ 
    2) ชนิดของวัสดุที่ใชทํา 
    3) นํ้าหนักสุทธิ 
    4) เดือน ปที่ทํา 
    5) ขอแนะนําในการใช 
    6) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทําพรอมสถานที่ตั้งหรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช
ภาษาตางประเทศตองมีความหมายที่ตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน 
  6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
   6.1 รุนในที่นี้ หมายถึง ถานอัดแทงโดยกรรมวิธี ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 
   6.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปน้ี 
    6.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และ
เครื่องหมายฉลากใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวนไมนอยกวา 3 กิโลกรัม เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ 3.1 ขอ 4 และขอ 5 จึงจะถือถานอัดแทงรุนน้ันเปนไปตามเกณฑกําหนด 
    6.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน ความชื้น และคา
ความรอน ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ 6.2.1 แลว จํานวนไมนอยกวา 3 กิโลกรัม เม่ือตรวจสอบตัวอยางแลว
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.2 ถึงขอ 3.4 จึงจะถือวาถานอัดแทงรุนน้ันเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
   6.3 เกณฑตัดสิน ตัวอยางถานอัดแทงตองเปนไปตามขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาถาน
อัดแทงรุนน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี                                                                   
  7. การทดสอบ 
   7.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายฉลาก ใหตรวจพินิจ 
   7.2 การทดสอบการใชงาน ใหทดสอบโดยการจุดตัวอยางถานอัดแทงแลวตรวจพินิจ 
   7.3 การทดสอบความช้ืน ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D3173 
   7.4 การทดสอบคาความรอน ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D5865  
   7.5 การทดสอบนํ้าหนักสุทธิ ใหใชเคร่ืองช่ังที่เหมาะสม 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สุนันทา (2559) ไดศึกษาการใชประโยชนของเศษของใบจากเหลือทิ้ง นํามาผลิตเปนเช้ือเพลิงอัดแทง โดยมีการ
ใชกาวแปงเปยกเปนตัวประสาน ผานกระบวนการอัดแทงดวยเครื่องมือ พบวา ใบจากสามารถนํามาเผาไดถานใบจาก  
มีสีดํา นํ้าหนักเบา นํามาบดละเอียดเปนผงถาน ผสมกับกาวแปงเปยก คลุกเคลาใหเขากัน นํามาอัดเปนแทงเช้ือเพลิง  
ซ่ึงแทงเชื้อเพลิงที่ไดคงรูปไมแตกหัก เม่ือนําไปตากจนแหง ผลการทดสอบดานศักยภาพพลังงาน พบวา มีคาความรอน
เทากับ 5,547.30±17.20 แคลลอรี่ตอกรัม ปริมาณความชื้นรอยละ 3.17±1.29 ปริมาณเถารอยละ 6.90±2.47 ปริมาณ
สารระเหยรอยละ 5.28±0.23 และปริมาณคารบอนคงตัวรอยละ 88.20±2.44 ทดสอบการเผาไหมของเช้ือเพลิง พบวา
ถานอัดแทงที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตใบจากสามารถใชงานหุงตมไดดี ไมมีการแตกปะทุ ติดไฟไดดี 
ไมมีควัน และไมมีกลิ่นรบกวนขณะใชงาน 
  พงษศักด์ิ (2559) ไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องอัดแทงถานเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบเกลียวอัดเย็นควบคุม
การทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําหรับการนําเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป ประกอบดวย 
เปลือก เน้ือ และผลกาแฟเสีย มาทําการทดสอบการอัดแทงถานดวยอัตราสวนผสมตางๆ พบวา ผลิตภัณฑอัดถาน เม่ือ
ผสมองคประกอบตางๆ ตามอัตราสวนที่ไดกําหนดไว คือ ผงถาน แปงมันสําปะหลังและนํ้า (2:1:0.50) มีลักษณะทาง
กายภาพที่มีรูปทรงที่ตองการ เกาะตัวกันแนน และไมมีรอยราวทําใหความสามารถในการทํางานของเคร่ืองอัดถานชีวมวล
ที่ผลิตข้ึนทํางานสูงสุดเฉลี่ย 32 กิโลกรัมตอชั่วโมง จากนั้นลดความชื้นดวยวิธีการตากแดดเปนเวลา 24 ชั่วโมง (2 วัน) 
ทดสอบ ระยะเวลาการจุดติดไฟ ระยะเวลาการมอดดับ และปริมาณขี้เถา จากน้ันสงตัวอยางผลิตภัณฑเขาทดสอบ
คุณสมบัติทางเช้ือเพลิงในหองปฏิบัติการตามมาตรฐานของ ASTM ดังน้ี ความชื้นรอยละ 10.33 เถารอยละ 22.02 
คารบอนคงตัวรอยละ 33.71 กํามะถันรอยละ 3.52 คาความจุความรอน 4,178 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม และสารระเหย
รอยละ 33.94 ซึ่งผลิตภัณฑเชื้อเพลิงอัดแทงจากงานวิจัยครั้งน้ี สามารถนํามาใชในการผลิต เพื่อจําหนาย และใช
ประโยชนในครัวเรือน 
  ศริิวรรณ และคณะ (2556) ทําการทดสอบเคร่ืองบดอัดเช่ือเพลิงอัดแทงจากทะลายปาลม พบวา ทะลายปาลม 
สด มีปริมาณนํ้าหนักเฉลี่ย 6.22 ,8.06, 8.06 และ 9.05 กรัม ตามลําดับสําหรับทะลายปาลมแหงมีปริมาณนํ้าหนักเฉลี่ย 
5.27,7.80,7.87 และ 8.27 กรัม ตามลําดับ จะเห็นไดวา ปริมาณนํ้าหนักของทะลายปาลม จากการวัดขนาดอนุภาคท้ัง
ทะลายปาลม สดและทะลายปาลมแหงมีปริมาณน้ําหนักเพิ่มข้ึนตามความเร็วรอบในการบดยอยเม่ือทดสอบการอัดแทง
ทะลายปาลมแหงโดยความเร็วที่เหมาะสมในการบดยอยทะลายปาลมอยูที่ความเรว็รอบ 400 รอบตอนาที ในการอัดจาก
กระบอกอัด 3 แบบ คือ แบบเทเปอร แบบทรงกระบอก และแบบทรงกระบอกมีครีบพบวาการอัดของทะลายปาลม สด
อัดไมออกท้ัง 3 กระบอก เน่ืองจากทะลายปาลม สดที่ผานการบดยอยมีปริมาณนํ้ามันอยูเม่ือทําการอัดจึงเกิดการล่ืน
ภายในกระบอกใบเกลียวทําใหไมสามารถอัดสงทะลายปาลมออกมายังกระบอกอัดได สําหรับการอัดของทะลายปาลม
แหงจากกระบอกแบบเทเปอรอัดไมออกและกระบอกอัด 2 ชนิดหลังอัดออกแตไมแนนและเกิดการคืนตัวของทะลาย
ปาลมเล็กนอย 
  Farah (2019) ไดทําการศึกษา ของเสียจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่เปนของแข็งประเภท เสนใยเปลือกและ
เปลือกเมล็ดปาลม ซึ่งอาจเปนวัตถุดิบที่มีตนทุนตํ่าและสามารถแปลงเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาสูง สวนแรกของงานวิจัยน้ี
สรุปการใชโดยตรงและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชีวเคมีการเปล่ียนแปลงทางเคมีความรอนและวัสดุลิกนินสังเคราะห
เช้ือเพลิงชีวภาพเคมีภัณฑและวัสดุทางชีวภาพ สวนที่สองของการศกึษาน้ีกลาวถึงโอกาสในการพัฒนากระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซลจากผลิตภัณฑชีวภาพในปจจุบันและโอกาสในการผลิตเช้ือเพลิงข้ันสูงและสารเคมีแพลตฟอรม งานวิจัยน้ีได
เสนอการบูรณาการแนวคิดทางชีวภาพเพ่ือปรับปรุงคุณคาของผลิตภัณฑทางชีวภาพ ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสูงที่ครอบคลุม
รวมถึงเช้ือเพลิงชีวภาพข้ันสูงสารเติมแตงเชื้อเพลิงและสารเคมีแพลตฟอรม การพัฒนาเทคโนโลยีไบโอ การกลั่นแบบ
บูรณาการสําหรับการประมวลผลชีวมวลปาลมนํ้ามันคาดวาจะเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการผลิตพลังงาน
ทดแทนและเพ่ิมความย่ังยืนของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
  Shailendrasingh (2020) ทําการทดสอบผลของการผสมชีวมวลและสารยึดติดตอความแข็งแรง คาความรอน
และความทนทานของอนุภาคชีวมวลซ่ึงเม็ดชีวมวลที่ทดสอบถูกเตรียมโดยการใชวัตถุดิบชีวมวลผสมรอยละ 0-60 โดย
นํ้าหนักสารเติมแตงและรอยละ 2-6 โดยนํ้าหนัก การกลับคืนของคา PVA ของนํ้ามันปรุงอาหารที่ใชแลว และนํ้ามัน 
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หลอลื่นที่ใชแลว พบวา เม่ือเพ่ิมขี้เล่ือยและเศษใบไมจะเสริมคา CV ของอนุภาค โดยเปลือกถ่ัวลิสงมีคาสูงสุดแตคาความ
แข็งแรงต่ําสุด ในทางตรงกันขาม LLW มีความแข็งแรงที่ดีแตคา CV ต่ําสุด โดย GNS มวลชีวภาพเปนแรงดัดแปลงและ 
GNS เปน CVS เสริม SWD มวลชีวภาพใหความแข็งแรงและ CVS สําหรับเม็ด ความแข็งแรงของอนุภาค GNS เพ่ิมข้ึน
อยางเห็นไดชัดเม่ือเทียบกับอนุภาค LLW และ SWD ในขณะที่ความแข็งแรงของอนุภาคชีวมวลท้ังหมดจะลดลงเล็กนอย 
วัสดุ rPVA มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางการยึดเกาะในขณะที่ WCO และ WLO มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงเม็ด 
CVS 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนการเตรียมวัสดุเพื่อทําการทดสอบ 
  1. ทําการเตรียมผงข้ีเล่ือยไมเงาะแหงขนาดความเสนผานศูนยกลางเฉล่ีย 2 มิลลิเมตร  
  2. เตรียมไขจากกระบวนการไพโรไลซิส แปงมันสําปะหลัง และน้ําเปลา 
  3. นําสวนผสมทั้งหมด มาทําการผสมดวยเครื่องผสมแบบหมุนกลบัไปมา โดยใชระยะเวลาผสม 15 นาที โดย
อัตราสวนผสม 
      โดยนํ้าหนัก คือ (1:0.5:1:1),(1:0.5:0.5:1) และ (1:1:1:1) (ผงข้ีเล่ือยไมเงาะ:ไขไพโรไลซิส:แปงมันสําปะหลัง:
นํ้าเปลา) 
 ข้ันตอนการอัดข้ึนรูปและเตรียมตัวอยางทดสอบและเก็บผลเบ้ืองตน 
  1. นําสวนผสมที่ผสมเขากันดีแลวเขาสูเคร่ืองอัดเย็นแบบอัตโนมัติควบคุมดวยระบบนิวแมติกส 
  2. ทําการจับเวลาในการอัดและนําแทงเช้ือเพลิงที่ไดจากการผลิตมาทําการช่ังนํ้าหนัก 
  3. สังเกตลักษณะของแทงเชื้อเพลิงท่ีไดจากการมองดวยตาเปลาและการสัมผัส 
  4. นําแทงเช้ือเพลิงเขาอบในเครื่องอบไลความช้ืน 
 ข้ันตอนการตรวจสอบและวิเคราะหผล 
  ทําการทดสอบโดยวิธีทดสอบตามมาตรฐาน ASTM: Coal and Coke,2010, Volume 05.06 
  การคาํนวณหาคาความรอน (ASTM D5865) ดังสมการท่ี 1 และสมการท่ี 2 
  การวิเคราะหปรมิาณความชื้นตามาตรฐาน (ASTM D3173) ดงัสมการท่ี 3 
  การวิเคราะหปรมิาณเถาโดยวิธีมาตรฐาน (ASTM D3174) ดังสมการที่ 4 
  การวิเคราะหปรมิาณสารระเหย ตามมาตรฐาน (ASTM D3175) ดังสมการที่ 5 
  การวิเคราะหปรมิาณคารบอนคงท่ี ตามมาตรฐาน (ASTM D3172) ดังสมการที่ 6 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 การผลิตแทงเช้ือเพลิงจากขี้เลื่อยไมเงาะผสมไขจากกระบวนการไพโรไลซิส ดวยอัตราสวนผสม 1:1:1:1  
               ดวยวิธีการ อัดเย็นแบบอัตโนมัติ ความเร็วรอบ 272 รอบตอนาที พบวา 
 

คา
ความสามารถ 

(กิโลกรัม/
ชั่วโมง) 

ระยะเวลา 
การอัด/แทง 

(วินาที) 

นํ้าหนัก
เฉลี่ย/แทง 
กอนอบ 
(กรัม) 

นํ้าหนัก
เฉล่ีย/แทง 
หลังอบ 
(กรมั) 

ความช้ืน 
(รอยละ) 

เถา 
(รอยละ) 

คารบอน
คงตัว 

(รอยละ) 

ความรอน 
(แคลลอรี/

กรัม) 

49.09 11.00 150.30 137.10 8.78 11.40 55.55 5,639 
 

หมายเหตุ นํ้าหนักในการทดสอบ 4 กิโลกรัมตอครั้ง 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคาพลังงานความรอน           ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของแทงเชื้อเพลิงจากการผลิต 
หมายเหตุ คาพลังงานความรอนอางอิงจากงานพฒันาพลังงานจากไม (2550) 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะของขี้เล่ือยไมเงาะ             ภาพที่ 4 ลักษณะของไขจากกระบวนการไพโรไลซิส 
 

         
 

ภาพที่ 5 ลักษณะของเคร่ืองอัดแทงเช้ือเพลิง      ภาพที่ 6 ลักษณะของแทงเชื้อเพลิงจากกระบวนการผลิต 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากขี้เล่ือยไมเงาะผสมกับไขกระบวนการไพโรไลซิส ทําการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติของ
แทงเช้ือเพลิงที่ไดจากกระบวนการผลิต โดยทําการทดสอบทั้งหมด 3 อัตราสวนที่ผสม คือ (1:0.5:1:1),(1:0.5:0.5:1) และ 
(1:1:1:1) (ข้ีเลื่อยไมเงาะ:ไขกระบวนการไพโรไลซิส:แปงมันสําปะหลัง:นํ้าเปลา) โดยนํ้าหนัก ซ่ึงอัตราสวนของขี้เลื่อยและ
นํ้าคงท่ี พบวา อัตราสวน (1:1:1:1) เปนอัตราสวนผสมที่ดีท่ีสุด นําไปทําการอัดแทงโดยใชกระบวนการอัดเย็นที่ความเร็ว
รอบ 272 รอบตอนาที พบวา แทงเชื้อเพลิงที่ไดมีขนาด 5x10 เซนติเมตร มีรูปรางที่สมบูรณไมแตกราว คาความสามารถ
เชิงวัสดุในการผลิตแทงเชื้อเพลิงได 49.09 กิโลกรัมตอชั่วโมง น้ําหนักเฉลี่ยตอแทงเชื้อเพลิง 150.30 กรัม หลังจากผาน
กระบวนการอบไลความช้ืนนํ้าหนักเฉลี่ยตอแทงเหลือ 137.10 กรัม และผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM พบวา แทง
เช้ือเพลิงท่ีผลิตได มีคาความชื้นของแทงเช้ือเพลิงรอยละ 8.78 ปริมาณเถารอยละ 11.40 ปริมาณคารบอนคงตัวรอยละ 
55.5 และทําการทดสอบหาคาความรอน พบวา ไดคาความรอน 5,639 แคลลอรีตอกรัม และทําการทดสอบระยะเวลา
การเผาไหม พบวา ใชเวลา 2 ชั่วโมง จึงเผาไหมหมด 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรหาวัตถุดิบที่ใชเปนตัวประสานที่มีราคาถูกกวาแปงมันสําปะหลัง และสามารถหาซ้ือไดงาย 
  2. แทงเช้ือเพลิงที่ไดจากเครื่องควรไลความชื้นไหไดตามมาตรฐานกอนการบรรจุ 
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บทคดัยอ 

 โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 
สามารถเลนบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล ไดกําหนดเนื้อหาไว 3 มาตรา ไดแก มาตราที่ 11 มาตรา 14 และมาตราที่ 16 
ข้ันตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย การเขียนสตอรี่บอรดฉากตางๆ ของตัวเกม จากนั้นใชโปรแกรมสรางโมเดลของฉาก  
แลวนําไฟลเขาไปในโปรแกรม Unreal engine เพ่ือทําการสรางเกมตามแบบแผนในสตอร่ีบอรด สรางฉากทั้งสามฉาก
โดยแบงเปนสามดานตามหัวขอที่กําหนด แลวจึงใสเน้ือหาในดานทดสอบที่สรางไว หลังจากการทดสอบและแกปญหาของ
ตัวเกมเสรจ็ จึงนําเกมที่พัฒนาแลวใหผูทดสอบทําการเลนเกม จากน้ันวัดผลเพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในเน้ือหา การวัด 
ผลความเขาใจในเนื้อหาของเกมจากกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 20 คน ผลการดําเนินงานวิจัยสรุปตามจุดมุงหมายการวิจัยไดเปนรายขอ
ดังตอไปน้ี  ดานองคประกอบทั่วไปของเกม รวมอยูท่ี 4.69 ในระดับมากที่สุด ดานความถูกตองและเหมาะสมของเน้ือหา 
รวมอยูที่ 4.78 ในระดับมากที่สุด ดานประโยชนที่ไดรับ รวมอยูที่ 4.85 ในระดับมากที่สุด จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีแสดง
ใหเห็นวา เกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ชวยใหผูใชงานไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเน้ือหาของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมากย่ิงขึ้น 
คําสําคัญ: เกม, เกมสามมิติ, พระราชบัญญัติ, มาตรา 
 

Abstract 
 This research aims to develop a game for enhancing knowledge and understanding about 
Computer Act. The game can be played on a personal computer. The contents specified in 3 sections 
for the 11 section, the 14 section, and the 16 section. Methodologies were to write storyboards for 
different scenes of the game, then use the program to create the models of the scenes. After that the 
files were imported into the Unreal engine program for creating the game according to the storyboards. 
Three scenes were created by dividing into three stages according to the specified topics, then the 
contents were completed in the test stage. After that testing and solving problems of the finished game 
were began, then the game was tested by the testers and the results were measured to compare the 
understanding of the content. By evaluating the satisfaction with the game, a sample group was 20 
students, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chanthaburi Camps. The results could be 
summarized according to the research objectives as follows: the overall satisfaction of the game general 
elements is at 4.69 at the highest level. The total satisfaction of the content accuracy and 
appropriateness was at 4.78 at the highest level. The total satisfaction of the game benefits was at 4.85 
at the highest level. The results of this study show that the game for enhancing cognition about 
Computer Act can help the users to gain more knowledge and understanding about the content of the 
Computer Crime Act. 
Keywords: Game, 3D Game, Act, Section 
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บทนํา 
 ปจจุบันการเขาถึงขอมูลขาวสารสามารถทําไดอยางสะดวกรวดเรว็โดยการใชสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดีย
ในการรับสาร กระจายขอมูลขาวสาร ทําใหขอมูลมีความเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ ในทางกลับกัน เน้ือหาขอมูลที่ไดรับ
น้ันอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง บิดเบือน หรืออาจไมเปนความจริง ทําใหสงผลกระทบในดานตางๆ และ
กอใหเกิดความเขาใจผิดในขอมูล ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคล กลุมคนหรือสังคม พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรจึงถูกสรางขึ้นเพื่อใชในการควบคุม ปองกัน และลงโทษผูกระทําความผิดโดยมีการ
ระบุถึงการกระทําความผิดในหมวดตางๆ และโทษที่ผูกระทําความผิดพึงไดรับ แตเน่ืองจากเปนเรื่องที่บุคคลท่ัวไปไมไดให
ความสําคัญในเน้ือหาของพระราชบัญญัติฉบับน้ี  โดยอาจมองวาเปนเร่ืองไกลตัว ในความเปนจรงิแลว พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 
กลับเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญในสวนของเน้ือหาที่เก่ียวของกับการใชงานสื่อโซเชียลมีเดยีเปนอยางย่ิง 
  ปจจุบันการเรียนรูผานเกมเปนวิธีหนึ่งในการเรียนรูที่มีจุดเดนในการสรางความสนุกสนานรวมเขากันกับการ
เรียน ทําใหผูเรียนอยูในสถานะที่ผอนคลาย ตางกับการเรียนปกติท่ีจะสรางความเครียดใหกับสมองสงผลตอการปดก้ัน
ทางการรับรูโดยรางกายจะหลังสารคอรติซอล (Cortisol) ซ่ึงเปนฮอรโมนชนิดหน่ึงที่จะผลิตออกมาเน่ืองจากสภาวะ
ความเครียดตางๆ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ ซึ่งถาหลั่งสารออกมามากเกินไปจะสงผลตอความเปล่ียนแปลงดาน
อารมณ ในขณะที่สมองรูสึกสนุกสนาน และเพลิดเพลินก็จะผลิดสารเอ็นดอรฟน (Endorphins) เปนสารที่หลั่งออกมา
เพ่ือใหเซลลผอนคลาย และมีผลตอจิตใจที่สําคัญคือลดความเครียด สงเสริมปฏิกิริยาโตตอบ สงเสริมการเรียนรูและ
ความจํา สรางเสริมแรงจูงใจ ปองกันภาวะผิดปกติทางจิตใจ 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร (Games 
for enhancing understanding about Computer-related Crime Act) เพ่ือชวยเปนส่ือกลาง ในการใหความรูความ
เขาใจในเร่ืองกฎหมายในมาตราตางๆ ที่เก่ียวของและทําใหผูเลนไดมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมากย่ิงข้ึนโดยทางผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะทําใหผูที่ไดเลนเกมมีความตระหนักถึง
ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาเม่ือทําการใชส่ือโซเชียลมีเดียอยางไมระมัดระวังและไมรอบคอบ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเกมสาํหรับเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ในรูปแบบเกม 2 มิติ  
บนฉาก 3 มิติ เก่ียวกับการกระทําความผิดและโทษของการกระทาํความผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร  
  2. เพ่ือศึกษาความเขาใจในเน้ือหาของเกมเสรมิสรางเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ปริยวิศว ชูเชิด (2559) การรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 2) เพ่ือศึกษาความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 384 คน มีความเขาใจในเร่ือง
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 อยูใน
ระดับความเขาใจนอย เมื่อพิจารณาจําแนกรายขอ พบวา เผยแพรขอมูลหรือสงตอขอมูลปลอมหรือขอมูลอันเปนเท็จที่
เก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือขอมูลอันลามกอนาจารโดยที่รูอยูแลว มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมา
คือ นําเขาหรือเผยแพรขอมูลที่เท็จเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีบิดเบือนหรือปลอมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนที่กระทําตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยูในระดับปานกลางทนําเขาหรือเผยแพรขอมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารเขาสู
ระบบ อยูในระดับนอย และการเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะไป
เปดเผยโดยมิชอบ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดอยูในระดับเขาใจนอย จากผลของการศึกษาการรับรูและความเขาใจการกระทํา
ความผิดตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูความเขาใจและพฤติกรรม
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ดานการรบัรูสวนใหญอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติแนะแนวทางการปองกันเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําคามผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรเพ่ือเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
วิธีการปองกันประชาชนสวนใหญยังไมทราบวามี พระราชบัญญัติสวนคนท่ีทราบวามีก็ยังไมมีความเขาใจเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติโดยส่ือโทรทัศนเปนส่ือที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามทราบเก่ียวกับพระราชบัญญัติมากที่สุดและตองการให
มีการเผยแพรเก่ียวกับพระราชบัญญัติผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด ดานความเขาใจผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
เขาใจอยูในระดบัปานกลาง โดยมีความเขาใจมาตรา 14 และเขาใจนอยที่สุดในมาตรา 8 
 อรสา แนมใส และคณะ (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่เส่ียงตอการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาระดับความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) เพื่อศึกษาความ
แตกตางระหวางสถานภาพบุคคลกับระดับความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดวย การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีความรูเก่ียวกับพระราช 
บัญญัติฉบับน้ีในระดบัปานกลาง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.3 รองลงมาคือ ระดับออน จํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 31.5 ระดับดี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และนอยสุดคือ ระดับดีมาก จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
8.8 2) นักศึกษาตางเพศมีความรูในพระราชบัญญัติน้ีไมแตกตางกัน และ 3) นักศึกษาตางช้ันปมีความรูในพระราชบัญญัติ
น้ีไมแตกตางกัน 4) นักศึกษาสวนใหญมีระดับการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของนักศึกษาอยูในระดับ 4.50 คือ  
ไมเคยมีพฤติกรรม 
  วิลาวัลย อินทรชํานาญ (2561) การพัฒนาสื่อการเรียนรูประเภทเกม เพื่อใหความรูเรื่องกฎระเบียบและขอ
ปฏิบัติในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพิ่มความเขาใจในเร่ือง กฎระเบียบ  
ขอปฏิบัติ และสิทธิที่ไดรับ 2) เพื่อลดปญหาการทําผิดกฎระเบียบอันเน่ืองมาจากความไมรู 3) เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูดวยตนเอง โดยใชความสนุกสนานเปนตัวดึงดูดใหอยูกับบทเรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) ระบบเกมคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบการวัดผลความพึงพอใจในการเลนเกม ผลการวิจัยพบวา  
1) จากผลการทดสอบพบวา สื่อการเรียนรูประเภทเกมชวยใหเด็กและเยาวชนมีความม่ันใจที่จะเรียนรูและเขาใจขั้นตอน
การบําบัดฟนฟู กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ 2) ส่ือการเรียนรูประเภทเกมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมี
นัยสําคัญท้ังการเลนเกมโดยรวมและการเลนเกมภาษาอังกฤษ 3) การนําเทคโนโลยี เชน 3 มิติ และกิจกรรมตางๆ ที่เปน
ปฏิสมัพันธระหวางผูเลนและระบบชวยใหผูเรียนรูมีความพึงพอใจที่จะเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ 
 นางสาวภวิกา เลาหไพฑูรย (2560) การสอนโดยใชเกมเพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียนเลข 3 หลัก           
ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือนําเกมเพื่อการเรียนรูไปใชเพื่อ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนา ทั้งดานความรู 
และทักษะกระบวนการไปพรอมกัน และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
1) เกมเพ่ือการเรียนรูที่ทําการพัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ผลการวิจัยท่ีได  
1) สอดคลองกับแนวคิดที่วาดวยการนําเกมเพ่ือการเรียนรูเขามาใชกับการเรียนการสอนท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูแก
ผูเรียน ใหสามารถเรียนรูไดรวดเร็วและสามารถจดจําไดยาวนานทําใหผูเรียนที่เรียนออน สามารถพัฒนาการเรียนรูไดดี
ข้ึนเกมเพื่อการเรียนรูมีสวนชวยในการจดจําและสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนจึงทําใหกลุมทดลองมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุมและกลุมทดลองมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนรวมกับเกมเพ่ือการเรียนรู 2) สอดคลองกับแนวคิดการนําเกมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถ
จูงใจผูเรียนได โดยผูสอนสามารถนําเกมไปใชในการสอนเพ่ือใหการสอนดําเนินไปจนบรรลุเปาหมายเพราะเกมเปน
กิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของผูเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมีกฎเกณฑและเปนกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน ซึ่งทําให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนและสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่แปลกใหม เพ่ือใหการเรียนรูเปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และผูเรียนยังสามารถมีปฏิสัมพันธ กับเกมไดตลอดระยะเวลาในการเลนเกม ทั้งน้ียังแสดงใหเห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองท่ีสูง
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กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมทดลองที่มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หลังเรียน
ในทุกทักษะสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 เชนกัน 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การออกแบบเน้ือหา ฉาก และตัวละครการออกแบบเน้ือหาของเกมการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร (Games for enhancing understanding about Computer-related 
Crime Act) มีการออกแบบและวิธีการดําเนินเกมซึ่งมีรายบละเอียดดังน้ี 
 1.1 เนื้อเรื่องของเกมชวยเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ซ่ึงเปนเร่ืองใกลตัว 
ที่คนทั่วไปไมไดใหความสนใจในเร่ืองของการใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางระมัดระวังและทําผิดพลาดกันไดงาย จนอาจถึงขั้น
การมีคดีความฟองรองทางกฎหมาย โดยตัวเกมจะถูกแทรกเน้ือหาที่มีการทรอดแทรกความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 
ควบคูไปกับการดําเนินเน้ือเร่ืองของตัวละครโดยการสอนผานการทดสอบในฉากตางๆ ที่ผูเลนจะตองสวมบทบาทเปนเด็ก
คนหน่ึงที่อยูในโลกความฝน 
 1.2 กติกาของเกมตัวเกมจะกําหนดใหตัวผูเลนอยูในโลกที่สมมติข้ึนและใหผูเลนไดสวมบทบาทเปนตัวละคร
หน่ึงในโลกน้ันๆ และผจญภัยไปตามเน้ือเรื่องท่ีกําหนดโดยการผานดานทดสอบตางๆ ที่เจอ  
  2. ออกแบบเน้ือหาที่สอนเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พิจารณาคดัเลือกหัวของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มาตราที่
มีความใกลเคียงกับเน้ือหาที่กําหนดไว 
  3. เขียนรายละเอียดของการดําเนินเรื่อง คําอธิบายในการเลนและฉากตาง ๆ เปนสตอรี่บอรดเพื่อเปนตนแบบ
ในการสรางตัวเกม 
  4. สรางโมเดลตามที่ไดออกแบบไวในสตอรี่บอรดบนโปรแกรม Blender3D และ Magical Voxel 
  5. ใชโปรแกรม Unreal Engine ในการสรางตัวเกมโดยการนําเขาไฟลโมเดลที่ทําการสรางไวกอนหนาใน
โปรแกรม Blender3D และMagical Voxel สรางฉากตางๆ ที่ไดออกแบบไวตามสตอรี่บอรด 
  6. ใสเน้ือหาของการสอนและคําถามในการทดสอบตามจุดทดสอบในฉากน้ัน ๆ  

7. ทําการบิวด (Build) คาแสงเงาตางๆ และตรวจสอบความผิดปรกติของโมเดลตางๆ หลังการบิวดคาแสง 
และเงา 
  8. ทดสอบรันตัวเกมเบ้ืองตนเพื่อหาขอผิดพลาดของระบบของเกมโดยการ Launch Project และแจงสถานะ    
หรือจุดบกพรองที่ตรวจพบและทําการแกไขตามที่ระบบแจง 
  9. หลังจากทําการแกไขขอผิดพลาดตางๆ เสร็จส้ินจึงทําการสงออกเปนไฟลเกมโดยการ export package 
project  
  10. นําตัวเกมท่ีเสร็จสมบูรณใหกลุมประชากรตัวอยางเลนและทดสอบการใชงาน โดยนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ีจํานวน 20 คน  
 

ผลการวิจัย 
 ในการจัดทําโครงการวิจัยระดับปรญิญาตร ีการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร (Game for enhancing knowledge and understanding about Computer Act) โดยหลังจากที่ศึกษา
และจัดทําแลวน้ันไดผลการดําเนินการ ดังนี้   
 1. ผลการดําเนินงาน ตามขอบเขตงานวิจัย หนาแรกเม่ือเขาเกม ไดแมนชัน ออฟ ดรีม เกมสําหรับเสริมสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร จะพบกับหนาเมนูเกม ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ฉากเร่ิมเกม 
 
 เม่ือตัวละครเดินไปขางหนาจะมีสตอรี่บอกเลาเร่ืองราวเบื้องตน ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 แนะนําวิธีการเลนเบื้องตน 
 
  เลือกคําตอบที่ตรงกับเงื่อนไขและกดปุม E ลิฟตจะทํางานทําใหสามารถเดินทางไปยังจุดถัดไปได ดังภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 ลิฟตเคลื่อนที่กลไกสําหรับดานทดสอบ 
 
 ตัวละครสามารถผลักวัตถุเพื่อทําเปนแทนกระโดดไปยังตําแหนงที่ตองการ ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 การผลักวัตถุ 
 
 ระหวางการเลนจะมีอุปสรรคท่ีจะถวงเวลาผูเลน ดังภาพที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 5 กับดัก 
 
 เม่ือเลนจนจบจะมีขอความเน้ือหาแสดงข้ึนมา ดังภาพที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 6 ฉากจบของเกมหลังจากผานการทดสอบทั้งหมด 
 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูล การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร สามารถเลนไดบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยการวัดผลจากกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 
20 คน ซึ่งผลลัพธ สามารถสรุปตามจุดมุงหมายการวิจัยไดเปนรายขอดังตอไปน้ี   
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  1. ดานองคประกอบทั่วไปของเกมรวมอยูที่ 4.69 ในระดับมากที่สุด 
  2. ดานความถูกตองและเหมาะสมของเน้ือหารวมอยูที่ 4.78 ในระดับมากที่สุด 
  3. ดานประโยชนที่ไดรับรวมอยูที่ 4.85 ในระดับมากที่สุด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มีจุดมุงหมายในการ
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ของผูเลนผานการเรียนรูในรูปแบบเกมทําใหเกิดความ
สนุกสนาน ชวยใหเกิดการเรียนรูซึ่งขั้นตอนการพัฒนานั้นไดใชโปรแกรมดังตอไปนี้ ไดแก โปรแกรม Blender3D และ 
Magical Voxel ที่ใชในการสรางตัวละครและโปรแกรม Unreal Engine สําหรับพัฒนาเกมโดยใชเทคนิคสรางพิมพเขียว
เพ่ือควบคุมการทํางานของเกมท้ังหมด  
 การประเมินความเขาใจในเน้ือหาของเกม พบวา กลุมผูใชงานมีความเขาใจในเน้ือหาของเกมสําหรับเสริมสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร อยูในระดับในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมทั้งหมดจากการประเมิน มีความ
เขาใจในเน้ือหาของเกมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. เพื่อใหเกมสําหรับเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร สมบูรณยิ่งขึ้นควรมีระบบสุม
คําถามและระบบควบคุมการเคล่ือนไหวที่ดี 
 2. ภาพตัวละครและฉาก ควรเพิ่มรายละเอียดของตัวละครและควรมีระบบใชกุญแจในการเปดประตูดาน        
เพ่ือองคประกอบของเกมที่สมบูรณยิ่งข้ึน 
 3. ระบบตอบคําถามควรมีฟงกชันเก็บคะแนนและเวลาเพื่อใหผูเลนสามารถไดรูถึงคะแนน และเวลาที่ใชใน
การผานดานแตละดานทดสอบ 
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การศกึษากําลังอัดและกําลังดัดของร้ัวคอนกรีตผสมน้ํายางขน 
A Study of Compressive Strength and Flexural Strength of Concrete Fence 

Mixed With Para Rubber Latex 
เบญจมาศ เนติวรรักษา1, พอพันธ สทุธิวัฒนะ1, จักรพันธุ วงษพา1, อนุรักษ รอดบํารุง1,  

กานต นัครวรายุทธ1, วิทวัส สิงหสังข1, พัฒไชย นิโรจน1, ไพลิน ทองสนิทกาญจน2 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

2คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
บทคดัยอ 

ปญหาหลักของร้ัวคอนกรีตในปจจุบัน คือ การแตกราวของคานซึ่งเปนสวนของโครงสรางที่อยูในแนวราบ 
ทําหนาท่ีรับแรงดัดซึ่งเกิดจากนํ้าหนักบรรทุกคงที่และนํ้าหนักบรรทุกจร คานดังกลาวสามารถเกิดการแตกราวไดงาย
เน่ืองจากคอนกรีตมีคุณสมบัติตานทานแรงดัดนอย ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดที่จะแกปญหาดังกลาวโดยการนํานํ้ายางขน ที่มี
ราคาตกต่ําในปจจุบันมาเพ่ิมมูลคา ดวยคุณสมบัติเฉพาะของนํ้ายางพารา คือ มีความยืดหยุนสูง ซ่ึงเปนผลมาจากหนวย 
ไอโซพรีน ซึ่งเช่ือมกันเปนโมเลกุลของยาง ดังน้ันเม่ือมีแรงมากระทําตอยางจะทําใหยางเปล่ียนรูปราง แตเมื่อหยุดใชแรง 
ยางจะกลับสูสภาพเดิม ดังน้ัน จึงนําประโยชนขอน้ีของยางพารามาใช จากการทดลองพบวา ที่อัตราสวนนํ้ายางขนตอนํ้า 
(P/W) เทากับรอยละ 0.5 และ 1.0 ใหคาความสามารถในการเทอยูในชวงที่ออกแบบไว และคากําลังอัดสูงสุดที่ 32.7 
MPa และคากําลังดัดสูงสุดที่ 4.03 MPa ซ่ึงคากําลังดัดเพ่ิมข้ึนจากกรณทีี่ไมเติมน้ํายางขนถึงรอยละ 5 ดังน้ัน ท่ีอัตราสวน
ของน้ํายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกินรอยละ 1 จึงเปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาผลิตร้ัวคอนกรีต เน่ืองจากใหคา
กําลังดัดที่เพ่ิมข้ึน และกําลังอัดมีคาสูงขึ้น 
คําสําคัญ: คอนกรีต, กําลังอัด, กําลังดัด, นํ้ายางขน 
 

 Abstract  
 At present, the main problem of concrete fence is the crack in beam, which is a horizontal 
structure that resists the bending force cause of dead and live loads. Beam is easily cracked because 
the concrete has less resistance to bending. Therefore, to add value to the Para rubber latex itself that 
is prone to a temporary price drop currently, it was utilized in the present study. By reason of Para 
rubber latex’s excellent elasticity due to many isoprene molecules, when force is applied to the 
rubber, it will change its shape.  When the force ceases, the rubber will return to its original state. Given 
such properties, Para rubber latex can be utilized in this work. From the experiment, it was found that 
the ratio of Para rubber latex to water (P/W) was 0.5 per cent, 1.0 per cent, obtaining normal workability 
of concrete; the maximum compressive strength was found at 32.7 MPa with the maximum flexural 
strength of 4.03 MPa. The flexural strength increased to 5 per cent compared to the case without 
adding latex. Therefore, the ratio of Para rubber latex to water (P/W) was less than 1 per cent, making 
the most suitable ratio to produce the concrete fence. Because, it can increase flexural strength and 
compressive strength, consequently. 
Keywords: Concrete, Compressive Strength, Flexural Strength, Para rubber latex  
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บทนํา 
  ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่กรีดไดประมาณ 20.61 ลานไร  

มีผลผลิตประมาณ 4.84 ลานตัน ผลผลิตยางพาราของไทยออกสูตลาดในป 2560 ประมาณ 7 แสนตัน หรือประมาณ 

รอยละ 5.7 ของผลผลิตยางทั่วโลก ในชวง 10 ปที่ผานมา (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) และชวงที่ราคา

ยางพาราตกตํ่ายางลนตลาด จึงทําใหทั้งทางภาครัฐ ผูประกอบการ เกษตรกร และหนวยงานที่เก่ียวของตางใหความสนใจ

ที่จะเพ่ิมมูลคายางพาราดวยการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ยางรถยนต ยางรองกันการส่ันสะเทือน ยางกันกระแทก

ทาเรือ ถุงมือยาง และการนํายางพาราไปผสมกับวัสดุอื่นเพื่อนํามาทําถนน พ้ืนลู-ลานกรีฑาพ้ืนสนามกีฬา เปนตน (ประชา 

คุณธรรมดี, 2559) ซ่ึงยางธรรมชาติจะมีคุณสมบัติคลายกาวเหมือนซีเมนตเพสท (Cement Paste) มีความยืดหยุนและ

เหนียว ดังน้ันเม่ือนํามาประยุกตใชในเชิงวิศวกรรมถือวาเปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถเพ่ิมมูลคาใหยางพาราของไทยได 

(จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ, 2561: 1) เน่ืองจากมีงานวิจัยหลายช้ินที่นํานํ้ายางพารามาใชเปนสารผสมเพิ่มในงานคอนกรีต 

เชน การทําฉนวนกันความรอนของคอนกรีตมวลเบาโดยใชนํายางพารา (ประชุม คําพุฒ, 2550: 1-53) การใชนํ้ายางพารา

ผสมเพ่ิมในคอนกรีตบล็อก (ประชุม คําพุฒ, 2550: 21-25), การใชนํ้ายางพาราผสมคอนกรีตในการผลิตคอนกรีตมวลเบา

และวัสดุปูพ้ืน (จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ, 2561: 1-66) การพัฒนาอิฐดินซีเมนตผสมนํ้ายางพารา (รฐัวุฒิ รูแทนคณุ, 2549: 

1-44) เปนตน 

รั้วคอนกรีตที่ใชงานโดยทั่วไป ตองการใหมีคุณสมบัติที่แข็งแรง คงทน เคล่ือนยายงาย ทนแดด ทนฝน และ

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได โดยทั่วไปรั้วคอนกรีตจะมีสวนประกอบท่ีเปนเสาและคาน สวนที่พบวาเกิดปญหาบอยๆ ก็คือ 

คาน ซึ่งเปนสวนของโครงสรางที่อยูในแนวราบทําหนาที่รับแรงดัดซึ่งเกิดจากนํ้าหนัก สําหรับคานคอนกรีตอาจพิจารณาได

วาคานจะรับแรงไมไดมาก เน่ืองจากคอนกรีตจะราวและคานจะแตกหักที่ดานรับแรงดัด ซึ่งเปนบริเวณก่ึงกลางใตทองคาน

เน่ืองจากคอนกรีตมีคุณสมบัติตานทานแรงดัดนอยมาก และกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีตเปนคุณสมบัติของคอนกรีต

เม่ือแข็งตัวแลวที่ตองการมากที่สุดในงานคอนกรีต ดังน้ันคานคอนกรีตเม่ือใชไปนานๆ อาจเกิดรอยราวที่คานคอนกรีต 

หลังจากการใชงานหรือโดนความรอนสลับกับความเย็นหลายๆ ปผานไป การแกปญหาส่ิงเหลาจะทําโดยการเสริมเหล็ก 

เขาไปในคาน แตเน่ืองจากงานรั้วคอนกรีตตองการใหเกิดการขนยายที่สะดวก ตองการใหร้ัวมีนํ้าหนักเบาการเสริมเหล็กจึง

เปนวิธีที่ควรหลีกเลี่ยงในการใชแกปญหา จากคุณสมบัติของนํ้ายางพาราที่สามารถละลายเขากับน้ําไดดีเม่ือแหงแลวจะ

เหนียวและมีความสามารถในการรับแรงดัดไดสูง (วีรพงษ อนุวัตมงคลชัย, 2545: 1) ดังน้ันจึงตั้งสมมติฐานวาหากนํานํ้า

ยางขนมาผสมในซีเมนตโดยการแทนที่นํ้าจะชวยเพ่ิมกําลังรับแรงดัด  

จากแนวคิดดังกลาวทางคณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษากําลังอัดและกําลังดดัของร้ัวคอนกรีตผสมนํ้ายางขน โดย

ศึกษาวา ปริมาณนํ้ายางขนท่ีเหมาะสมที่สุดที่ผสมแทนที่นํ้าในคอนกรีตแลวทําใหมีคากําลังอัดและกําลังดัดของร้ัวคอนกรีต

สูงสุดสุดควรเปนเทาใด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสวนผสมของคอนกรีตผสมนํ้ายางขน ที่ไดคากําลังอัดสูงสุดและสามารถรับกําลงัดัดไดสัดสวนที่
เหมาะสมที่สุด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วัสดุ 

 1. ปูนซีเมนต ใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1 
 2. ทราย เปนทรายแมนํ้าที่มีขนาดคณะไดมาตรฐาน ASTM C33 คาความถวงจําเพาะที่สภาพอิ่มตัวผิวแหง
เทากับ 2.51% และคาการดูดซึมนํ้ารอยละ 1.83% โดยนํ้าหนัก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
215 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 3. หิน เปนหินปูนสําหรับการกอสรางตามทองตลาด มีขนาด ¾ นิ้ว ขนาดคละไดมาตรฐาน ASTM C33 ซึ่งมีคา
ความถวงจําเพาะที่อ่ิมตัวผิวแหงเทากับ 2.29% และคาการดูดซึมนํ้ารอยละ 0.33% โดยนํ้าหนัก 
 4. นํ้า ใชนํ้าประปา 
 5. นํ้ายาพาราขนชนิดผสมแอมโมเนีย 
 สัดสวนของคอนกรีต 
 การกําหนดสัดสวนของคอนกรีตท่ีใชหลอตัวอยางทดสอบคุณสมบัติทางกลและใชเปนอัตราสวนผสมของคาน
คอนกรีต โดยกําหนดอัตราสวนคอนกรีต คือ ซีเมนต 322.58 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร, ทราย 680.21 กิโลกรัม/ลูกบาศก
เมตร, หิน 931.48 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร, นํ้า 200 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร และนํ้ายางขน ตามสัดสวนที่ 0.5%, 1%, 
1.5% และ 2%  
 การกําหนดปริมาณน้ํายางผสมในคอนกรีต 
 

ตารางที่ 1 การศึกษาไดกําหนดอัตราสวนนํ้ายางขนตอนํ้า (Latex/Water Ratio, P/W) เทากับ 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5%  
              และ 2.0% โดยนํ้าหนัก ถาใชสวนผสมตอลูกบาศกเมตร อัตราสวน(P/W) เทากับ   
 

P/W (กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
ปริมาณนํ้า 

(กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
ปริมาณนํ้ายางขน 

(กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
0% 200  

0.5% 199.44 1 
1.0% 198.88 2 
1.5% 198.32 3 
2.0% 197.76 4 

 

 
 

ภาพที่ 1 การผสมอัตราสวนน้ํายางขนตอนํ้า (Latex/Water Ratio, P/W) เทากับ 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0% 
 

การทดสอบคณุสมบัติของคอนกรีต 
 การทดสอบความสามารถเทได 

 การทดสอบความสามารถเทได (Workability) ของคอนกรีตสามารถทําไดหลายวิธีโดยทั่วไปนิยมใชวิธีการ
ทดสอบคาการยุบตัว (Slump Test) ในงานวิจัยน้ีเลือกใชวิธีการทดสอบคาการยุบตัวของคอนกรีต โดยขั้นตอนทดสอบ
อางอิงมาตรฐาน ASTM C143 เพื่อกําหนดและความสามารถในการเทไดของคอนกรีตผสมนํ้ายางขน โดยปกติคาการ
ยุบตัวของคอนกรีตใหอยูในมาตรฐานการใชงานทั่วไปอยูในชวง 7.5-12.5 เซนติเมตร ของการทดสอบความสามารถใน
การเทไดของคอนกรตีและคอนกรีตผสมนํ้ายางขน 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการวัดคายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) 
 

 การทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน 
 การทดสอบหากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตเปนการทดสอบหาคาความตานทานแรงอัดของชิ้นตัวอยาง
คอนกรีตรูปทรงกระบอก โดยกําหนดคอนกรีตผสมนํ้ายางขน ดังน้ี ปริมาณนํ้ายางขนตอนํ้า (P/W) เทากับ 0%, 0.5%, 
1.0%, 1.5% และ 2.0%  ทําการหลอตัวอยางคอนกรีตผสมนํ้ายางขนรูปทรงกระบอกขนาด 20x10 เซนติเมตร ตาม
มาตรฐาน ASTM C39 และบมตัวอยางคอนกรีตผสมนํ้ายางขน ที่ระยะเวลาการบม 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน ตัวอยาง
ทดสอบกรณีละ 3 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 45 ตัวอยาง หลังจากน้ันนําช้ินตัวอยางทดสอบใหอยูในแนวศูนยกลางของ
นํ้าหนักกดสูงสุดที่ช้ินตัวอยางทดสอบสามารถรับได พรอมทั้งบันทึกรูปลักษณะการแตกของชิ้นตัวอยางทดสอบและ
คํานวณหาความตานทานแรงอัดของช้ินตัวอยางทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางการทดสอบแรงอัดรูปทรงกระบอก 
 

 การทดสอบกําลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน 
 การทดสอบหาคาโมดูลัสความยืดหยุนหรือการหาคาแรงดัด ของคอนกรีตใชวิธี Simple Beam ทําการ
หลอชิ้นตัวอยางคอนกรีตผสมนํ้ายางขน ที่อัตราสวน (P/W) เทากับ 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0% สําหรับใช
ทดสอบหากําลังดัดของคอนกรีต ตัวอยางรูปคานทดสอบขนาด 13X6X 250 เซนติเมตร  ตามมาตรฐาน ASTM C78 
จํานวนชิ้นงานตัวอยางทดสอบกรณีละ 3 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 45 ตัวอยางนําตัวอยางคอนกรีตตัวอยางที่บมครบตาม
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ระยะเวลาการบม 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน เมื่อครบระยะเวลาการบมแลว นําแทงทดสอบตัวอยางรูปคาน ติดเขากับ
เครื่องทดสอบโดยความยาวของ Span length เปดเครื่องกดเพิ่มแรงกดบนแทงตัวอยางตอเน่ืองจนกระทั่งแทงตัวอยาง
แตกและคํานวณหาคากําลังรับแรงดัดของคอนกรีต 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยางการทดสอบแรงดัดคาน 
 

ออกแบบสวนผสมคอนกรีตรับกําลัง 240 กก./ตร.ซม จํานวน 5 ตัวอยางโดย ตัวอยางที่ 1 ไมผสมนํ้ายางขน 
ตัวอยางที่ 2 ผสมนํ้ายางขน 0.5%, ตัวอยางที่ 3 ผสมนํ้ายางขน 1.0%, ตัวอยางที่ 4 ผสมนํ้ายางขน 1.5% และตัวอยาง 
ที่ 5 ผสมน้ํายางขน 2.0%.  ดังน้ันจะไดตารางแสดงตัวอยางที่ใชในการทดสอบและทําวิจัยทั้งหมด ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 5 การเตรียมตัวอยางเพื่อนําไปทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
218 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 
ภาพที่ 6 แสดงแผนผังตัวอยางที่ใชในการทดสอบและทาํวิจัยทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 7 คอนกรีตผสมนํ้ายางขนบมชื้นในระยะเวลา 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน 
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 จากน้ันนํามาหลอเขาแบบมาตรฐานรูปทรงกระบอกขนาด 20x10 เซนติเมตร และ รูปทรงคานขนาด 
13x6x250 เซนติเมตร นําขอมูลมาทดสอบหาคากําลังอัด(รูปทรงกระบอก) และหาคาแรงดัด (รูปทรงคาน) ดวยเคร่ือง
ทดสอบคอนกรีต (Compression Machine) แลววิเคราะหผลการทดสอบในตัวอยางตางๆ ในรูปแบบของรอยละ
อัตราสวนกําลังดัดตอกําลังอัด 
 

ผลการวิจัย 
 ความสามารถในการเทได 

ผลการทดสอบคาการยุบตัวของคอนกรีตแสดงในภาพที่ 8 คาการยุบตัวคอนกรีตมาตรฐานที่ไมผสมนํ้ายางขน 
(P/W = 0%) เทากับ 9 เซนติเมตร ในขณะที่คอนกรีตที่ผสมนํ้ายางขนมีคาการยุบตัวเพิ่มข้ึนตามปริมาณนํ้ายางขนที่ผสม
ในคอนกรีต พบวา การผสมนํ้ายางขนในอัตราสวนนํ้ายางขนตอนํ้า (P/W) 0.5% - 2% คาการยุบตัวจะอยูในชวง
มาตรฐานเทากับ 7.5-12.5 เซนติเมตร (พีรวัฒน ปลาเงิน และคณะ, 2561 : 2-11) โดยคาการยุบตัวเทากับ 0.5%=9.5, 
1.0%=10, 1.5%=10.5 และ 2.0%=12 เซนตเิมตร ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 8 คาความสามารถในการเทไดคอนกรีตโดยวิธี Slump test 
 

การรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน 
ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมนํ้ายางขน พบวา ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีต

ผสมนํ้ายางขนแสดงดังในภาพท่ี 9 จะเห็นไดวาในการทดลองเรากําหนดกําลังที่ตองการไวที่ 240 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร หรือประมาณ 24.5 MPa จากผลการทดลองทุกตัวจะมีกําลังอัดเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาบมคอนกรีตมากข้ึน 
จาก 7 วัน ไป 14 วัน และ 28 วันตามลําดับ โดยกําลังอัดของคอนกรีตไมผสมนํ้ายางขน (P/W = 0%) ในกรณีที่บม  
28 วัน มีคากําลังรับแรงอัด 29.6 MPa และคอนกรีตผสมน้ํายางขน ที่อัตราสวนนํ้ายางขนตอนํ้า (P/W) เทากับ 0.5% 
และ 1% ไดคากําลังรับแรงอัด 31.1 MPa และ 32.7 MPa ตามลําดับ ซ่ึงเปนคาที่สูงกวาคาเร่ิมตนท่ีกําหนดไว แตเม่ือ
อัตราสวนนํ้ายางขนตอนํ้า (P/W) มากกวา 1% คากําลังอัดก็ลดลงตํ่ากวา 24.5 MPa ดังน้ัน ถาใสนํ้ายางขนในปริมาณที่
เหมาะสมจะชวยเพิ่มกําลังอัดใหคอนกรีต ปริมาณที่เหมาะสม คือ อัตราสวนนํ้ายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกิน 1% ถา
มากกวาน้ีคากําลังอัดจะลดลงมาก สาเหตุท่ีทําใหกําลังอัดของคอนกรีตลดลงมากเน่ืองจากในคอนกรีตมีปริมาณเน้ือยาง
คอนขางมากและมีชองวางและรูพรุนในเนื้อคอนกรีตจึงสงผลกระทบตอกาลังอัดของคอนกรีต (พีรวัฒน ปลาเงิน และ
คณะ, 2561: 2-11) 
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ภาพที่ 9 แสดงกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมนํ้ายางขนในปริมาณท่ีตางกัน อัตราสวน (P/W) เทากับ 0%, 0.5%,   
           1.0%, 1.5% และ 2.0% และที่ระยะเวลาบมตางกัน 7, 14, 28 วัน 

 

 กําลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ํายางขน 
ผลการทดสอบกําลังดัดหรือคาโมดูลัสความยืดหยุนของคอนกรีตที่มีระยะการบมแตกตางกัน 3 คา คือ 7 วัน, 

14 วันและ 28 วัน ตามภาพท่ี 10 พบวา คอนกรีตผสมนํ้ายางขนที่อัตราสวนน้ํายางขนตอนํ้า (P/W) เทากับ 1% ใหคา
กําลังรับแรงดัดสูงสุด เทากับ 4.03 MPa แตคอนกรีตไมผสมนํ้ายางขนมีคากําลังรับแรงดัด 3.85 MPa และคอนกรีตผสม
นํ้ายางขนที่อัตราสวนนํ้ายางขนตอนํ้า (P/W) เทากับ 0.5% มีคากําลังรับแรงดัดสูงกวาคอนกรีตไมผสมนํ้ายางพาราขน 
และใกลเคียงกับอัตราสวนนํ้ายางขนตอนํ้า (P/W) 1% คือ 4.03 MPa สวนอัตรานํ้ายางขนตอนํ้า (P/W) มากกวา 1%  
 ใหคากําลังรับแรงดัดคอนขางต่ํา คือ  3.74 MPa และ 2.86 MPa ซ่ึงคาแนวโนมของแรงรับกําลังดัดที่เกิดข้ึนสอดคลอง
กับคาแรงรับกําลังอัดท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาคอนกรีตที่ผสมน้ํายางขนมากกวา 1% (P/W : 1% -2%) ทําให
คุณสมบัติการรับแรงดัดลดลงเน่ืองจากปริมาณเน้ือยางที่มากเกินไปทําใหเกิดชองวางในเน้ือคอนกรีตที่แข็งตัวจึงสงผล
กระทบตอแรงดัดของคอนกรีต กําลังรับแรงดัดมีลักษณะสอดคลองกับคากําลังรับแรงอัดของคอนกรีต กลาวคือเม่ือผสม
นํ้ายางขนในอัตราสวนที่เพ่ิมข้ึนจะทําใหกําลังรับแรงดัดของคอนกรีตลดลง แตเปนที่นาสังเกตถาผสมนํ้ายางขนใน
อัตราสวน 0.5% – 1% (P/W : 0.5% -1%) ทําใหคุณสมบัติการรับแรงดดัของคอนกรีตสูงข้ึนประมาณ 5%  
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ภาพที่ 10 แสดงกําลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมนํ้ายางขนในปริมาณท่ีตางกัน อัตราสวน (P/W) เทากับ 0%, 0.5%,  
             1.0%, 1.5% และ 2.0% และที่ระยะเวลาบมตางกัน 7, 14, 28 วัน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การนําน้ํายางขนมาผสมคอนกรีต เพ่ือศึกษาหาสวนผสมของคอนกรีตผสมนํ้ายางขนที่ใหคากําลังอัดสูงสุดและ
สามารถรับกําลังดัดไดในสัดสวนที่เหมาะสมที่สุด จากการทดลองพบวา ที่อัตราสวนของนํ้ายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกิน 
1% ใหคาความสามารถในการเทอยูในชวงมาตรฐาน และคากําลังอัดสูงสุดที่ 32.7 MPa และคากําลังดัดสูงสุดที่ 4.03 
MPa ซ่ึงคากําลังดัดเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไมเติมนํ้ายางขนถึง 5% ดังน้ัน ที่อัตราสวนของนํ้ายางขนตอน้ํา (P/W) ไมเกิน 1% 
จึงเปนอัตรสวนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาผลิตร้ัวคอนกรีต เน่ืองจากใหคากําลังดัดที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันจึงสามารถอนุมานไดวา
การเพ่ิมนํ้ายางขน ซึ่งมีความยืดหยุนสูง (High Elasticity) ซึ่งเปนผลมาจากหนวยไอโซพรีน ซ่ึงเชื่อมกันเปนโมเลกุลของ
ยาง โดยเชื่อมกันแบบทํามุมและมวนคดงอไปมาปลายสุดของแตละโมเลกุลจะอยูใกลชิดซ่ึงกันและกัน ดังน้ันเม่ือมีแรงมา
กระทําตอยางจะทําใหยางเปล่ียนรูปราง แตเม่ือหยุดใชแรง ยางจะกลับสูสภาพเดิม ดวยประโยชนขอนี้การเติมนํ้ายางขน
ในปริมาณที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มกําลังดัด และลดการแตกราวงายของรั้วคอนกรีตเม่ือใชงานตามกาลเวลา 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตผสมนํ้ายางขน ควรใชคอนกรีตผสมนํ้ายางขนครั้ง
เดียวกันหรือล็อตเดียวกันสําหรับหลอชิ้นงานทดสอบ และการบมชิ้นงานตัวอยางคอนกรีตผสมน้ํายางขน ไมควรบมในนํ้า
หรือบมดวยพลาสติก ควรบมโดยการปลอยทิ้งไวใหแหงครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลวจึงนําไปทดสอบ เน่ืองจากถาบม
ดวยน้ําหรือพลาสติกจะทําใหเน้ือยางในคอนกรตีมีความชื้น เวลานําไปทดสอบจะทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนได   
  2. การผสมนํ้ายางขนในคอนกรีตจะตองผสมนํ้าและนํ้ายางขนรวมกันกอนเพ่ือลดความเขมขนของนํ้ายางขน 
และการผสมน้ํายางขนกับนํ้า ควรใชสารลดแรงดึงผิวชนิดไมมีประจุในนํ้ายางขนเพ่ือไมใหนํ้ายางขนจับตัวกับปูนซีเมนต
และทําใหเปนกอนยางช้ินเล็กๆ ในคอนกรีต ควรมีการทดลองใชสารลดแรงดึงผวิตัวอื่นๆนอกจากตัวท่ีนํามาทดลอง 
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The Study on Inertial Coefficient of Stainless Wire-Net Porous Media          

by Using Forchheimer Equation 
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บทคดัยอ 

การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาคาสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือย (Inertia coefficient, F ) ของวัสดุพรุน
ชนิดตาขายสแตนเลสเบอร 304 ซึ่งมีขนาดจํานวนของชองวางตอหน่ึงน้ิว (Pore per inch, PPI) เทากับ 4 โดยใช
สมการฟอชไฮเมอร (Forcheimer equation) อัตราการจายอากาศ (QA) ใหกับระบบอยูในชวง 200-700 l/min และ

เปล่ียนแปลงคาความพรุน (Porosity, ) 3 ขนาด คือ 0.955, 0.961 และ 0.966 จากผลการทดลองพบวาเมื่อ  มากข้ึน 
คา F  จะมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากเม่ือความพรุนสงูข้ึน จะทําใหความตานทานการไหลของของไหลที่ไหลผานวัสดุพรุน
มีคาลดลง และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ Pavel และ Mohamad กับ Huang และคณะ จะพบวา 
มีแนวโนมที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
คําสําคัญ: สัมประสิทธ์ิความเฉ่ือย, ความพรุน, วัสดพุรุนชนิดตาขายสแตนเลส, สมการฟอชไฮเมอร 
 

Abstract 
This experimental study was conducted to investigate the Inertia coefficient ( F ) of stainless 

wire-net of grade 304  with pores per inch (PPI) 4  by using Forchheimer equation. In the experiment,     

the air flow rate (QA) was studied in the range of 200-700 l/min. The three size of porosity () in the 
present study were 0.955, 0.961 and 0.966. From the experiment, it was found that the value of F  

tended to decrease due to increasing . Since, the higher porosity caused a reduction in flow resistance 
of the fluid that flows through the porous material. The results are consistent with Pavel & Mohamad 
and Huang et al. 
Keywords: Inertia coefficient, porosity, Wire-net porous media, Forchheimer equation 
 

บทนํา 
  วัสดุพรุนถือเปนวัสดุชนิดหนึ่งที่มีความนาสนใจอยางมาก มีลักษณะเปนของแข็ง มีชองวางแทรกกระจายอยู

ภายใน นํามาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ สําหรับในงานที่เก่ียวกับการถายเทความรอน ไดมีการนําเอามาใชในอุปกรณ

การแลกเปลี่ยนความรอน เพ่ือชวยสงเสริมการถายเทความรอนและยังชวยลดขนาดของอุปกรณอีกดวย การนําวัสดุพรุน

ไปใชอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนจะทําใหประสิทธิภาพของอุปกรณเพิ่มขึ้น แตก็จะทําใหเกิดความดันลดภายในอุปกรณ

เพ่ิมขึ้นเชนกัน ซ่ึงจะเก่ียวของโดยตรงกับความตานทานการไหลของของไหลในวัสดุพรุน นั่นคือคาสัมประสิทธิ์ความเฉ่ือย 

(Inertia coefficient, F ) (Jambhekar, 2011) โดยพบวา มีงานวิจัยที่เก่ียวของกับคาสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือยโดยตรง

คอนขางนอย โดยเริ่มจากป 2002 Bhattacharya และคณะ ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางความรอนของ

โลหะโฟมที่มีความพรุนสูง ผลจากการศึกษาพบวา คาคาสัมประสิทธ์ิความเฉื่อยจะขึ้นอยูกับความพรุนอยางเดียว 

(Bhattacharya et al, 2002: 1017-1031) จากนั้นในป  2004 Pavel และ Mohamad ได ทําการทดลองหาค า
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สัมประสิทธิ์ความเฉ่ือยของวัสดุพรุนชนิดตาขายอลูมิเนียม จากการทดลองพบวาเม่ือความพรุนเพ่ิมขึ้นคาสัมประสิทธ์ิ

ความเฉ่ือยจะมีคาลดลง (Pavel, and Mohamad, 2004) ตอมาในป 2010 Huang และคณะ ทําการทดลองหาคา

สัมประสิทธิ์ความเฉ่ือยของวัสดุพรุนขนิดตาขายทองแดง จากการทดลองพบวาเม่ือความพรุนเพ่ิมข้ึนคาสัมประสิทธิ์ความ

เฉ่ือยจะมีคาลดลง (Huang et al, 2010) เชนเดียวกันงานวิจัยของ Pavel และ Mohamad ตอมาในป 2012 Pamuk 

และ Özdemir ทําการศึกษาคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การซึมผาน และสัมประสิทธิ์ความเฉ่ือย ของการไหลแบบสลับ

ผานวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลม ในงานวิจัยนี้จะศึกษาดวยการไหลแบบสลับและการไหลแบบทิศทางเดียวผานเม็ดโลหะ  

ผลจากการศกึษาพบวา การไหลแบบสลบัใหคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน และคาสัมประสิทธิ์ความเฉ่ือยที่ดีกวาการไหล

แบบทิศทางเดียว (Pamuk and Özdemir, 2012) และในป 2014 Xiaohu Yang และคณะ ทําการศึกษาการวิเคราะห

แบบจําลองการซึมผานวัสดุที่มีรูพรุนแบบสามมิติ ในการศึกษาจะใชความพรุนและขนาดของรูพรุนของวัสดุในการ

วิเคราะหขอมูล ผลจากการศึกษาพบวาเม่ือความพรุนและขนาดรูพรนุเพิ่มข้ึน จะทําใหคาสัมประสิทธิ์ความเฉ่ือยลดลง 

(Xiaohu Yang et al. 2014) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาหาคาสัมประสิทธิ์ความเฉ่ือยโดยใชสมการฟอชไฮเมอร (Forchheimer Equation)  

ของวัสดุพรุนชนิดตาขายสแตนเลสเบอร 304 และมีจํานวนชองวางตอหน่ึงน้ิว (PPI) เทากับ 4 อันจะเปนองคความรู 
สําหรับการนําวัสดุพรุนไปประยุกตใชงานทางดานการถายเทความรอน เพ่ือพัฒนาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
จากรูปที่ 1 แสดงแผนผังของอุปกรณการทดลอง ซึ่งมีหลักการทํางานดังตอไปน้ี อากาศจะถูกเปาโดยพัดลมเปา 

(Blower) ใหไหลผานวาลวปรับอากาศ (Valve) พรอมทั้งมีการวัดอัตราการไหลของของไหล (อากาศ) ดวยเครื่องวัดอัตรา

การไหล (Rotameter) โดยทําการควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีดวยทอฮีตเตอร (Heater pipe) จากน้ันอากาศก็ไหลผานทอ

ปรับการไหลใหเปนการไหลแบบสมํ่าเสมอแนวตรง (Flow straightener)  ไปยังชวงทอที่ทําใหของไหลไหลเต็มทอ 

(Developing flow pipe) กอนเขาสูทอทดสอบ (Test section) สําหรับทอทดสอบจะทํามาจากทออลูมิเนียมขนาด

เสนผาศูนยกลางภายในเทากับ 97 mm ยาว 500 mm ภายในทอทดสอบจะติดตั้งวัสดุพรุน (Porous media) ซึ่งจะ

ประกอบอยูบนแกนเหล็กตรงและถูกสอดเขาไปตามแนวแกนของทอทดสอบ ดังรูปท่ี 2 โดยจะทําการวัดความดันตกคร

อม (Pressure drop, P) ของทอทดสอบดวยไมโครมานอมิเตอร (Micromanometer) 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังอุปกรณการทดลอง 
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รูปที่ 2 การติดต้ังแผนวัสดุพรุนชนิดตาขายสแตนเลส 

 
 อางอิงจากรูปท่ี 1 จะมีวิธีการทดลองดังน้ี  เร่ิมจากติดต้ังวัสดุพรุนเขาไปในทอทดสอบ ปรับและจายอากาศไหล

เขาสูทอทดสอบในชวง 200 - 700 l/min  รอจนอากาศที่ไหลในทอมีการไหลอยูท่ีสภาวะคงที่ (Steady state) จึงทําการ

บันทึกความดันตกครอม (P) ที่เกิดขึ้นภายในทอทดสอบ 
การหาคาสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือย (Inertia coefficient, F ) ในงานวิจัยน้ีจะคํานวณโดยใชสมการฟอชไฮเมอร 

(Forchheimer Equation) ดังน้ี (Jambhekar, 2011) 
 

             20 0L FL
P u u

K K

 
                        (1) 

หรือ  
P

a bu
u


                  (2) 

และ 

             
0La

K

m
=    และ   0FL

b
K

r
=                      (3) 

 

โดยที่  
K   คือ การซึมผาน ( 2m ) 
F   คือ สัมประสิทธ์ิความเฉ่ือย 
u    คือ ความเร็ว ( /m s ) 

    คือ ความหนาแนนของอากาศ ( 3/kg m ) 

    คือ ความหนืดสัมบูรณ ( 2/N s m ) 

D   คือ เสนผานศูนยกลางของทอทดสอบ (m ) 
L    คือ ระยะหางระหวางแผนตาขาย ( m ) 

0L   คือ ความยาวของทอทดสอบ (m ) 

P  คือ ความดันตกครอม ( Pa ) 

    คือ คาความพรุน 

AQ  คือ อัตราการไหลของอากาศ ( /minL  ) 

iT   คือ อุณหภูมิของอากาศที่ทางเขาทอทดสอบ ( C ) 
 

วัสดุพรุน คือ วัสดุท่ีมอีากาศหรือชองวาง (Space) แทรกปะปนอยูในเน้ือวัสดุที่เปนของแข็ง สมบัติทางกายภาพ

ที่สําคัญอยางหน่ึงของวัสดุพรุน คือ คาความพรุน (Porosity, ) หรืออาจเรียกวาสัดสวนของชองวาง (Void fraction)  

ซ่ึงมีนิยามโดยทั่วไป คือ อัตราสวนระหวางปริมาตรของชองวาง (Volume of void-space, V) ตอปริมาตรทั้งหมดหรือ    
ปริมาตรทึบ (Total or bulk volume of material, VT) ของวัสดุน้ัน (Vafai. 2000) 
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T

V

V

                                     (4) 

หรือ 

P

T

V
1

V
                  (5) 

 
โดย PV  คือ ปริมาตรของเนื้อวัสดุ 

 

ผลการวิจัย 
การหาคาสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือย ( F ) จะคํานวณไดจากสมการฟอชไฮเมอร (Forchheimer Equation) โดย

จะวัดความดันตกครอมท่ีความเร็วการไหลที่แตกตางกันตลอดวัสดุพรุน และจะทําการวิเคราะหขอมูลแบบสมการเสนตรง
ของ /P u  กับ u  ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยเสนทึบในรูปคือเสนตรงที่เหมาะสมของขอมูลการทดลอง จากรูปพบวา 

คา /P u  จะมีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือ u  เพ่ิมข้ึน และเมื่อพิจารณาที่ u คงท่ีใดๆ จะพบวา คา /P u  จะมีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือ  ลดลง 

และจากความสัมพันธระหวาง /P u  กับ  u  สามารถสรางสมการเสนตรง ซึ่งจะสามารถวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการ

ตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2) ไดใกลเคียง 1 ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจะได F  คือ 0.042 , 0.044  

และ 0.049  สาํหรับความแตกตางของความพรุน () คอื 0.966 , 0.961 และ 0.955  ตามลําดับ 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวาง /P uD  กับ u  

 
ตารางที่ 1 แสดงสมการเสนตรงระหวาง /P uD กับ u  
 

สมการเสนตรง 

 /P u  
R-Squared 

0.966 ∆P/u = 46.517u + 19.295 0.9908 
0.961 ∆P/u = 54.176u + 15.948 0.9945 
0.955 ∆P/u = 60.877u + 12.933 0.9938 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวาง F  กับ  โดยเปรียบเทียบผลการทดลองกับผลของ [5] และ [6] 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1) จากผลการทดลองพบวาคา P จะมีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือ u  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเปนไปตามหลักการของกลศาสตรของ

ไหล คือ เมื่อความเร็วการไหลเพ่ิมขึ้นก็จะทําใหเกิดแรงเสยีดทานกับวัสดุพรนุมากข้ึน สงผลให P มีคาสูงข้ึน เมื่อทําการ
สรางสมการเสนตรงของ /P u  กับ u  จะสามารถวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determination, 
R2) ได 99 เปอรเซนต 

2) จากผลการทดลองพบวา เมื่อความพรุน (Porosity, ) มากขึ้น คาสัมประสิทธ์ิความเฉ่ือย (Inertia 
coefficient, F ) จะมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากเม่ือความพรุนสูงขึ้น จะทําใหความตานทานการไหลของของไหลที่ไหล
ผานวัสดุพรุนมีคาลดลง และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ Pavel และMohamad กับ Huang และคณะ 
จะพบวามีแนวโนมท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 นอกจากขอสรุป 2 ขอขางตนแลว คณะผูวิจัยมีบางประเด็นท่ียังตองศึกษาเพ่ิมเติม กลาวคือ การทดลองควรจะ

ศึกษาเพ่ิมเติมถึงชนิดของตาขายท่ีทําจากวัสดุอ่ืนๆ เชน ตาขายทองแดงตาขายทองเหลือง เปนตน และควรศึกษา PPI  
ใหหลากหลายขนาดมากกวานี้ เพื่อใหมีขอมูลการทดลองท่ีเพียงพอและเปนประโยชนตอการใชงานไดจรงิ 
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การศกึษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เล้ียงดวยไรแดงและตับไก 
A Comparative Study on Growth Rate of Planarians Fed by  

Water Fleas and Chicken Liver 
เกศราภรณ จันทรประเสริฐ, ดวงตา จุลศริิกุล 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคดัยอ 

พลานาเรีย (Tricladida: Planariidae) เปนหนอนตัวแบนที่ดํารงชีวิตอยางอิสระ พบไดทั่วไปตามแหลงนํ้าจืด 
สําหรับในประเทศไทย พบพลานาเรียชนิด Dugesia sp. โดยทั่วไปการเพาะเล้ียงพลานาเรียเพ่ือใชในการศึกษาวิจัยนิยม
ใชตับสัตวเปนอาหาร อยางไรก็ตาม พลานาเรียเปนสัตวกินเน้ือ (carnivore) โดยจะจับสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก
หลากหลายชนิดกินเปนอาหาร การศึกษาอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เลี้ยงดวยอาหารตางชนิดกัน ในงานวิจัยนี้แสดง
ใหเห็นวา ไรแดงซ่ึงเปนอาหารที่มีชีวิต สามารถใชเล้ียงพลานาเรียโดยสามารถทําใหพลานาเรียมีจํานวนเพ่ิมขึ้นมากกวา
เม่ือเล้ียงดวยตับไกอยางมีนัยสําคัญ (t = 4.362, P = 0.001) โดยเพิ่มจํานวนจาก 1 ตัวเปน 12.27±3.83 ตัว ในวันที่ 40 
คิดเปนอัตราการเจริญเฉลี่ยเทากับ 0.26 ทั้งน้ี อาจเปนเพราะไรแดงเปนอาหารที่มีชีวิตเหมาะกับลักษณะพฤติกรรมของ 
พลานาเรียที่ปนผูลา ประกอบกับไรแดง มีปริมาณโปรตีน และไขมันสูง นอกจากน้ันยังมีเอนไซมชวยยอยอาหาร
หลากหลายชนิด ซึ่งจะชวยพลานาเรียในการยอยอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชใหเปน
ประโยชนเมื่อตองการเพิ่มจํานวนพลานาเรียใหไดเปนปริมาณมากๆ ในระยะเวลาจํากัด เพื่อนําไปใชในการศึกษา และ
งานวิจัยอื่นๆ ตอไป 
คําสําคัญ: พลานาเรีย, อัตราการเจริญ, ไรแดง, ตับไก 
 

Abstract 
 Planarians (Tricladida: Planariidae) are free-living flatworms which are commonly found in 
freshwater habitat. In Thailand, there are freshwater planarians classified in the genus Dugesia.  
Planarians cultured in laboratory for research study were normally fed by animal liver.  However, 
planarians are carnivorous that catch several kinds of small invertebrates as their food. The comparative 
growth rates of planarians fed by different diet types in this study showed that living water fleas could 
be used as a food source for planarian propagation. The average number of planarians fed by water 
fleas was significantly greater than those fed by chicken liver (t = 4.362, P = 0.001). The planarians were 
increased from 1 to 12.27±3.83 individuals on the 40th day, and the average growth rate was equal to 
0.26. This may be because water fleas were living preys that suit predatory habit of planarians. In 
addition, the nutritional value of water fleas consists of high percentage of protein, lipid, and digestive 
enzyme that help planarians digest food more efficiently. The result from this study can be applied in 
planarians mass-rearing, and for utilize in further studies and research. 
Keywords: planarians, growth rate, water flea, chicken liver 
 

บทนํา  
พลานาเรีย (Tricladida: Planariidae) เปนหนอนตัวแบนที่พบไดทั่วไปตามแหลงนํ้าจืด ดํารงชีวิตอยางอิสระ 

โดยการจับสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กดูดกินเน้ือเย่ือเปนอาหาร (Jenkins, 1967) พลานาเรียมีความสามารถในการ
งอกสวนของรางกายรวมถึงระบบประสาทใหมได เม่ือรางกายไดรับความเสียหาย เชน เกิดบาดแผล หรือขาดหายไป 
(Gentile et al., 2011; Redden and Alvarado, 2004) จึงนิยมนํามาใชเปนตัวอยางในการวิจัยทางวิทยาศาสตร
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หลากหลายสาขา เชน ชีววิทยาการเจริญ ชีววิทยาของเซลล (Gentile et al., 2011; Lobo et al., 2012) เภสัชวิทยา 
(Pagán, 2017) ประสาทพิษวิทยา (Hagstrom et al., 2015) พฤติกรรม (Inoue et al., 2015) รวมถึงดานสิ่งแวดลอม 
(Amaya-Chávez et al., 2009; Knakievicz, 2014) เปนตน นอกจากน้ียังมีรายงานวา พลานาเรียสามารถใชเปนศัตรู
ธรรมชาติในการควบคุมลูกนํ้ายุงหลายชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ (ธวัช ดอนสกุล, 2530; Kar and Aditya, 2003; 
Tranchida et al., 2014 ) โดยพลานาเรียจะกินลูกนํ้ายุงเปนอาหาร ซึ่งพลานาเรียมีความสามารถทนตอการขาดอาหาร
ไดเปนระยะเวลานาน และทนเค็มไดพอสมควร โดยไมตาย (Knakievicz, 2014; Lobo et al., 2012) จึงอยูในแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติเพื่อควบคุมลูกนํ้ายุงไดเปนระยะเวลานาน ดังน้ันพลานาเรียจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่นาสนใจที่นาจะพิจารณาใช
เปนทางเลือกรวมกับวิธีอื่นๆ ในการควบคุมการระบาดของยุงลายในประเทศไทยได 

สําหรับในประเทศไทย พบพลานาเรียชนิด Dugesia sp. (Kawakatsu, 1972) (ภาพที่ 1) ซ่ึงนิยมนํามาใชเปน
ตัวอยางในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา รวมถึงนํามาใชเปนตัวอยางในงานวิจัยตางๆ 
ซ่ึงรายงานวิจัยที่ใชพลานาเรียเปนตัวอยาง พบวา นิยมเลี้ยงพลานาเรียดวยอาหารหลากหลายชนิด เชน ลูกนํ้า (Legner, 
1976) ไขหอยทาก (Lombardo et al., 2011) แตโดยท่ัวไปนิยมเล้ียงดวยตับดิบ (Amaya-Chávez et al., 2009; 
Hagstrom et al., 2015; Inoue et al., 2015; Wulzen, 1927) อย า งไร ก็ตาม Knakievicz (2014) รายง านว า  
พลานาเรีย กินอาหารหลากหลายชนิด เชน โปรโตซัว โรตเิฟอร ตัวออนแมลงน้ํา ครัสเตเชียนขนาดเล็ก เชน ไรนํ้า เปนตน 
ซ่ึงชนิดของอาหารท่ีแตกตางกันมีผลตออัตราการเจรญิของพลานาเรีย (Goldsmith, 1937; Wulzen and Bahrs, 1928) 
ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรียในหองปฏิบัติการ โดยเลี้ยงดวย 
ไรแดง และตับไกดิบ เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนในการเพ่ิมจํานวนพลานาเรียใหไดในปริมาณมาก สามารถ
นําไปใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยดานอ่ืนๆ ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พลานาเรียชนิด Dugesia sp. 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เล้ียงดวยไรแดง และตับไกดิบ ในหองปฏิบัติการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
พลานาเรีย และไรแดง 
พลานาเรียที่ใชในการทดลองน้ี นํามาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 

ไรแดง นํามาจาก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด เขต 7 (ชลบุรี) กรมประมง โดยนํามาเล้ียงไวในบอเพาะเล้ียง
ที่ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญของพลานาเรีย 
นําถวยพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.8 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร จํานวน 10 ถวย ใสนํ้าใหมีระดับ

ความสูง 2.5 เซนตเิมตร ใสพลานาเรียที่มีลักษณะสมบูรณ ขนาดใกลเคียงกัน ถวยละ 1 ตัว แบงเปน 2 ชุดการทดลอง  
ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารเปนไรแดง จํานวน 5 ถวย  
ชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารเปนตบัไกดิบ จํานวน 5 ถวย  

  โดยใหอาหารแกพลานาเรียทุกวัน วันละ 1 คร้ัง เวลา 8.30 น. ในปริมาณเทาๆ กันทุกถวย คอื ตับไกดิบ ขนาด 
2x2x2 มิลลิเมตร 1 ช้ิน หรือ ไรแดงปริมาตร 1 มิลลิลิตร เม่ือครบ 8 ชั่วโมง นําอาหารที่เหลือออกจากถวยเพ่ือปองกัน 
นํ้าเสีย นับจํานวนพลานาเรียท่ีเปล่ียนแปลงไปทุก 4 วัน เปนเวลา 40 วัน ทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา นําผลที่ไดมา
คํานวณเปนคาเฉลี่ย ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของจํานวนพลานาเรียที่เลี้ยงดวยไรแดง และตับไก โดยการทดสอบ 
T-test และสรางกราฟแสดงจํานวนพลานาเรียเฉลี่ยเพ่ือแสดงการเจริญของพลานาเรีย ดวยโปรแกรม SPSS version 20 
และคํานวณหาอัตราการเจริญของพลานาเรีย ดงัน้ี  
 

t

1t
N

N         และ       r = ln ()                           (Caughley, 1980) 

  เม่ือ   คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในชวงเวลา t  
   r  คือ อัตราการเจรญิของประชากร 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาอัตราการเจริญของพลานาเรียที่เลี้ยงดวยอาหารตางชนิดกัน แสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 โดย

เม่ือเลี้ยงดวยไรแดง พลานาเรียเพ่ิมจํานวนจาก 1 ตัว เปน 12.27±3.83 ตัว ในวันที่ 40 คิดเปนอัตราการเจริญเฉลี่ย
เทากับ 0.26 โดยอัตราการเจริญสูงสุดเทากับ 0.50 ในวันที่ 8 ซึ่งพบวา สูงกวาอัตราการเจริญของพลานาเรียเม่ือเลี้ยงดวย
ตับไกดิบ ซึ่งเพ่ิมจํานวนเปน 4.20±1.21 ตัว ในวันที่ 40  คิดเปนอัตราการเจริญเฉลี่ยเทากับ 0.15 และมีอัตราการเจริญ
สูงสุดเทากับ 0.47 ในวันที่ 16 นอกจากน้ียังพบวา คาเฉลี่ยของจํานวนของพลานาเรียที่เพ่ิมขึ้นเม่ือเลี้ยงดวยไรแดง
มากกวาเม่ือเล้ียงดวยตบัไกดิบอยางมีนัยสําคญั (t = 4.362, P = 0.001) 

 

ตารางที่ 1 จํานวนพลานาเรียเฉลี่ยตั้งแตวันที่ 0 ถึงวันที่ 40, คา  และ r เม่ือเล้ียงดวยไรแดง และตับไกดบิ 
 

วันที่ 
ไรแดง ตับไกดิบ 

จํานวนพลานาเรีย (ตวั) 
X̅ ± SD 

 r 
จํานวนพลานาเรีย (ตวั) 

X̅ ± SD 
 r 

0 1.00 ± 0.00   1.00 ±0.00   
4 1.33 ± 0.49 1.33 0.29 1.00 ±0.00 1.00 0.00 
8 2.20 ± 0.86 1.65 0.50 1.13 ±0.35 1.13 0.13 
12 3.27 ± 1.16 1.48 0.40 1.33 ±0.62 1.24 0.21 
16 4.60 ± 1.30 1.53 0.43 2.13 ±0.64 1.60 0.47 
20 6.00 ± 0.93 1.30 0.27 2.40 ±0.99 1.13 0.12 
24 7.00 ± 1.00 1.17 0.15 2.87 ±1.30 1.19 0.18 
28 8.13 ± 1.46 1.16 0.15 3.13 ±1.19 1.09 0.09 
32 9.27 ± 2.46 1.14 0.13 3.60 ±1.45 1.15 0.14 
36 10.93 ± 3.58 1.18 0.17 4.07 ±1.22 1.13 0.12 
40 12.27 ± 3.83 1.12 0.12 4.20 ±1.21 1.03 0.03 

Average r 0.26 Average r 0.15 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเจรญิของพลานาเรียต้ังแตวันที่ 0 ถึงวันที่ 40 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ไดในการศึกษาแสดงใหเห็นวา พลานาเรียที่กินไรแดงเปนอาหารมีอัตราการเจริญเฉล่ีย (0.26) 

สูงกวาพลานาเรียที่กินตับไกดิบ (0.15) เปนอาหาร และพบวา มีระยะเวลาในการเขาสูอัตราการเจริญสูงสุด (0.50; 8 วัน) 
ส้ันกวาการเล้ียงดวยตับไก (0.47; 16 วัน) สอดคลองกับ กรรณิการ จันทอก (2525) ซึ่งพบวา การเล้ียงพลานาเรียดวย
ลูกนํ้ายุงซึ่งเปนอาหารที่มีชีวิตเชนกัน จะทําใหอัตราการเพิ่มจํานวนของพลานาเรียสูงกวาการเลี้ยงดวยตับหนู ซ่ึงอาจ
อธิบายไดจาก 2 ปจจัย คือ คุณคาทางโภชนาการของอาหาร และพฤติกรรมการเปนสัตวกินเน้ือ (carnivore) ของ 
พลานาเรีย 

จากการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของไรแดง พบวา มปีริมาณโปรตีนสูง มากกวารอยละ 70 ของนํ้าหนักแหง 
จําแนกเปนกรดอะมิโนที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตหลายชนิด รวมถึงคารโบไฮเดรต (รอยละ12) กรดไขมันอ่ิมตัวและ
ไมอิ่มตัวท่ีจําเปนในปริมาณสูง (รอยละ 20-27) (สันทนา, 2529; Chittapun et al., 2013; Dhert and Sorgeloos, 
1995; Rottmann et al., 2011) สวนตับไก พบวา ประกอบดวยโปรตีนเฉลี่ยรอยละ 20-26 ไขมันรอยละ 6-8 และ
คารโบไฮเดรตในปริมาณตํ่ามาก (รอยละ 1) แตพบโคเรสเตอรอล กรดไขมัน วิตามินเอ วิตามินบี 1 2 3 และธาตุเหล็ก  
ในปริมาณสูง (ฐานขอมูลอาหาร, 2562; นํ้าเพชร, 2539; Soriano-Santos, 2010) จึงเห็นไดวา ไรแดงมีโปรตีนและไขมัน
เปนองคประกอบในปริมาณสูงกวาตับไก ซึ่งโปรตีนและไขมันเปนสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โดย
พบวา พลานาเรียจะสะสมอาหารไวในรูปไขมัน และปริมาณโปรตีนและไขมันในรางกายจะลดลงในชวงที่พลานาเรียขาด
อาหาร (Jenkins, 1967) นอกจากน้ียังมีรายงานวา ไรแดงเปนอาหารที่มีชีวิตและมีเอนไซมชวยยอยอาหารหลากหลาย
ชนิด (Delbare and Dhert, 1996) ซึ่งชวยใหพลานาเรียสามารถนําอาหารไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงเสริมการ
เจริญเติบโตของพลานาเรีย และเม่ือพิจารณาในแงพฤติกรรมของพลานาเรียซึ่งเปนผูลา ตามธรรมชาติจะสรางเมือกเพ่ือ
จับสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกินเปนอาหาร ดังน้ันไรแดงที่มชีีวิตจะมีการเคลื่อนไหว การเคล่ือนไหวจึงเปนตัวกระตุน
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ที่ดึงดูดพลานาเรียใหเขาหา และจับกินเปนอาหาร (Jenkins, 1967) เม่ือพิจารณารวมทั้งสองปจจัย ไรแดงจึงเปนอาหาร
ที่ใชเลี้ยงพลานาเรียแลวทําใหเพ่ิมจํานวนไดอยางรวดเรว็ในระยะเวลาสั้นกวาตับไก  

โดยสรุป การศึกษาอัตราการเจริญของพลานาเรียโดยใชไรแดง และตับไกเปนอาหารแสดงใหเห็นวา ในการ
เพาะเล้ียงพลานาเรีย สามารถใชอาหารชนิดอื่นนอกจากตับท่ีเปนอาหารเลี้ยงที่นิยมใชทั่วไป และยังพบวา ไรแดงเปน
อาหารที่ใชในการเพิ่มจํานวนพลานาเรียไดมากกวาและเร็วกวาตับไก อยางไรก็ตาม ตับไกเปนอาหารท่ีมีขอดี คือ อยูกับที่
ไมสามารถหนี พลานาเรียได แตอาจกอใหเกิดปญหานํ้าเนาเสียหากขาดการดูแล ในขณะที่ไรแดงท่ีมีชีวิตเปนอาหารที่ 
ไมกอใหเกิดปญหานํ้าเสีย ซึ่งถือวาเปนขอดีสําหรับการเพาะเล้ียง เน่ืองจากทําใหไมตองเปลี่ยนนํ้าที่ใชเลี้ยงพลานาเรีย
บอยๆ ชวยลดการใชเวลาในการเล้ียงได ผลการวิจัยท่ีไดจึงสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนเมื่อตองการเพิ่มจํานวน 
พลานาเรียใหไดเปนปริมาณมากๆ ในระยะเวลาจํากัด เพ่ือนําไปใชประโยชนดานการศึกษาวิจัยอื่นๆ ตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ทําการทดลองตอยอดงานวิจัยน้ี โดยนําไปประยุกตเพื่อการควบคุมลูกน้ํายุงชนิดตางๆ โดยชีววิธี เน่ืองจาก
ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา อาหารท่ีมีชีวิตทําใหพลานาเรียเจริญเพ่ิมจํานวนไดดีกวา ประกอบกับพลานาเรียมีขอดี 
คือ ไมเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม และสามารถทนตอการขาดอาหารไดเปนระยะเวลานานโดยไมตาย จึงเปน
ศัตรูธรรมชาตทิี่นาสนใจที่จะนําไปใชควบคุมลูกนํ้ายุงตามแหลงนํ้าขังและแหลงนํ้าธรรมชาติตางๆ  
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การวิเคราะหไนไตรทดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีในตัวอยางน้ํา 
โดยการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันและปฏิกิริยาคูควบ 

Spectrophotometric Determination of Nitrite in Water Samples via 
Diazotization and Coupling Reaction 

ชุลีพร พุฒนวล, ฐานาภรณ เปาปราณี, ศศิมาภรณ แสงประทิน 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวิเคราะหปริมาณไนไตรทดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี โดยการ
เกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันระหวางไนไตรทกับพารา-ไนโตรอะนิลีน (PNA) ตามดวยปฏิกิริยาคูควบกับพลอโรกลูซินอล 
(PGN) ไดสารผลิตภัณฑสีเหลืองที่มีความเสถียรและละลายไดในนํ้า ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 446 nm มีคาโมลาร
แอบซอพติวิตี เทากับ 5.14 x 104 Lmol-1cm-1 ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห ไดแก ปริมาณของ 
รีเอเจนต และเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ภายใตสภาวะที่เหมาะสมพบวา ความเปนเสนตรงของการวิเคราะหอยูในชวง 
0.005-2.0 mg L-1 คาขีดจํากัดของการตรวจวัดและขีดจํากัดการวิเคราะหปริมาณเทากับ 0.003 และ 0.009 mg L-1 
ตามลําดับ คาความเท่ียงของวิธีวิเคราะหที่ความเขมขนของไนไตรทที่ 0.04 และ 0.4 mg L-1 เทากับ 0.74% และ 0.92% 
ตามลําดับ นํามาใชทดสอบหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางนํ้าประปาและนํ้าด่ืมบรรจุขวด ไดคารอยละการกลับคืนของวิธี
วิเคราะหของตัวอยางนํ้าอยูในชวง 96-100 ทําการเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานท่ีใชซัลฟานิลาไมด (SA) และเอ็น-1- 
แนพทิลเอทิลีนไดอะมีนไดไฮโดรคลอไรด (NEDH) เปนสารในการเกิดปฏิกิริยา พบวา ผลการวิเคราะหในระบบ PNA-
PGN สอดคลองกันกับที่วิเคราะหไดดวยวิธีมาตรฐาน SA-NEDH 
คําสําคัญ: ไนไตรท, สเปกโตรโฟโตเมทรี, ปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน, ปฏิกิริยาควบคู 
 

Abstract 
The purpose of this research is to investigate the spectrophotometric method for the 

determination of nitrite based on the diazotization reaction between nitrite and p-nitroaniline (PNA), 
followed by coupling reaction with phloroglucinol (PGN). The product was a yellowed-colored, stable 
and water soluble substance having absorption at the wavelength of 446 nm with molar absorptivity 
of 5.14 x 104 L mol-1 cm-1. The suitability reaction conditions of reagents and reaction times were 
studied. Within suitable condition, it found that the linearity range of analysis was 0.005-2.0 mg L-1. The 
limit of detection and the limit of quantification were 0.003 and 0.009 mg L-1, respectively.  The validity 
of the analytical method, at nitrite concentrations of 0.04 and 0.4 mg L-1, were 0.74% and 0.92%, 
respectively. The method was applied to determine the amount of nitrite in tap water and bottled 
drinking water. The percentage recoveries of the analysis of the water samples were in the range of  
96-100. The results were compared with the standard method that used sulfanilamide (SA) and  
N-(1-Napthyl) ethylenediamine dihydrochloride (NEDH) as reagents. It found that the results of the PNA-
PGN system were agreed with those obtained by the SA-NEDH standard method. 
Keywords: Nitrite, Spectrophotometry, Diazotization reaction, Coupling reaction   
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บทนํา 
  ไนไตรท (NO2

-) เปนวัตถุเจือปนในนํ้าด่ืมและอาหาร ในกลุม “วัตถุกันเสีย” ซึ่งสามารถรับเขาสูรางกายได 
ทั้งทางตรงและทางออม พบวา ประมานรอยละ 10 ไดรับสารไนไตรท จากการผสมในเน้ือสัตวแปรรูป และรอยละ 90 
ไดรับจากการกินพืช และอื่นๆ เชน แหลงน้ําอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจําวัน การรับไนไตรทในปริมาณมากเกินไป 
อาจสงผลตอสุขภาพ โดยจะกอใหเกิดอาการตวัเขียว เล็บเขียว หอบ เหน่ือย หัวใจเตนแรง และอาจเสียชีวิตได นอกจากน้ี
ยังมีอันตรายจากการทําปฏิกิริยากันในสภาวะที่เหมาะสมระหวางไนไตรทและสารกลุมเอมีน ไดสารท่ีมีชื่อวาไนโตรซามีน
ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง ดังน้ันจึงมีความสําคัญท่ีจะตองมีการตรวจติดตามปริมาณไนไตรทในน้ําดื่ม อาหาร และในแหลงนํ้า 
ที่นํามาใชในการอุปโภคบริโภค เพื่อใชเปนมาตราการในการแกไขและปองกันอันตรายที่จะกอเกิดจากไนไตรท  
การวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทไดมีการศึกษาและวิจัยโดยใชเทคนิคตางๆ เชน ลิควิดโครมาโทรกราฟ (Tsikas, 2016: 
51-70) โฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนท (Mikuska, 2003: 225-232) ฟลูออโรเมทรี (Georgescu-State, 2018: 418-
421) และสเปกโตรโฟโตเมทร ี(Nagaraja, 2006: 146-153; Luiz, 2012: 2546-2551 ; Pitschmann, 2014 ; Shariati-
Rad, 2015: 190-195 ; Qader, 2017: 126-136) โดยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรีเปนวิธีที่ ใช กันอยางแพรหลาย 
เน่ืองจากเปนเทคนิคที่งาย การเตรียมตัวอยางไมซับซอนและมีความแมนยํา โดยวิเคราะหไนไตรทผานการเกิดปฏิกิริยา
ไดอะโซไทเซชันระหวางไนไตรทกับสารประกอบเอมีน ตามดวยการเกิดปฏิกิริยาคูควบกับสารประกอบอะโรมาติก 
(Sreekumar, 2003: 27-32) สารท่ีใชเปนคูสารมาตรฐานในการวิเคราะหไนไตรท คือ ซัลฟานิลาไมดกับเอ็น-1- แนพทิล
เอทิลีนไดแอมีนไดไฮโดรคลอไรด (EPA, 1983:  368-370) สําหรับงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาโดยเลือกใชสารคูใหม คือ 
พารา-ไนโตรอะนิลีนและพลอโรกลูซินอล ซึ่งเปนสารที่หางาย ราคาไมแพง มีความเปนพิษนอย และสามารถเกิดปฏิกิริยา
กับไนไตรทไดดีที่อุณหภูมิหอง โดยจะทําการศกึษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
วิธีวิเคราะหโดยนํามาใชวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางนํ้า  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) ศึกษาวิธีวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทร ีผานการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน

ระหวางไนไตรทกับพารา-ไนโตรอะนิลีน แลวเกิดปฏิกิริยาคูควบกับพลอโรกลูซินอล โดยจะศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ของการวิเคราะห และศึกษาผลรบกวนเน่ืองจากไอออนชนิดตางๆ 

2) จากสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะหที่ได นํามาวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางนํ้าด่ืม นํ้าประปา
และทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ไดกับวิธีมาตรฐานซึ่งใชสารในการเกิดปฏิกิริยา คือ ซัลฟานิลาไมดกับเอ็น-1- 
แนพทิลเอทิลีนไดแอมีน ไดไฮโดรคลอไรด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สารเคมีและเครื่องมือ 
สารเคมีทุกตัวเปนเกรดวิเคราะห สารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 1000 mgL-1 สารละลายพารา-ไนโตรอะ

นิลีน (C6H6N2O2, PNA) 0.05% (w/v) ที่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก สารละลายพลอโรกลูซินอล (C6H6O3, PGN) 0.5% 
(w/v) สารละลายซัลฟานิลาไมด (C6H8N2SO2, SA) 0.1% (w/v) ท่ีละลายในกรดไฮโดรคลอริก สารละลายเอ็น-1-แนพทิล
เอทิลีน ไดแอมีน ไดไฮโดรคลอไรด (C12H14N2·2HCl, NEDH) 0.1% (w/v)  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 2 M 
และเครื่อง ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร รุน HP 8453 

2. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณไนไตรท ดวยสารละลาย PNA และ PGN  
ศึกษาหาความยาวคลื่นท่ีเหมาะสม ทําโดยปเปตตสารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 50.0 mg L-1 ปริมาตร 

0.20 mL และสารละลาย PNA 0.05% (w/v) ในกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 2.5 M ปริมาตร 1.00 mL ลงในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 10 mL เขยาเปนเวลา 2 นาที จากน้ันปเปตตสารละลาย PGN 0.5% (w/v) ปริมาตร 1.00 mL และ
สารละลาย NaOH เขมขน 2.0 M ปริมาตร 2.00 mL ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากไอออน สารละลายที่ไดจะมีความ
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เขมขนของไนไตรท 1.0 mg L-1 เขยาใหเขากันต้ังทิ้งไว 5 นาท ีนําสารละลายที่ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชรีเอเจนต
เปนแบลงค 

ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาโดยศึกษาปจจัยดังตอไปนี้ ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก
ที่ใชในการเตรียมสารละลาย PNA (ศึกษาที่ชวงของความเขมขน 0.05-3.0 M) ปริมาตรของสารละลาย 0.05 %(w/v) 
PNA (ศึกษาที่ชวงปริมาตร 0.10-2.00 mL) ปริมาตรของสารละลาย 0.5 %(w/v) PGN (ศึกษาที่ชวงปริมาตร 0.01-4.00 
mL) ปริมาตรของสารละลาย 2 M NaOH (ศึกษาที่ชวงปริมาตร 0.40-4.00 mL) เวลาในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน 
(ศึกษาที่ชวงเวลา 0.5-25 นาที) และเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคูควบ (ศึกษาที่ชวงเวลา 2-60 นาที)  

 3. ศึกษาชวงความเปนเสนตรงและการสรางกราฟมาตรฐาน 
  ภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษา ทําการศึกษาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 446 nm ของ
สารละลายผสมที่มีความเขมขนของสารมาตรฐานไนไตรทในชวงความเขมขน 0.005-3.0 mg L-1 สรางกราฟมาตรฐาน
แสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับคาความเขมขนของสารละลายไนไตรทในชวงของความเปนเสนตรง 
คํานวณคาขีดจํากัดตํ่าสุดของการวิเคราะห (LOD) และคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะหหาปริมาณ (LOQ ) 

4. ศึกษาความเท่ียงของการวิเคราะห 
  โดยนําสารละลายมาตรฐานไนไตรทที่ความเขมขน  0.04 และ 0.40 mg L-1  วัดคาการดูดกลืนแสงภายใต
สภาวะที่เหมาะสม ทําการวิเคราะหซ้ํา 5 คร้ัง นําคาท่ีไดมาคํานวณ และรายงานผลในรูปรอยละสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ  (%RSD) 

5. ศึกษาผลรบกวนที่มีตอการวิเคราะห 
ทําการศึกษาผลของสารรบกวน ไดแก ฟลูออไรดไอออน คลอไรดไอออน โบรไมดไอออน ไอโอไดดไอออน 

ซัลเฟตไอออน ไนเทรตไอออน ไบคารบอเนตไอออน ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน สังกะสี(II)ไอออน เอทิลลีนไดเอมีนเต
ตระอะซิเตทไอออน แมกนีเซยีมไอออน แคลเซียมไอออน ไอรออน (II) ไอออน ไอรออน (III) ไอออน และเลด (II) ไอออน 
โดยทําการศึกษาที่ความเขมขนของไนไตรท เทากับ 1.0 mg L-1  และความเขมขนของสารรบกวนที่ 10-1000 mg L-1 

6. การหาปริมาณไนไตรทดวยวิธีมาตรฐานโดยใชสารละลาย SA และ NEDH 
ปเปตตสารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 50.0 mg L-1 ปริมาตร 0.20 mL และสารละลาย SA 0.1% (w/v) 

ปริมาตร 0.20 mL ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 mL เขยาใหเขากันและต้ังทิ้งไว 10 นาที จากน้ันปเปตตสารละลาย 
NEDH  0.1% (w/v) ปริมาตร 0.20 mL ปรับปรมิาตรดวยนํ้าปราศจากไอออน สารละลายที่ไดจะมีความเขมขนไนไตรท 
1.00 mg L-1 เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว 10 นาที ไดสารละลายสชีมพูอมมวงท่ีมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 540 
nm และมีคาโมลารแอบซอพติวิตีเทากับ 5.27 x 104 L mol-1cm-1  ศึกษาชวงความเปนเสนตรง ทําการสรางกราฟ
มาตรฐาน คํานวณหาคา LOD และ LOQ  หาความเที่ยงของการวิเคราะหท่ีความเขมขนของสารละลายมาตรฐานไนไตรท  
0.04 และ 0.40 mg L-1  โดยทําการวัดซ้ํา 5 คร้ัง เพ่ือนํามาคํานวณหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ ศึกษาผลของสาร
รบกวนที่ความเขมขนของไนไตรท 1.0 mg L-1 โดยความเขมขนของสารรบกวนเทากับ 10-1000 mg L-1   

7. การวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางน้ํา และหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะห 
จากสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณไนไตรท โดยใชสารละลาย PNA-PGN นํามาใชวิเคราะหหา 

ไนไตรทในตัวอยางนํ้า ทําการศึกษาหาคารอยละการไดกลับคืนที่สารละลายไนไตรทเขมขน 0.04 และ 0.40 mg L-1 แลว
เปรียบเทียบผลการวิเคราะหท่ีไดกับวิธีมาตรฐาน SA-NEDH  ตัวอยางนํ้าที่ทําการศึกษา คือ นํ้าดื่มบรรจุขวด และ
นํ้าประปาบริเวณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับตัวอยางนํ้าดื่มบรรจุขวด นํานํ้ามาใชในการวิเคราะหหา

ปริมาณไนไตรทโดยตรง สวนตัวอยางนํ้าประปาจะทําการกรองผานตัวกรองไนลอนขนาดรูพรุน 0.22 m และเติมสาร
สารละลาย EDTA ความเขมขน 1.4 x 10-3 M จํานวน 2.00 mL ตอตัวอยางนํ้าจํานวน 200 mL สารละลายตัวอยางท่ีจะ
วิเคราะหจะเก็บไวในขวดพอลิเอทิลีนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนํามาวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทภายใน 48 
ช่ัวโมง 
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ผลการวิจัย 
จากการศกึษาพบวา สารละลายผสมในระบบ PNA-PGN ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 446 nm 

มีคาโมลารแอบซอพติวิตีเทากับ 5.14 x 104 L mol-1cm-1  ปฏิกิริยาการเกิดสารผลิตภัณฑ จะเกิดผานปฏิกิริยาไดอะโซไท
เซชันระหวางไนไตรทกับ PNA และตามดวยการเกิดปฏิกิริยาคูควบกับ PGN ลําดับการเกิดปฏิกิริยาแสดงไดดังตอไปนี้ 
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จากการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ผลของการศึกษาปจจัยความเขมขนของกรด HCl 
ปริมาตรของ PNA ปรมิาตรของ PGN และปริมาตรของ NaOH  เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิรยิไดอะโซไทเซชัน และปฏิกิรยิา    
คูควบ แสดงดังรูปที่ 1-6 

        รูปที่ 1  ศึกษาความเขมขนกรด HCl ที่เหมาะสม                     รปูที่ 2  ศึกษาปริมาตรของ PNA ที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  ศึกษาปริมาตรของ PGN ท่ีเหมาะสม                      รูปท่ี 4  ศึกษาปริมาตรของ NaOH ที่เหมาะสม 
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รูปที่ 5  ศกึษาเวลาการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน                 รูปที่ 6  ศึกษาเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคูควบ 

         

  สําหรับสภาวะที่เหมาะสมน้ันจะพิจารณาจากคาท่ีมีการดูดกลืนแสงสูงสุด และ/หรือคาที่มีแนวโนมของการ
ดูดกลืนแสงที่คงท่ีสําหรับความเขมขนของกรด HCl ที่เหมาะสมคือ 1.00 M ปริมาตรของ PNA ที่เหมาะสมคือ 0.40 mL 
ปริมาตรของ PGN ที่เหมาะสมคือ 2.00 mL ปริมาตรของ NaOH เขมขน 2 M ที่เหมาะสมคือ 1.60 mL สาํหรับเวลาที่ใช
ในการเกิดปฏิกิริยา  ไดอะโซไทเซชันและปฏิกิริยาคูควบที่เหมาะสม คือที่ 2 และ 5 นาที ตามลําดับ และจากการศกึษา
ชวงความเปนเสนตรงของวิธี PNA-PGN พบวาอยูในชวงความเขมขน 0.005 – 2.0 mg L-1  สําหรับวิธีมาตรฐาน SA-
NEDH อยูในชวง 0.005–2.0 mg L-1  เชนเดียวกัน ทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความเขมขนของไนไตรทดังกลาว 
นํามาสรางเปนกราฟมาตรฐานเพื่อใชในการวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในสารตัวอยาง กราฟมาตรฐานไนไตรทของระบบ 
PNA-PGN และระบบ SA-NEDH แสดงดังรปูที่ 7 และ 8 

 

รูปที่ 7   กราฟมาตรฐาน PNA-PGN                                    รูปที่ 8  กราฟมาตรฐาน SA-NEDH 

            จากกราฟมาตรฐาน คํานวณหาคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดตํ่าสดุของการวิเคราะห
หาปริมาณ (LOQ)  ความเที่ยงของการวิเคราะหซึ่งจะรายงานผลในรูปรอยละสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) 
ผลท่ีไดสําหรับวิธี PNA-PGN และของวิธีมาตรฐาน SA-NEDH แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความนาเช่ือถือของวิธีวิเคราะหในระบบ PNA-PGN และในระบบ SA-NEDH 
 

ผลการวิเคราะห วิธี PNA-PGN วิธีมาตรฐาน SA-NEDH 

ชวงท่ีเปนเสนตรง (mg L-1) 0.005-2.0 0.005-2.0 

สมการเสนตรงของกราฟมาตรฐาน y = 1.1295x - 0.0003 y = 1.0898x + 0.0146 

R2 0.9992 0.9992 

LOD (mg L-1) 0.003 0.003 

LOQ (mg L-1) 0.009 0.009 

ความเท่ียง (%RSD, n=5)  0.74* ,  0.92** 0.59*  ,  0.31** 
หมายเหตุ: * , **  ศึกษาที่สารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 0.04 และ 0.40 mg L-1 ตามลาํดับ 

การศึกษาผลของสารรบกวนที่มีผลตอการวิเคราะหหาปริมาณไนไตรททั้งวิธีของ PNA-PGN และของวิธี
มาตรฐาน SA-NEDH   ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลของสารรบกวนสําหรับการวิเคราะหไนไตรทดวยสารละลาย PNA-PGN และ SA-NEDH 

สารรบกวน % คาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ สารรบกวน % คาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ 
PNA-PGN SA-NEDH PNA-PGN SA-NEDH 

F- 0.17 -1.78 Ca2+ -1.80 -0.27 
Cl- -3.43 -0.07 Mg2+ -0.77 -5.21 
Br- 0.68 -0.65 Zn2+ -0.24 -2.92 
I-  -28.42 -48.62 Fe2+  -15.04 -17.96 

SO4
2- -3.53 -1.06 Fe3+  7.31 -3.80 

NO3
- -3.57 -0.49 Pb2+ -3.05 -0.61 

HCO3
- 0.83 -3.57 EDTA -2.72 -2.01 

H2PO4
2- -2.07 -2.61    

 หมายเหตุ: ความเขมขนของสารรบกวนคือ 1000 mg L-1 ยกเวน I-, Mg2+ , Fe2+ , Fe3+ ความเขมขนเทากับ 10 mg L-1     
  

              % คาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  =   (A2 – A1) ) x 100 / A1  
                                                A1   =  คาการดูดกลืนแสงเม่ือมีเฉพาะไนไตรท 
                                                A2   =   คาการดูดกลืนแสงเมื่อมีไนไตรทและสารรบกวน 
 

  จากผลที่ไดจะเห็นวา ทั้งวิธีที่ใชสารละลาย PNA-PGN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDH มีความคลาดเคล่ือนสวน
ใหญนอยกวา ± 5%  ยกเวนไอโอไดดไอออน และไอรออน (II) ไอออน ที่ใหความคลาดเคล่ือนของการวิเคราะหที่คอนขาง
สูง  
  จากสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษานํามาใชวิเคราะหหาปริมาณไนไตรทในตัวอยางนํ้าด่ืมบรรจุขวด และ
นํ้าประปา ทําการศึกษาหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะห ทั้งของวิธี PNA-PGN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDH  
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหความเขมขนของไนไตรทที่วิเคราะหไดจากตัวอยางนํ้า และคารอยละการกลับคืน 
               ของการวิเคราะหที่ความเขมขนไนไตรท 0.04 และ 0.4 mg L-1 
 

ตัวอยางน้ํา 

วิธี PNA-PGN วิธี SA-NEDH 

ปริมาณไนไตรท     
(mg L-1) 

รอยละการกลับคืน 
ปริมาณไนไตรท     

(mg L-1) 
รอยละการกลับคืน 

นํ้าด่ืมยี่หอที่ 1 ND ± 0.00 98.77*, 100.42** ND ± 0.00 100.74* , 100.78** 

นํ้าด่ืมยี่หอที่ 2 ND ± 0.001 98.52* , 99.24** ND ± 0.000 99.11* , 100.19** 

นํ้าด่ืมยี่หอที่ 3 ND± 0.001 96.79* , 99.04** ND ± 0.001 97.29* , 99.43** 

นํ้าประปาจุดที่ 1 0.003 ± 0.001 95.75* , 98.27** 0.003 ± 0.001 97.18* , 97.62** 

นํ้าประปาจุดที่ 2 ND ± 0.000 97.63* , 98.84** ND ± 0.001 97.19* , 99.01** 

 หมายเหตุ:   * , ** เม่ือเติมสารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 0.04 และ 0.40 mg L-1 ตามลําดับ 

     ND คอืความเขมขนของไนไตรทท่ีวัดไดมีคาตํ่ากวา ขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัดของแตละวิธี 
 

จากการวิเคราะหหาคารอยละการกลับคืนโดยวิธี PNA-PGN ในตัวอยางนํ้าท่ีทําการศึกษา มีคาอยูในชวง 96-
100  ผลการวิเคราะหปริมาณไนไตรทโดยวิธี PNA-PGN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDH ในทุกตัวอยางนํ้าที่ทําการศึกษา
ใหผลที่สอดคลองกัน พบวา มีคานอยกวา 0.003 mg L-1 ในทุกตัวอยาง (ยกเวนในตัวอยางนํ้าประปาจุดที่ 1) ซึ่งเปนคา
ขีดจํากัดตํ่าสุดของการตรวจวัดของท้ังวิธี PNA-PGN และ SA-NEDH และปริมาณไนไตรทท่ีวิเคราะหไดในทุกตัวอยางมีคา
ตํ่ากวาที่องคการอนามัยโลก (WHO, World Health Organization)  ไดกําหนดคามาตรฐานของไนไตรทในนํ้าดื่มตอง 
ไมเกิน 3 mg L-1 สําหรับการบริโภคในระยะสั้น และ 0.2  mg L-1 สําหรับการบริโภคในระยะยาว (WHO, 2003) 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ในงานวิจัยน้ีศึกษาวิธีวิเคราะหหาปริมาณไนไตรท (NO2

-) โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ผานการเกิดปฏิกิริยา 
ไดอะโซไทเซชนัและปฏิกิรยิาคูควบ โดยงานวิจัยน้ีใชคูสารใหมคือ PNA-PGN เปนรีเอเจนทในการเกิดปฏิกิริยากับไนไตรท 
เกิดผลิตภัณฑที่มีสีมีคาโมลารแอบซอพติวิตีอยูในอันดับของ 104  Lmol-1 cm-1 ซึ่งอยูในอันดับเดียวกับในระบบของ SA-
NEDH การเกิดปฏิกิริยาของไนไตรทกับ PNA และ PGN เกิดไดอยางรวดเร็ว สารที่เกิดข้ึนมีความเสถียร จากการศึกษา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหหาปริมาณไนไตรท พบวา วิธีน้ีสามารถใชหาปริมาณไนไตรทในชวงความเขมขนที่กวาง
คือ 0.005-2.0 mg L-1 เชนเดียวกับของวิธีมาตรฐาน คาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห และขีดจํากัดต่ําสุดของการหา
ปริมาณจากวิธีของ PNA-PGN ก็มคีาในชวงเดียวกับวิธีมาตรฐาน คือ 0.003 mg L-1 และ 0.009 mg L-1 ตามลาํดบั ความ
เที่ยงของการวิเคราะหที่ความเขมขนไนไตรท 0.04 และ 0.4 mg L-1 ในระบบของ PNA-PGN มีคาความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธนอยกวา 1% การศกึษาผลรบกวนจากไอออนบวก ไอออนลบชนิดตางๆ ท่ีจะพบไดในนํ้า พบวา สวนใหญไมมีผล
ตอการวิเคราะหปริมาณไนไตรท โดยคาความคลาดเคล่ือนของการวิเคราะหนอยกวา ±5%  ยกเวน ไอโอไดดไอออน และ
ไอรออน (II) ไอออน ใหผลรบกวนที่คอนขางสูง เน่ืองจากไอออนทั้ง 2 ชนิด มีคุณสมบัติเปนตัวรีดิวสที่แรง สามารถ
เกิดปฏิกิริยากับไนไตรทไดดี (Adams, 1997: 401-409) ดังน้ันในการเตรียมตัวอยางนํ้าประปาสําหรับการวิเคราะห  
จึงตองมีการเติมสารละลาย EDTA ลงไปเพื่อกําจัดไอออนของโลหะท่ีจะสงผลรบกวนตอการวิเคราะห โดยเฉพาะไอรออน
(II)ไอออน คารอยละการกลับคืนของการวิเคราะหจากตัวอยางนํ้าที่ใชในการศึกษาน้ีมีคาอยูในชวง 96-100 ปริมาณ 
ไนไตรทที่วิเคราะหไดในตัวอยางนํ้าทุกตัวอยางเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน SA-NEDH มีคาที่สอดคลองกัน จากผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา คูสาร PNA-PGN สามารถใชในการวิเคราะหไนไตรทดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีไดเปน
อยางดี (Qader, 2013: 153-156) เทียบเทาไดกับวิธีมาตรฐาน  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
จากการศึกษาวิธีวิเคราะหปรมิาณไนไตรทโดยใชคูสาร พารา-ไนโตรอะนิลีน (PNA) และพลอโรกลูซินอล (PGN) 

สารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นมคีวามสามารถในการดูดกลืนแสงสูง ความสัมพันธชวงเปนเสนตรงของคาการดูดกลืนแสงกับความ
เขมขนไนไตรทมีชวงกวาง และสามารถวิเคราะหไนไตรทในปริมาณนอย ๆได (LOQ เทากับ 0.009 mg L-1) จาก
การศึกษาผลรบกวนเน่ืองจาก EDTA พบวา ใหผลรบกวนการวิเคราะหนอยกวา ±5% จึงสามารถใช EDTA ซ่ึงเปนสารท่ี
สามารถเกิดสารเชิงซอนกับไอออนของโลหะไดเปนอยางดีน้ัน มากําจัดไอออนบวกชนิดตางๆ โดยเฉพาะกับพบวาไอรออน
(II) ไอออน และไอรออน (III) ไอออน ซึ่งมักจะพบปนเปอนอยูในนํ้า และใหผลรบกวนตอการวิเคราะหที่สูง ดังนั้น 
วิธีวิเคราะหโดยใชคูสาร PNA-PGN น้ีจึงมคีวามเปนไปไดที่จะสามารถนําไปใชเพื่อตรวจติดตามปริมาณไนไตรทในตัวอยาง
นํ้า เชน นํ้าประปา นํ้าบอ หรือนํ้าเสียไดเปนอยางดี   
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ฤทธิ์ตานเช้ือกอโรคท่ีเกี่ยวของกับอาหารของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย 
Antimicrobial Activity of Ethanolic Extract from Vernonia amygdalina 

Leaves against Food-related Pathogens  
อุมาพร ทาไธสง, กวินทิพย นฤภัย 

ภาควิชาจุลชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคดัยอ 

การศึกษาน้ีไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยในการยับย้ังเช้ือ
แบคทีเรียกอโรคท่ีเก่ียวของกับอาหาร 5 ชนิด ไดแก Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Enteritidis ATCC 
13076, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ  Bacillus cereus TISTR 687  
ผลการทดสอบ disc diffusion (6 มิลลิกรัม/ดิสก) พบวา สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของ B. cereus TISTR 687, S. aureus ATCC 25923 และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดเสนผานศนูยกลางของ 
inhibition zone เทากับ 12.30±0.58, 12.00±0.00 และ 7.33±0.58 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตไมสามารถยับย้ัง E. coli 
ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 เมื่อทําการหาความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถยับยั้งเช้ือได (Minimal 
inhibitory concentration, MIC) ดวยวิธี agar dilution พบวา B. cereus TISTR 687 มีความไวตอสารสกัดมากที่สุด 
โดยมีคา MIC ≤2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคือ S. aureus ATCC 25923 และ V. parahaemolyticus ซึ่งมีคา 
MIC เทากัน คือ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สวน E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ดื้อตอสารทดสอบ
มากที่สุด มีคา MIC >20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวา สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย 
มีฤทธ์ิตานแบคทีเรียกอโรคบางชนิดที่เกี่ยวของกับอาหาร จึงอาจสามารถนําไปพัฒนาเปนสารกันเสียจากธรรมชาติ 
ในอุตสาหกรรมอาหารได 
คําสําคัญ: ใบหนานเฉาเหวย, สารสกัดเอทานอล, ฤทธ์ิตานจุลินทรยี 
 

Abstract 
This study was aimed to determine antimicrobial activity of the ethanolic extract from Vernonia 

amygdalina leaves against five species of food-related pathogens namely Escherichia coli ATCC 25922, 
Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and 
Bacillus cereus TISTR 687. The results from a disc diffusion (6 mg/disc) showed antibacterial activity of 
the ethanolic extract against B. cereus TISTR 687, S. aureus ATCC 25923 and V. parahaemolyticus with 
the diameter of inhibition zone of 12.30±0.58, 12.00±0.00 and 7.33±0.58 mm. respectively. However, 
the extract could not inhibit the growth of E. coli ATCC 2 5 9 22  and S. Enteritidis ATCC 13076.  The 
minimum inhibitory concentration (MIC) values of the extract were determined by agar dilution method. 
The most sensitive bacterium was B. cereus TISTR 687 with MIC of ≤2.5 mg/ml. followed by S. aureus 
ATCC and V. parahaemolyticus with MIC of 20 mg/ml. Whereas, E. coli ATCC 25922 and S. Enteritidis 
ATCC 13076 were the most resistant bacteria with MIC of >20 mg/ml. The results show that ethanolic 
extract from the V. amygdalina leaves has antimicrobial activity against some food-related bacteria and 
may be developed as natural preservatives in the food industry. 
Keywords: Vernonia amygdalina leaves, Ethanolic extract, Antimicrobial activity 
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บทนํา 
อาหารเปนหน่ึงในปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษยเพ่ือใชในการเจรญิเติบโตของรางกาย และซอมแซมสวน 

ที่สึกหรอของรางกาย อาหารที่รับประทานเขาไปแลวจะตองไมเปนโทษตอรางกายโดยไมทําใหเกิดโรค ซ่ึงโรคอาหารเปน
พิษเปนหน่ึงในโรคท่ีเกิดจากอาหารท่ีมีการปนเปอนแบคทีเรียเปนสวนใหญและยังทําใหอาหารเนาเสียได  หากรางกาย
เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปอนมากับอาหารและนํ้าด่ืมที่บริโภคเขาไป และหากรางกายไมสามารถกําจัดแบคทีเรีย 
กอโรคออกจากรางกายได จะทําใหเกิดอาการทองเสียหรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได เชื้อแบคทีเรียกอโรคผานทาง
อ าหา ร  เ ช น  Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Salmonella spp.  แล ะ  Bacillus cereus  
(ศนิ จิระสถิตย, 2560) เปนตน แบคทีเรียเหลาน้ีบางชนิดสามารถพบในอาหารที่ปรุงสุกแลวและบางชนิดสามารถพบใน
อาหารดิบประเภทเนื้อสัตว มีรายงานการระบาดของโรคอาหารเปนพิษอยูบอยคร้ัง โดย ป ค.ศ. 2004 มีการระบาด
เน่ืองจากมีการปนเปอนของ Salmonella ในผักกาดหอม (Berger et al., 2010) และ ในป ค.ศ. 2015 มีการระบาด
ของโรคอาหารเปนพิษท่ีเกิดจาก Staphylococcus aureus ซึ่งปนเปอนในไอศครีม ในประเทศอิตาลี (Ercoli et al., 
2017) เปนตน 

ปจจุบันผูบริโภคมีความตองการใชสารเคมีเปนสารกันเสียในอาหารลดนอยลง เน่ืองจากสารเคมีอาจตกคางอยู
ในรางกายและเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงทําใหนักวิจัยมีความสนใจในการคนหาสารตานจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูงจาก
ธรรมชาติสําหรับใชในอาหารและกระบวนการแปรรูปเพื่อทําลายจุลินทรียที่ปนเปอน สารสกัดจากสมุนไพรจึงเปน
ทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจ เพราะมีปลอดภัยตอผูบริโภค และยังชวยเพ่ิมมูลคาใหกับสมุนไพรพื้นบานไดอีกดวย ในงานวิจัย
น้ีไดเลือกใชหนานเฉาเหวย (Vernonia amygdalina) ซึ่งเปนสมุนไพรที่กําลังไดรับความนิยมทั่วโลก เน่ืองจากมี
สรรพคุณทางยาสูงโดยใชกินเปนผักและใชรักษาโรคมาเลเรีย โรคกระเพาะ เปนยาถายหนอนพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน  
ปองกันปญหาโรคตับและโรคไต (Alitheen et al., 2010; Egharevba et al., 2014) มีหลายการศึกษาที่ไดทําการ
ประเมินฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารจากใบหนานเฉาเหวย พบวาสารสกัดเอทานอลและสารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ยับย้ัง 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, และ Salmonella Typhi (Alo et al., 2012) จากงานวิจัยเหลาน้ีจะ
เห็นไดวาสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิตานการเจริญของแบคทีเรยีไดหลายชนิด ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาฤทธ์ิของสารสกัด
เอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกอโรคท่ีเก่ียวของกับอาหาร เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ดานฤทธิ์ยับย้ังแบคทีเรียกอโรคของใบหนานเฉาเหวย หรือสามารถที่จะนําไปประยุกตใชในดานอุตสาหกรรมทางอาหาร
ตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย 

กอโรคที่เก่ียวของกับอาหาร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย (ดัดแปลงมาจาก Uyisenga et al., 2016) 

นําใบสดของตนหนานเฉาเหวย ซึ่งเก็บมาจากอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มาลางดวยนํ้าใหสะอาด แลว
ตากในที่รมเปนเวลา 1 วัน นํามาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 วัน หรือจนกวาน้ําแหงคงท่ี จากน้ันนําไป
ปนใหละเอียดเปนผง นําผงจํานวน 300 กรัม แชใน 95% เอทานอล ปริมาตร 900 มิลลิลิตร (อัตราสวน 1:3 (w/v))  
ต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน นําสารสกัดมากรองแยกกากออกดวยผาขาวบาง แลวนําสารละลายที่ไดต้ังทิ้งไว
ประมาณ 30 นาที เพื่อใหตะกอนขนาดเล็กตกตะกอนอยูดานลางภาชนะ แยกสารละลายออกมา และกรองดวยกระดาษ
กรอง Whatman No.1 นําสารละลายไประเหยตัวทําละลายโดยใชเครื่อง Rotary evaporater ที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส ความดัน 58 มิลลบิาร จะไดสารสกัดที่มีลักษณะเหนียวหนืด คํานวณปริมาณสารสกัดที่ไดโดยคิดเปนเปอรเซ็นต
ของนํ้าหนักแหง (% yield) ตามสูตร และเก็บสารสกัดไวที่ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือใชในการทดสอบตอไป 
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% yield = นํ้าหนักตัวอยางหลังระเหยตัวทําละลาย (กรัม) x 100 
      นํ้าหนักแหงของตัวอยางที่ใชในการสกัด (กรัม) 

 
ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยดวยวิธี disc diffusion 
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย โดยละลายสารสกัดจํานวน 1.2 กรัม ใน 100% Dimethyl 

sulfoxide (DMSO) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จะไดความเขมขนสุดทาย 300 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร กรองสารละลายดวยชุดหัว
กรองแบคทีเรีย ขนาดรูกรอง 0.45 ไมโครเมตร เพื่อทําใหปราศจากเช้ือ หยดสารสกัดลงบนแผนดิสกขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ดิสกละ 20 ไมโครลิตร จํานวน 2 แผน ซ่ึงจะไดความเขมขน 6 มิลลิกรัม/ดิสก และทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองประมาณ 5 นาที 

เตรียมหัวเช้ือและการทดสอบ ตามวิธีของ Clinical and Laboratory Standard Insitute (CLSI), 2012a ซึ่งมี
ข้ันตอนดังน้ี เพาะเล้ียงแบคทีเรียทดสอบ ซ่ึงไดแก Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Enteritidis ATCC 
13076, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Bacillus cereus TISTR 687 ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Nutrient 
agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง สวน Vibrio parahaemolyticus เพาะเลี้ยงลงบน
อาหารเลี้ยงเช้ือ NA ที่มี 1% NaCl (NA+1% NaCl) บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากน้ัน
เข่ียโคโลนีเด่ียวประมาณ 5-7 โคโลนี เพาะลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton broth (MHB) บมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 4-6 ช่ัวโมง (MHB+1% NaCl สําหรับ V. parahaemolyticus) ปรับปริมาณเช้ือดวย 0.85% NaCl 
ใหมีความขุนเทากับ McFarland No. 0.5 โดยใชเครื่อง McFarland Densitometer ซึ่งมีจํานวนเชื้อประมาณ 1.5 x 
108 CFU/มิลลิลิตร จากน้ันใชไมพันลําสีจุมเซลลแขวนลอย และปายใหทั่วผิวหนาอาหารเล้ียงเชื้อ Mueller-Hinton agar 
(MHA) (MHA+1% NaCl สําหรับ V. parahaemolyticus)  ทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที  ใชปากคีบ (forceps) ปราศจาก
เช้ือหยิบแผนดิสกที่เตรียมไววางลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ จานละ 2 ดิสก และวางดิสกยาปฏิชีวนะ Tetracycline  
ความเขมขน 30 ไมโครกรัม/ดิสก จํานวน 1 แผน เปน Positive control และดิสกท่ีหยด 100% DMSO ปริมาตร 20 
ไมโครลิตร จํานวน 1 แผน เปน Negative control จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 18-24 ชั่วโมง อานผล
โดยการวัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณยับย้ัง (Inhibition zone) และบันทึกผลเปนหนวยมิลลิเมตร (ทําการทดลอง  
3 ครั้ง) 

หาคาความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยท่ีสามารถยับยั้งเชื้อ (Minimum 
inhibition concentration, MIC) ดวยวิธี agar dilution (CLSI, 2012b) 
 เจือจางสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยแบบสองเทา (two-fold dilution) ดวย DMSO ใหไดความ
เขมขนตั้งแต 400, 200, 100 และ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  เติมสารสกัดแตละความเขมขน ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน
อาหารเล้ียงเช้ือ MHA หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 19 มิลลิลิตร (MHA+1% NaCl 
สําหรับ V. parahaemolyticus) ผสมใหเขากันแลวเทลงในจานเพาะเชื้อ จะไดความเขมขนสุดทายของสารสกัดเปน 20, 
10, 5 และ 2.5 มิลลิกรมั/มิลลิลติร ตามลําดับ สวนชุดควบคุมไดแก (1) Positive control คืออาหารเลี้ยงเช้ือ MHA ที่มี
ยาปฏิชีวนะ Tetracycline ความเขมขนสุดทายตั้งแต 4-0.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (2) Negative control คืออาหาร
เล้ียงเชื้อ MHA ที่มี DMSO ความเขมขนสุดทาย 5% (เปนความเขนขนสุดทายของ DMSO ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ) (3) 
Growth control คือ อาหารเล้ียงเช้ือ MHA (MHA+1% NaCl สําหรับ V. parahaemolyticus) ที่ไมไดเติมสารทดสอบ  
 ถายเซลลแขวนลอยของเช้ือซ่ึงมีความขุนเทากับ McFarland Standard No. 0.5 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
เติมลงใน 0.85% NaCl ปริมาตร 9.9 มิลลิลิตร จะไดปริมาณเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/มิลลิลิตร หยดเช้ือทดสอบแต
ละชนิด ปริมาตร 10 ไมโครลิตร (104 CFU/หยด) ลงบนผิวหนาอาหาร (เชื้อละ 2 หยด) และตั้งท้ิงไวใหผิวหนาอาหาร 
แหง แลวนําจานเพาะเช้ือไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง อานผลคา MIC ซึ่งคา MIC คือ
ความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดท่ีไมพบการเจริญของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเชื้อ (ทําการทดลอง 3 ครั้ง) 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
247 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ผลการวิจัย 
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย 
เม่ือระเหยเอทานอลซ่ึงเปนตัวทําละลายดวยใชเคร่ือง Rotary evaporater พบวา ไดสารสกัดสีดํา เหนียวหนืด 

ได % yield เทากับ 12.7 % ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 % yield ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย 
 

พืชที่นํามาศึกษา นํ้าหนักของพืช (กรัม) นํ้าหนักของสารสกัด (กรัม) % yield 
ใบหนานเฉาเหวย 300 38.21 12.7 

 
ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยดวยวิธี disc diffusion 
เม่ือนําสารสกัดมาทดสอบฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกอโรคที่เก่ียวของกับอาหาร จํานวน 5 ชนิด 

ไดแก E. coli ATCC 25922, S. Enteritidis ATCC 13076, V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923 และ 
 B. cereus TISTR 687 ดวยวิธี disc diffusion ใหผลดังตารางท่ี 2 ซึ่งพบวา สารสกัดเอทานอลที่ความเขมขน  
6 มิลลิกรัม/ดิสก สามารถยับย้ังเช้ือได 3 ชนิด ไดแก B. cereus TISTR 687 และ S. aureus ATCC 25923 ไดดีที่สุด 
โดยมี inhibition zone เทากับ 12.30±0.58 และ 12.00±0.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวน V. parahaemolyticus เกิด 
inhibition zone นอยที่สุด โดยมีขนาด inhibition zone เทากับ 7.33±0.58 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1) ในขณะที่สารสกัด 
เอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ไมสามารถยับย้ัง E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 สวน 
inhibition zone ของยา Tetracycline (ความเขมขน 30 ไมโครกรัม/ดิสก) (positive control) ตอเช้ือทดสอบทุกชนิด 
อยูในชวง 24.00±0.00 - 25.67±0.58 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบวาดิสกที่บรรจุสารละลาย 100% DMSO (negative 
control) ไมเกิด inhibition zone ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด 
 

ตารางที่ 2 ขนาด inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยและยา Tetracycline 
 

 

หมายเหตุ: NZ หมายถึง ไมมีบริเวณยับย้ัง (No zone)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบคทีเรียทดสอบ ใบหนานเฉาเหวย 
(6 มิลลิกรัม/ดิสก) 

Tetracycline 
(30 ไมโครกรัม/ดิสก) 

100% DMSO 
(20 ไมโครลิตร/ดิสก) 

E. coli ATCC 25922 NZ 24.67±0.58 NZ 
S. Enteritidis ATCC 13076 NZ 25.67±0.58 NZ 

V. parahaemolyticus 7.33±0.51 24.00±0.00 NZ 

B. cereus TISTR 687 12.30±0.51 20.67±0.58 NZ 

S. aureus ATCC 25923 12.00±0.00 25.33±0.58 NZ 
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(A) S. aureus ATCC 25923     (B)  B. cereus TISTR 687     (C) V. parahaemolyticus 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะ Inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ซ่ึง 1 และ 2 คือ สารทดสอบ 3  

           คือ 100% DMSO (Negative control), 4 คือ ยา Tetracycline (Positive control) 

 

หาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยท่ีสามารถยับย้ังเช้ือ (MIC) ดวยวธิี 
agar dilution  

เม่ือนําสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมาทดสอบหาคา MIC ตอแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด ดวยวิธี agar 
dilution (ตารางที่ 3) พบวา คา MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยตอแบคทีเรียทดสอบอยูในชวง ≤2.5 – 
> 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยพบวา B. cereus TISTR 687 มีความไวตอสารสกัดมากที่สุด โดยมีคา MIC ≤2.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร รองลงมาคือ V. parahaemolyticus และ S. aureus ATCC 25923 มีคา MIC เทากับ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
สวน E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC มีคา MIC >20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซ่ึงไมสามารถระบุคา MIC ได 
เน่ืองจากความเขมขนสูงสุดที่ใชในการทดลอง คือ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สวนคา MIC ของยา Tetracycline (positive 
control) ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด อยูในชวง 1 - 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร นอกจากน้ียังพบวา เช้ือทดสอบทุกชนิดเจริญได
ปกติบนอาหารที่มีสารละลาย DMSO (negative control) ความเขมขนสุดทาย 5% และบนจานอาหารเล้ียงเชื้อ MHA 
ที่ไมไดเติมสารทดสอบ (Growth control)  

 

ตารางที่ 3 คา MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยและยา Tetracycline 
 

แบคทีเรียทดสอบ ใบหนานเฉาเหวย 
 (มิลลกิรัม/มิลลิลิตร) 

ยา Tetracycline 
 (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

E. coli ATCC 25922 >20 1 
S. Enteritidis ATCC 13076 >20 2 
V. parahaemolyticus 20 1 
S. aureus ATCC 25923 20 1 
B. cereus TISTR 687 ≤2.5 2 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ที่ความเขมขน 6 มิลลิกรัม/ดิสก  สามารถยับย้ังแบคทีเรียทดสอบได 3 

ชนิด ไดแก B. cereus TISTR 687, S. aureus ATCC 25923 และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาด inhibition 
zone เทากับ 12.30±0.58, 12.00±0.00 และ 7.33±0.58 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตสารสกัดท่ีความเขนขนดังกลาว 
ไมสามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ได  นอกจากน้ียังพบวา  
B. cereus TISTR 687 มีความไวตอสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมากที่สุด โดยมีคา MIC ≤2.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร รองลงมาคือ V. parahaemolyticus และ S. aureus ATCC 25923 มีคา MIC เทากับ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

1 2 1 2 
1 2 

3 
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สวนเชื้อ E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ดื้อตอสารสกัดมากที่สุด มีคา MIC >20 มิลลิกรัม/
มิลลลิิตร 

ผลการทดสอบ disc diffusion ของการศึกษาน้ีพบวาสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย มีฤทธิ์ยับย้ังการ
เจริญของ S. aureus ซึ่งใหผลสอดคลองกับการศึกษากอนหนาน้ี (Uyisenga et al., 2016) และการศึกษาครั้งน้ียังพบวา
สารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของ V. parahaemolyticus และ B. cereus TISTR 687 ไดอีกดวย ยังมี
รายงานกอนหนาน้ีพบวา สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยสามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ  
อีกหลายชนิด ไดแก Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Salmonella Typhimurium และ Klebsiella  
pneumoniae (Udochukwu et al., 2015; Uyisenga et al., 2016; Evbuomwan et al.,  2017) และสามารถยับย้ัง
การเจริญของเช้ือรากอโรคในมะเขือเทศ ไดแก Fusarium oxysporum และ Rhizopus stolonifer (John et al., 
2016) นอกจากน้ีสารสกัดชนิดอื่นๆ จากใบหนานเฉาเหวย ซึ่งไดแก สารสกัดเมทานอล และสารสกัดนํ้า ยังสามารถยับย้ัง
การเจริญของเช้ือไดหลายชนิด ไดแก B. subtilis, P. aeruginosa, S. Typhimurium, K. pneumoniae และ S. 
aureus  ( Alo et al. , 2012; Adetunji et al. , 2013; Udochukwu et al. , 2015; Uyisenga et al. , 2016; 
Evbuomwan et al.,  2017) จะเห็นไดวา สารสกัดชนิดตางๆ จากใบหนานเฉาเหวยมีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย
ไดหลายชนิด  

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยจากการทดสอบดวย
วิธี disc diffusion และ agar dilution พบวา ขนาด inhibition zone และคา MIC ตอเชื้อทดสอบสวนใหญ ใหผล
สอดคลองกัน โดยขนาด inhibition zone ตอ B. cereus TISTR 687 กวางที่สุด (12.30±0.58 มิลลิเมตร) มีคา MIC  
ตํ่าที่สุด (≤2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) และขนาด inhibition zone ตอ V. parahaemolyticus แคบท่ีสุด (7.33±0.58 
มิลลิเมตร) มีคา MIC สูง (20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สวนเช้ือ E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076  
ไมเกิด inhibition zone มีคา MIC > 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งเปนความเขมขนสูงที่สุดของสารสกัดเอทานอลท่ีใช 
ในการทดลองและไมสามารถยับยั้งเชื้อทั้งสองชนิดน้ีได นอกจากน้ียังพบวา DMSO ความเขมขน 5% ซึ่งใชเปน Negative 
control ในขั้นตอนหาคา MIC ไมมีผลตอการเจริญของเชื้อทดสอบ 

มีการศึกษากอนหนาน้ีไดทําการทดสอบฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย  
โดยทําการหาคา MIC ดวยวิธี agar dilution พบวา คา MIC ตอ S. aureus และ E. coli เทากับ 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
(Uyisenga et al., 2016) จะเห็นไดวา ประสิทธิภาพในการยับย้ัง S. aureus และ E. coli สูงกวาสารสกัดเอทานอลจาก
ใบหนานเฉาเหวยของการศึกษาน้ี (MIC เทากับ 20 และ >20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ) สาเหตุที่ประสิทธิภาพตาน
แบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยของแตละการศึกษาไมเทากัน อาจเน่ืองมาจากแหลงของพืช 
ที่นํามาศกึษาและฤดูกาลเก็บเก่ียวซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการตานเชื้อจุลินทรียของสารสกัด  

สาเหตุที่สารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยสามารถยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดได เน่ืองจากมีสารออกฤทธ์ิ
ยับย้ังแบคทีเรียดังกลาว แตการศึกษาน้ีไมไดทําการวิเคราะหหาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัด อยางไรก็ตาม  
มีรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ วาสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ไดแก saponins, 
tannins, cardiac glycosides และ steroid (Adetunji et al., 2013) และยังมีการศึกษาของ Udochukwu et al. 
(2015) พบวา สารที่เปนองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวย ไดแก oxalate, 
phylate, tannins, saponins, flavonoid, cyanogenic glycosides, alkaloids, anthraquinone, steroid แล ะ
สารประกอบ phenolic ซึ่งสารที่เปนองคประกอบทางพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรที่มีรายงานวาออกฤทธิ์ยับย้ังการเจริญ
ของจุลินทรีย ไดแก tannins และ flavonoid ซึ่งสามารถยับย้ังไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยมีกลไกการ
ออกฤทธ์ิคือ ไปยับยังการทํางานของเอนไซม ATP synthase และทําใหเย้ือหุมเซลลทํางานผิดปกติ (วรยุทธ ยอดบุญ,  
ประเวทย ตุยเต็มวงศ และฆรณี ตุยเต็มวงศ, 2555) สวนสารประกอบ phenolic จะไปทําลายผนังเซลลของแบคทีเรีย 
ทําลายเย่ือหุมเซลล และโปรตีนท่ีเย่ือหุมเซลล (Hayriye & Melissa, 2015) นอกจากน้ียังมีการศึกษาพบวา สาร 
vernolide และ vernodalol ซึ่งแยกไดจากการสารสกัดเอทานอลจากใบหนานเฉาเหวยมีฤทธ์ิตานเช้ือมาลาเรีย (Erasto 
et al., 2006) 
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ตัวแบบการพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 
The Forecasting Model for the Prices of Durians in Chanthaburi Province 

นิทัศนีย เจริญงาม, วิทมา ธรรมเจริญ, ญาดาภา โชติดลิก 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 
          วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ สรางตัวแบบพยากรณของราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยใชขอมูลของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ต้ังแตป 2548-2561 จํานวน 14 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธีการปรับให
เรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต สําหรับการตรวจสอบความแมนยําพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนต
ความคลาดเคลื่อนและคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยที่ ตํ่าท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบแบบ
พยากรณที่ไดมีความเหมาะสม ซ่ึงมีตัวแบบพยากรณ คือ 

  ˆ 86.92019 13.91069( )t mY m    

คําสําคัญ: ทุเรียน, จันทบุรี, วิธีการปรบัใหเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต  
 

Abstract 
  The purpose of this research was to construct a forecasting model for the prices of durian in 
Chanthaburi province. Fourteen values retrieved from Chanthaburi Provincial Agricultural Extension 
Office during 2005-2018 were used as the models according to Holt’s Exponential Smoothing Method 
which would be applied to examine the accuracy of forecasting model via the criteria of lowest mean 
absolute percent error (MAPE) and root mean squared error (RMSE). The results showed that Holt’s 
Exponential Smoothing Method is the most suitable for this time series. The forecasting model is as 
follows: 

  ˆ ( )t m t tY a b m    

Keywords: Durian, Chanthaburi, Holt’s Exponential Smoothing Method 
 

บทนํา 
  ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาชานานตั้งแตสมัยบรรพกาล เน่ืองจากเปนประเทศที่มีลักษณะของ 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะกับการทําเกษตรกรรม ดังน้ันประชากรสวนใหญจึงมีอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะอยางย่ิง
การทําไร ทํานา และการเพาะปลูก ไมวาจะเปนการเพาะปลูกพืชไรหรือพืชสวน สงผลใหสินคาสงออกของประเทศไทย
โดยสวนใหญจึงเปนสินคาทางการเกษตร แตเน่ืองจากในปจจุบันการแขงขันทางดานการผลิตและการคาไดทวีความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ จากการเขาสูยุคของการคาเสรีของประเทศตางๆ ตามขอตกลงขององคการคาโลก และ
โดยเฉพาะกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งแนนอนวา 
ยอมสงผลกระทบกับการผลิตสินคาทางดานการเกษตรและความเปนอยูของครัวเรือนเกษตรกรไทย แมวาในชวงเวลาที่
ผานมารัฐไดมีนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรดานตางๆ ทั้งเรื่องดิน นํ้า พันธุพืช-สัตว เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และลดตนทุนการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร การผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปรับโครงสราง
การผลิตเพื่อการแขงขัน การใหความสําคัญในการสงเสริมการผลิตการรวมกลุม และการตลาด รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย
ดานการเกษตรครบวงจร เพื่อใหเกษตรกรไดรับผลผลิตและมีฐานะความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยพืชผลทางการเกษตรใน พ.ศ. 
2561 มีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึนถึงรอยละ 5.4 เม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2560 พบวาผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวนาปรัง 
ขาวโพดเล้ียงสัตว ออยโรงงาน สัปปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ลําไย ทุเรียน และเงาะ โดยทุเรียนมีผลผลิตเพ่ิม
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มากขึ้น เน่ืองจากตนทุเรียนที่ปลูกใน พ.ศ. 2556 เริ่มใหผลผลิตมากขึ้น และสภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําใหทุเรียนออก
ดอกและติดผลดี เกษตรกรจึงตองมีการบํารุงรักษามากขึ้น สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มสูงขึ้น แตผลผลิตท่ีไดไมเพียงพอกับ
ความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ จึงทําใหราคาทุเรยีนมีราคาเพ่ิมขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 
  สถานการณสินคาเกษตรประเภทผลไมของภาคตะวันออก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลสํารวจขอมูล
ไมผลภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ของไมผลทั้ง 4 ชนิด ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง 
พบวามีผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2560 รอยละ 1.37 ซึ่งผลผลิตของไมผลทั้ง 4 ชนิด เพิ่มขึ้นทุกชนิด จากการสํารวจขอมูล
ไมผลภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 พบวา เน้ือท่ีใหผลของไมผลทั้ง 4 ชนิด มีจํานวน 622,126 ไร เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2560  
ที่มีจํานวน 605,481 ไร (เพ่ิมข้ึน 16,645 ไร หรือ รอยละ 2.75) โดยทุเรียนเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 5.42 มังคุดเพ่ิมข้ึน
รอยละ 1.76 และเงาะเพิ่มข้ึนรอยละ 0.97 สวนลองกองลดลงรอยละ 3.73 ผลผลิตรวมทั้ง 4 ชนิด ในพ.ศ. 2561 คาดวา
จะมีประมาณ 802,973 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจํานวน 792,113 ตัน (เพ่ิมขึ้น 10,860 ตัน หรือ รอยละ 1.37) 
โดยผลผลิตจะออกมากชวงปลายเดือนพฤษภาคม ตอเน่ืองถึงกลางเดือนมิถุนายน คาดการณวาผลผลิตรวมของไมผลทั้ง  
4 ชนิด จะเพ่ิมข้ึนทุกชนิด โดยเงาะจะเพิ่มข้ึนมากที่สุด อยูที่รอยละ 3.48 เน่ืองจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยปริมาณนํ้า
เพียงพอ รองลงมาไดแก มังคุดเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.23 ทุเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.54 และลองกองเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.04 ผลผลิต
ตอไร โดยเงาะและลองกอง คาดวาจะเพิ่มข้ึนเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ประกอบกับในปที่ผานมาไมผลบางตน 
ไมติดผลหรือใหผลผลิตนอยทําใหมีเวลาในการพักตนสะสมอาหารตนสมบูรณข้ึน ในขณะที่ผลผลิตตอไรทเุรียน และมงัคุด 
มีแนวโนมลดลงเน่ืองจากในปที่ผานมาติดดอกออกผลมาก จึงคาดวาตนมังคุดจะพักสะสมอาหาร และปที่ผานมาตน
ทุเรียนประสบปญหาเช้ือราไฟทอปเธอราที่ระบาด ทําใหทุเรียนรากโคนเนายืนตนตาย ขยายเปนพื้นท่ีกวางทั้งจังหวัด
จันทบุรีและตราด โดยเฉพาะแหลงผลิตใหญในจังหวัดจันทบุรีไดรับผลกระทบมาก ทําใหจํานวนตนตอไรที่ใหผลผลิตได
ลดลง หรือหากสภาพดิน ฟา อากาศแปรปรวน และปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการดูแลรักษาตนไม อาจสงผลใหปริมาณ
ผลผลิตไมผลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได จากปญหาดังกลาวสงผลทําใหราคาของผลไมมีความผันผวนไมแนนอน 
(สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จังหวัดชลบุร,ี 2561) 
  จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีจุดมุงหมายศึกษาการพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือใชเปนแนวทาง
ใหเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในการตัดสินใจ การบริหารจัดการดานความเสี่ยงตางๆ เชน ชวยใหสามารถคาดการณราคา
ทุเรียนลวงหนาได เพ่ือการวางแผนการปลูก เปนตน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  สรางตัวแบบพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการสรางตัวแบบพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดมาจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปนอนุกรมราคาทุเรียน (บาท/กิโลกรัม) ในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2561 
จํานวน 14 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณใชเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคง
เลขชี้กําลังของโฮลต และตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณดวยคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนตความ และคา
รากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ย โดยมีรายละเอียดของวิธีการพยากรณ ดังน้ี 
 1. การพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต (Holt’s Exponential Smoothing 
Method) 
               การพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบ (Smoothing Method) คือ การพยากรณโดยใชคาสังเกตในอนุกรม
เวลาบางสวนหรือทั้งหมดในการสรางสมการพยากรณ โดยน้ําหนักที่ใหกับคาสังเกตแตละคาจะแตกตางกัน วิธีการปรับ 
ใหเรียบเหมาะกับกรณีท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลามีแผนแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สําหรับวิธีการ
ปรับใหเรียบนั้นมีดวยกันหลายวิธี และการใชงานขึ้นอยูกับลักษณะของอนุกรมเวลา (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548; ทรงศิริ  
แตสมบัติ, 2549)  
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               การปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต มีความเหมาะสมกับขอมูลที่มีการเคล่ือนไหวเปนแนวโนม
แบบเสนตรงและไมมีสวนประกอบของความผันแปรตามฤดูกาล โดยใชคาปรับนํ้าหนัก 2 คา คือ คาปรับใหเรยีบสําหรับ 
คาระดับ (Level : ) และคาปรับใหเรยีบสําหรับคาความชัน (Trend : ) สามารถเขียนตัวแบบไดดังสมการที่ (1) และ

ตัวแบบพยากรณไดดังสมการท่ี (2) (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548) ดังนี้ 
 

                                           0 1t tY                                        (1) 

                                          ˆ ( )t m t tY a b m                                     (2) 

เม่ือ  tY  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t  

      0  และ 1  แทนพารามิเตอรของตัวแบบแสดงระยะตัดแกน และความชันของแนวโนม 

      t   แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อน 

      t̂ mY   แทนคาพยากรณ ณ เวลา t m  

      ta  และ tb  แทนคาประมาณ ณ เวลา t  ของ 0  และ 1  ตามลําดบั 

                         โดยที่    1 11t t t ta Y a b         และ   1 11t t t tb a a b      

        และ   แทนคาคงท่ีการปรับใหเรียบ โดยที่ 0 1   และ 0 1   

      t   แทนชวงเวลา มีคาต้ังแต 1 ถึง n  
 

 2. เกณฑการตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบพยากรณ  
               การตรวจสอบความแมนยําไดจากคาความแตกตางระหวางคาจริงกับคาพยากรณ (Error : te ) เพ่ือคํานวณ

คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนตความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent Error: MAPE) และคารากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error :RMSE) ที่ตํ่า ท่ีสุด มีสูตรดังสมการที่ (3) และ (4) 
(วรางคณา, 2558) ตามลําดับ 
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เม่ือ  ˆ
t t te Y Y   แทนความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ณ เวลา t  

       tY  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t  

       t̂Y  แทนคาพยากรณ ณ เวลา t  

      t   แทนชวงเวลา มีคาต้ังแต 1 ถึง n  
 

ผลการวิจัย 
 จากการพิจารณาลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาชุดน้ี พบวา อนุกรมเวลาชุดน้ีมีการเคล่ือนไหวของ
แนวโนม แสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 จึงเหมาะสมที่จะใชวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต ในการ
สรางตัวแบบพยากรณ เน่ืองจากอนุกรมเวลาชุดน้ีมีการเคลื่อนไหวเปนแนวโนมแบบเสนตรงและไมมีสวนประกอบของ
ความผันแปรตามฤดูกาล  
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ภาพที่ 1 ลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ต้ังแตป พ.ศ. 2548-2561 
 
 จากการสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต พบวา BIC มีคา 4.329 
เมื่อตรวจสอบลักษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยาการณ พบวา ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 
เ น่ืองจาก p-value มีค ามากกว า  0.01 (Kolmogorow-Smimov Statistic = 0.212 และ p-value = 0.04) และ
ความคลาดเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวเปนอิสระกัน แสดงรายละเอียดในภาพที่  2 ซึ่งพบวา คาสหสัมพันธในตัวเอง 
(autocorrelation function : ACF) และคาฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (partial autocorrelation function : 
PACF) ของความคลาดเคลื่อนตกอยูในขอบเขตความเชื่อมั่นรอยละ 99  ดังน้ันตัวแบบแบบพยากรณที่ไดมีความเหมาะสม 
ตัวแบบพยากรณแสดงดังน้ี 
 

  ˆ 86.92019 13.91069( )t mY m    
 

เม่ือ  t̂ mY   แทนคาพยากรณ ณ เวลา t m  โดยที่ m = 1 ถึง 3 (พ.ศ. 2562-2564) 

         และ   มีคาเทากับ 0.364 และ 1.000 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ 
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ช่วงเวลา

Value

ค่าพยาการณ์

 เม่ือพิจารณาความแมนยําของตัวแบบพยากรณ คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณเปอรเซนตความคลาดเคลื่อน เทากับ 
8.692  และคารากที่สองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉลี่ย เทากับ 7.213 ที่ต่ําที่สุด ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการพยากรณ
ราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีในอนาคต ตั้งแตป พ.ศ. 2562-2564 แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 และภาพที่ 3 
 
ตารางที่ 1 คาพยากรณของราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีในอนาคต ต้ังแตป พ.ศ. 2562-2564 
 

ชวงเวลา คาพยากรณ 
พ.ศ. 2562 100.86 
พ.ศ. 2563 114.76 
พ.ศ. 2564 128.67 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและคาพยากรณ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งน้ีไดนําเสนอวิธีการสรางตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 
โดยใชขอมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ต้ังแตป พ.ศ. 2548 – 2561 จํานวน 14 คา สําหรับการสรางตัวแบบ
พยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขช้ีกําลังของโฮลต โดยตัวแบบพยากรณแสดงดังน้ี 
 

  ˆ 86.92019 13.91069( )t mY m    
 

  ในการพยากรณราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2562-2564 ไดคาพยากรณเปน 100.86, 114.65 
และ 128.67 บาท/กิโลกรัม จากผลการพยากรณครั้งนี้ พบวา ราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีเปนไปในทิศทางที่เพิ่มข้ึน  
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา ตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต มีความเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวรางคณา เรียนสุทธิ์ (2560) ที่นําเสนอตัวแบบพยากรณราคาทุเรียนหมอนทอง ผลการวิจัย
พบวา ผลการพยากรณโดยวิธีการทําใหเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลังของโฮลต เปนตัวแบบแบบพยากรณที่ไดมีความ
เหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรพิจารณาราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีท่ีเปนปจจุบัน เพื่อนํามาปรับปรุงตัวแบบพยาการณใหมีความ
เหมาะสมสําหรับการพยากรณคาในอนาคต 
  2. ควรพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ในการสรางตัวแบบพยากรณ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอย (Regression 
Analysis) 
 3. ควรสรางตัวแบบพยาการณดวยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบวาตัวแบบไหนมีความเหมาะสมกับขอมูลชุดน้ี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
257 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

เอกสารอางอิง 
ทรงศิริ แตสมบัติ. (2549). การพยากรณเชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วรางคณา เรียนสุทธิ์. (2560). ตัวแบบพยากรณราคาทุเรียนหมอนทอง. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(มกราคม-กุมภาพันธ): 100-108. 
วรางคณา กีรติวิบูลย. (2558). การพยากรณมูลคาการสงออกเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลของประเทศไทย.  
  วารสารวิชาการและวิจัย มทรพระนคร. 9(กันยายน): 129-141. 
สมเกียรติ เกตุเอ่ียม. (2548). เทคนิคการพยากรณ. พิมพคร้ังที่ 2. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี. (2561). สถิติการเพาะปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี. คนวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จาก  
  http://www.chanthaburi.doae.go.th/data1/static_planting2.htm 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จังหวัดชลบุรี, (2561). รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจการเกษตร.  
  คนวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จาก http://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจการเกษตร/ 
  26361/TH-TH 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2561). ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 และแนวโนมป 2562.  
  คนวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จาก http://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจการเกษตร/ 
  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร/27465/TH-TH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
258 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ผลของความเค็มและอณุหภูมิท่ีมีตอการบริโภคออกซิเจนของ 
ปูกามหัก Macrophthalmus (Mareotis) teschi Kemp, 1919 

Effects of Salinities and Temperatures on Oxygen Consumption of  
Sentinel crabs Macrophthalmus (Mareotis) teschi Kemp, 1919 

นงนุช ต้ังเกริกโอฬาร 
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคดัยอ 

 ทําการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก, Macrophthalmus (Mareotis) teschi  Kemp, 1919 

ซ่ึงมีนํ้าหนักเฉล่ีย 1.508 ± 0.221 กรัม ดวยเคร่ืองวัดอัตราการหายใจในนํ้าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความเค็ม  

5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน และที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 สวนในพันสวน  

จากการศึกษาพบวา มีคาเทากับ 16.746 ± 2.025, 9.900 ± 1.484, 4.826 ± 0.665, 6.038 ± 1.170 และ 9.720 ± 

1.315 µmol/h ที่ความเค็ม 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน ตามลําดับ สวนที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความ

เค็ม 30 สวนในพันสวน มีอัตราการบริโภคออกซิเจนเทากับ 7.245 ± 0.941 µmol/h จากการทดสอบทางสถิติ พบวา  

ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อัตราการบริโภคออกซิเจนที่ความเค็มตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p  0.05) อยางไรก็ตามเม่ือทดสอบความแตกตางโดยใช Duncan’s multiple range  test พบวา ที่ความเค็ม 10 

และ 40 สวนในพันสวน อัตราการบริโภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกัน และที่ความเค็ม 30 สวนในพันสวน ที่อุณหภูมิ 

27 และ 32 องศาเซลเซียส ก็พบวา อัตราการบริโภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกัน การวิจัยน้ีสามารถสรปุไดวา ความ

เค็มที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปูชนิดน้ี คือ 20 สวนในพันสวน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เน่ืองจากปูมีอัตราการ

บริโภคออกซิเจนต่ําที่สุด  

คําสําคัญ: ความเค็ม, อุณหภูมิ, การบริโภคออกซิเจน, ปูกามหัก 
 

Abstract 
 Rates of oxygen consumption of Macrophthalmus (Mareotis) teschi Kemp, 1919 with average 

weight of 1. 508  ± 0 .221  g were studied using aquatic respirometer. The experiments were done at 

temperature 27oC in five salinities, i.e. 0, 10, 20, 30 and 40 ppt. and at temperature 32 oC in 30 ppt.  It 

has been found that rate of oxygen consumption were 16.746 ± 2.025,  9.900 ± 1.484,  4.826 ± 0.665, 

6.038 ± 1.170 and 9.720 ± 1.315 µmol/h at salinity 0, 10, 20, 30 and 40 ppt respectively. At 32C and 

salinity 30 ppt, the rate was 7.2446 ± 0.9407 µmol/h. The statistical test found that, at 27C, the rates 

of oxygen consumption were found to be significant differences at different salinity (p  0.05). However, 

the Duncan’s multiple range test showed that there was no significant differences between the rates 

at 10 ppt and 40 ppt. There was also no significant differences between the rates at 27C and 32C in 

salinity 30 ppt. From this research, it can be concluded that the suitable salinity for this species of crab 

is 20 ppt at temperature 27C since this crab had the lowest rate of oxygen consumption at this 

salinity.  

Keywords: salinity, temperature, oxygen consumption, sentinel crabs.    
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บทนํา 
ปูกามหักหรือช่ือสามัญภาษาอังกฤษวา Sentinel crabs และมีชื่อวิทยาศาสตรวา Macrophthalmus 

(Mareotis) teschi Kemp, 1919 เปนปูที่ อ ยู ในวงศ  Macrophthalmidae Dana, 1851 สกุล  Macrophthalmus 

Desmarest, 1823 อาศัยอยูตามปาชายเลน หรือหาดทรายที่มีดินปนโคลนที่ อุดมสมบูรณไปดวยอินทรียสาร  

มีความสําคัญตอระบบนิเวศ ปาชายเลนและเขตนํ้าขึ้นน้ําลงในฐานะผูยอยสลายใบไมและซาก เศษอินทรียสารตางๆ  

อีกทั้งยังเปนตัวควบคุมระบบสมดุลของ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศดังกลาว นอกจากน้ียังสามารถ เปนดัชนีชี้วัด

ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนั้นๆ ไดอีกดวย ในธรรมชาติการดํารงชีวิตปูกามหักข้ึนอยูกับปจจัยทั้งภายใน และ

ภายนอกรางกาย เมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเค็มของนํ้า จะสงผลใหปริมาณแรธาตุในนํ้าแตกตางไปจากเดิม ปูจึงตอง

ปรับสมดุลของระบบตางๆ ในรางกายใหเหมาะสม ซึ่งการปรับตัว ดังกลาวสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบ

สรีรวิทยา ตางๆ ของรางกาย เชน อัตราการบริโภคออกซิเจนอาจลดลงหรอื เพ่ิมขึ้น หรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของ

ความเค็มที่เปล่ียนแปลงไป (Willmer et al., 2000) 

ปจจุบันพื้นที่ของจังหวัดที่ต้ังอยูแถบชายฝงทะเลทั้งในอาวไทยและอันดามันไดถูกเปล่ียนแปลงใหกลายเปน

สถานที่ ทองเท่ียว ทาเทียบเรือ เหมืองแร โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ หรือแมแตสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ตัวอยางที่เห็น

ไดอยางชัดเจนคือ บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุร ีและตราด ซึ่งถูกเปล่ียนสภาพ

ใหเปนเขตอุตสาหกรรม และสถานที่เพาะเล้ียงสัตวนํ้า (แววเนตร คังคายะ, 2530) สงผลกระทบทําใหระบบนิเวศเกิดการ

เปลี่ยนแปลงมากมาย เชน มีการปลอยนํ้าเสียหรือระบายนํ้ารอนจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู ทะเล ทําใหนํ้าทะเลบริเวณ

ทีมี่การปลอยน้ํารอนออกมามีอุณหภูมิ สูงข้ึน ความเค็มลดลง สงผลกระทบตอการแพรกระจายและ ความชุกชุมของสัตว

นํ้าบริเวณชายฝง การนําเอาหินและทรายจากบริเวณอ่ืนมาถมหาดทรายหรือถมทะเลเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว สงผล

กระทบตอแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าชายฝง รวมถึง การสืบพันธ การเจริญเติบโต และระบบตางๆ ภายในรางกาย สัตว

ทะเลทุกชนิดที่อาศัยอยูบริเวณน้ันจึงตองมีการปรับตัว และปรับกลไกตางๆ ของรางกาย เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูได 

ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Willmer et al., 2000) 

 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลของการเปล่ียนแปลงความเค็มและอุณหภูมิอยางเฉียบพลันตอการบริโภค

ออกซิเจนของปูกามหัก เพ่ือดูความสามารถของปูกามหักในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิ 

ที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปูกามหักมากข้ึน 

และขอมูลที่ได สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานการศึกษาชีววิทยา สรีรวิทยา และ การศึกษาดานอ่ืนๆ เพื่อเปนประโยชนใน

แงของการการอนุรักษ ทรัพยากรปูชนิดน้ีใหคงอยู และทําหนาที่เปนหวงโซอาหารในระบบ นิเวศหาดโคลนและระบบ

นิเวศปาชายเลนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับความเค็มแตกตางกัน 
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับอุณหภูมแิตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ทําการทดลองที่หองปฏิบัติครัสเตเชียน ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช
สัตวทดลอง คอื ปูกามหัก Macrophthalmus (Mareotis) teschi เพศผูที่มีขนาดความกวางกระดองเฉล่ีย 1.80 ± 0.15 
เซนติเมตร ซ่ึงเก็บรวบรวมมาจากชายหาดโคลน บริเวณอางศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 
  การปรับสภาพของปูกามหักกอนการทดลอง 
 นําปูกามหักท่ีจับไดจากธรรมชาติ บริเวณชายหาดทรายปนโคลน ต.อางศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี มาเลี้ยงปรับ
สภาพ (acclimation) ในนํ้าทะเลท่ีมีความเค็ม 30 สวนในพันสวน (ระดับความเค็มของนํ้าบริเวณแหลงเก็บตัวอยางปู  
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จะอยูในชวง 15-30 สวนในพันสวน ข้ึนอยูกับชวงเวลาและฤดูกาลที่แตกตางกัน) เปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห จากน้ัน
กอนทําการทดลอง 2 วัน ใหนําปูกามหักมาเล้ียงในนํ้าที่ผานการพาสเจอรไรทแลว เพื่อใหส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ท่ีติดอยูกับตัว
ปูหลุดออกมา กอนนํามาทดลองเพื่อศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเคม็ตางๆ ตอไป  

การเตรียมน้ําที่ใชในการทดลองวัดอตัราการบริโภคออกซิเจน 

เตรียมนํ้าที่จะใชในการทดลอง 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน สําหรบัระดับความเค็มท่ีต่ํา

กวา 30 สวนในพันสวน เตรียมไดจากการนําน้ําทะเลที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวนมาเจือจางโดยใชนํ้าจืดเติมลงไป 

สวนความเค็มที่สูงกวา 30 สวนในพันสวน ไดจากการใสเกลือแกงเพิ่มลงไป จากน้ันนํานํ้าทุกระดับความเค็มดังกลาวไป

พาสเจอรไรทในตูอบที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที เพื่อฆาส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นได

ดวยตาเปลา เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีจะมีการใชออกซิเจนเชนเดียวกับปู ซ่ึงอาจจะสงผลใหคาที่วัดไดมีความคลาดเคลื่อน   

การศึกษาอตัราบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิแตกตางกัน 

 นําปูกามหักท่ีทําการปรับสภาพแลวมาทําการวัดอัตราการบริโภคออกซิเจน โดยใชชุดวัดอัตราการหายใจของ

บริษัท Strathkelvin Instrument ที่มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ หองหายใจ (respiration chamber) เปนหองวาง

สําหรับใสสัตวทดลองซึ่งมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร และเคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจน (Oxygen meter) ซึ่งสามารถวัด

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้าไดในรูปของความดันยอยของออกซิเจน (Partial pressure of oxygen, Po2) ใน

หนวยมิลลิเมตรปรอทหรือทอร (mmHg or torr) หองหายใจถูกวางไวในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (themoregulated 

circulating water bath) ที่สามารถปรับระดบัอุณหภูมิตามท่ีตองการได  

 กอนทําการทดลองตองตรวจสอบกอนวาเคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนน้ันถูกปรับมาตรฐาน (calibration) เปนท่ี

เรียบรอยแลว จากน้ันจึงเริ่มทําการทดลอง โดยเริ่มจากการนําปูกามหักมาใสในหองหายใจท่ีบรรจุนํ้าที่ผานการ 

พาสเจอรไรทที่มีความเค็มตามที่กําหนดไว จากน้ันเปาอากาศเพ่ือใหนํ้ามีออกซิเจนละลายอยูเต็มที่ หองหายใจนี้จะถูก

ควบคุมอุณหภูมิใหคงที่โดยแชในอางนํ้าควบคมุอุณหภูมิ ปลอยใหปูกามหักปรับสภาพใหคุนเคยกับความเค็มและอุณหภูมิ

ที่ทําการทดลองประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเริ่มทําการทดลอง เอาที่เปาอากาศออกและเติมนํ้าใหเต็มหองหายใจ จากนั้นนํา

ออกซิเจนอิเลคโทรดใสลงไปแลวใชจุกยางปดรูขางบนโดยไมใหมีฟองอากาศเหลืออยูภายใน จากน้ันบันทึกคา Po2 จาก

เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจน ทําการวัด Po2 เปนเวลา 60 นาที ทําการวัดอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่

อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ที่ระดับความเค็ม 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน และที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส ที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวน ดังน้ันการทดลองในคร้ังน้ีจึงสามารถแบงชุดการทดลองออกเปน 6 

ชุดการทดลอง ดังน้ี 

 ชุดการทดลองท่ี 1 ความเค็ม 0 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

 ชุดการทดลองท่ี 2 ความเค็ม 10 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

 ชุดการทดลองท่ี 3 ความเค็ม 20 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซยีส 

 ชุดการทดลองท่ี 4 ความเค็ม 30 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซยีส 

 ชุดการทดลองท่ี 5 ความเค็ม 40 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซยีส 

 ชุดการทดลองที่ 6 ความเค็ม 30 สวนในพันสวน และอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส 

  โดยที่ความเค็มหนึ่งๆ จะใชสัตวทดลองจํานวน 10 ตัว ตอ 1 ชุดการทดลอง ทําการบันทึกคา Po2 เริ่มตนและ
เม่ือสิ้นสุดการทดลอง หลังสิ้นสุดการทดลองใหนําปูกามหักมาซับนํ้าออกจากตัวใหแหง ชั่งนํ้าหนักและวัดความกวางของ
กระดอง  
 การวิเคราะหขอมูล 
 นําคาผลตางของ Po2 และนํ้าหนักของปูกามหักมาคํานวณหาอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2)  
และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาตอหนวยนํ้าหนัก (Mo2/W) ของปูกามหักโดยใชสูตรดังน้ี 
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 อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2)  =   Po2 × a × v × 60/t   µmol/h 

   อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาตอหนวยน้ําหนัก (Mo2/W)  =  ∆Po2 × a × v × 60/t    µmol/g/h 

                                                            W 
 

เม่ือ Po2 =  ผลตางของคา Po2 ที่ไดจากการวัดคา Po2 เริ่มตนและคา Po2 สดุทาย 

 a       =  สัมประสิทธิ์การละลายของออกซิเจนในนํ้าที่อุณหภูมิและความเค็มที่ใชในการทดลอง  

             (µmol/L/mmHg) 

v       =  ปริมาตรของนํ้าในหองหายใจ (Volume of respiration chamber) (liters)               

 t        =  เวลาที่ใชในการทดลอง (mins) 

 W      =  นํ้าหนักของปูกามหักที่ใชในการทดลอง (g) 
  

นําขอมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยนํ้าหนักตอหนวยเวลาของปูกามหักที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิ

ตางๆ มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละความเค็ม โดยใช  Duncan’s multiple range  test   

 นําคาท่ีคํานวณไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) กับ

นํ้าหนักของปูกามหัก บนกราฟ logarithm จะไดกราฟความสมัพันธออกมาในรูปของสมการเสนตรง ดังน้ี 
 

       log Mo2  =  blogW + a 
 

 จากน้ันเปลี่ยนสมการเสนตรงใหอยูในรูปของ logarithm ใหอยูในรูปของสมการความสัมพันธระหวางอัตราการ

บริโภคออกซิเจนกับนํ้าหนัก ดังน้ี  
 

                 Mo2  =  aWb 
 

  จากสมการขางบนสามารถนํามาใชเปรียบเทียบอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักในแตละระดบัความเค็ม

และอุณหภูมิ โดยนําขอมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) ที่วัดไดในระดับความเค็มและอุณหภูมิตางๆ 

มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดลอง โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ Analysis of covariance 

(ANCOVA) 

  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากปูกามหักที่ใชในการทดลองน้ันมีนํ้าหนักเฉล่ียประมาณ 1.5 กรัม และเพ่ือใหการ

เปรียบเทียบมีความถูกตองมากขึ้น จึงคํานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหักที่นํ้าหนัก 1.5 กรัม 

โดยใชสูตร 
 

      Mo2(1.5g)  =  Mo2(W) × (1.5)b      µmol/h 

                                                      Wb 

 เม่ือ  Mo2(1.5g)   = อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหักที่นํ้าหนัก 1.5 กรมั 

   Mo2(W)  = อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหักที่นํ้าหนัก W กรมั 

   W   = นํ้าหนักของปูกามหักที่ใชทดลอง (g) 

   b   = คาความชันของกราฟที่ไดจากสมการเสนตรง 
 

 นําขอมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหักที่ นํ้าหนัก 1.5 กรัม ที่ระดับความเค็มและ

อุณหภูมิตางๆ มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดลอง โดยใชการวิเคราะหขอมูลแบบ Analysis of variance 

(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางในแตละระดับความเค็มและอุณหภูมิโดยใช Duncan’s multiple range  test   
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ผลการวิจัย 

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักท่ีระดับความเค็มตางๆ 
 จากการศกึษาอัตราการบรโิภคออกซิเจนของปูกามหักที่ระดับความเค็มตางๆ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 สวน
ในพันสวน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซยีล โดยน้ําหนักเฉล่ียของปูกามหักที่ใชในการทดลองมีคาเทากับ 1.5082 ± 0.2206 
กรัม พบวา แนวโนมอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยน้ําหนัก 
(Mo2/W) มีคาสูงข้ึนเม่ือระดับความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากจากความเค็มมาตรฐาน (30 สวนในพัน
สวน)  โดยที่ระดับความเค็ม 0 สวนในพันสวน มีคาอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงที่สุด และที่ระดับความเค็ม 20 สวนใน
พันสวน มีคาอัตราการบริโภคออกซิเจนต่ําที่สุด ดังแสดงในตารางท่ี 1 อยางไรก็ตาม คาเฉล่ียของอัตราการบริโภค
ออกซิเจนดังกลาวไมสามารถใชเปนตัวแทนเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนที่
ระดับความเคม็ตางๆ ได ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักจะอยูใน
รูปสมการถดถอยเชิงเสน ดังน้ันอัตราการบริโภคออกซิเจน (Mo2) ที่ระดับความเค็มตางๆ ที่ไดจากการทดลองจึงถูกนํามา
สรางกราฟ ดังแสดงในภาพที่ 1 และไดสมการถดถอยเชิงเสน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้าหนัก คาเฉล่ียความยาว อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา 

(Mo2)  และอัตราการบรโิภคออกซิเจนตอหนวยนํ้าหนัก (Mo2/W)  ที่ระดบัความเค็มตางๆ 

ระดบัความเค็ม 

(สวนในพันสวน) 
n 

นํ้าหนักเฉลี่ย 

(g) 

ความกวางกระดองเฉลี่ย 

(cm) 

Mo2 

(µmol/h) 

Mo2/W 

(µmol/g/h) 

0 10 1.430 ± 0.154 1.515 ± 0.515 16.746 ± 2.025 11.720 ± 0.810 

10 10 1.656 ± 0.245 1.699 ± 0.063 9.900 ± 1.484 5.993 ± 0.507 

20 10 1.486 ± 0.219 1.658 ± 0.114 4.826 ± 0.665 3.267 ± 0.269 

30 10 1.428 ± 0.252 1.570 ± 0.195 6.038 ± 1.170 4.229 ± 0.335 

40 10 1.541 ± 0.190 1.668 ± 0.189 9.719 ± 1.314 6.312 ± 0.432 
 

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักในรูปของสมการถดถอยเชิงเสน 

 จากที่ไดกลาวมาแลววา ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนอยูในรูปสมการถดถอย 

เชิงเสน และจากการสรางกราฟความสัมพันธดังกลาวของปูกามหักไดสมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภค

ออกซิเจนที่ระดับความเค็มตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 น้ัน เมื่อทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติของสมการที่ได 

ในแตละระดับความเค็ม โดยใชสถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) พบวา สมการถดถอยเชิงเสนของอัตรา

การบรโิภคออกซิเจนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ยกเวนที่ระดับความเค็ม 10 และ 40 สวน

ในพันสวน สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  

0.05) 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) กับนํ้าหนัก 

      ของปูกามหัก ที่ระดับความเค็มตางๆ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 

ตารางที่ 2 สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2 = aWb)  ของปูกามหัก  

              ที่ระดับความเค็มตางๆ 
 

 ระดับความเค็ม (สวนในพันสวน ) Mo2 = aWb R2 

0 11.5100W0.9261,a 0.6779 

10  6.4884W0.8475,b 0.6901 

20 3.6056W0.7352,c 0.7831 

30 4.2418W0.9632,d 0.8308 

40 6.4618W0.9397,b 0.7247 

หมายเหตุ อักษรยกกําลังท่ีแตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p  0.05) 
 

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักท่ีน้ําหนักเฉล่ีย 1.5 กรัม ที่ระดับความเค็มตางๆ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

 จากกการคํานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่นํ้าหนัก 1.5 กรัม ซ่ึงเปนนํ้าหนักเฉลี่ยของปูกามหัก

ทั้งหมด ที่ระดับความเค็ม 0, 10, 20, 30 และ 40 สวนในพันสวน พบวา อัตราการบริโภคออกซิเจนมีคาเฉล่ียเทากับ 

17.510 ± 1.203, 9.112 ± 0.760, 4.868 ± 0.319, 6.329 ± 0.498 และ 9.480 ± 0.645 µmol/h ตามลําดับ และเม่ือ

นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p  0.05) และนํามาเปรียบเทียบความแตกตางในแตละระดับความเค็มโดยใช Duncan’s multiple range  test  

พบวา อัตราการบริโภคออกซิเจนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ยกเวนที่ระดับความเค็ม 10 

และ 40 สวนในพันสวน  อัตราการบรโิภคออกซิเจนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ดังแสดง

ในภาพที่ 2 และตารางท่ี 3 
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ภาพที่ 2 อัตราการบรโิภคออกซิเจนของปูกามหักที่นํ้าหนัก 1.5 กรัม ที่ระดบัความเค็มตางๆ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

ตารางที่ 3 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักที่นํ้าหนัก 1.5 กรัม ที่ระดับความเค็มตางๆ 

 

ระดบัความเค็ม (สวนในพันสวน) Mo2 (1.5 g) (µmol/h) 

0 17.510 ± 1.203 a 

10 9.112 ± 0.760 b 

20 4.868 ± 0.319 c 

30 6.329 ± 0.498 d 

40 9.479 ± 0.645 b 

หมายเหตุ: อักษรยกกําลังท่ีแตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) 
 

อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักท่ีอุณหภูมิตางกัน  

 จากการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักท่ีระดับอุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียล ที่ระดับ
ความเค็ม 30 สวนในพันสวน โดยนํ้าหนักเฉล่ียของปูกามหักที่ใชในการทดลองมีคาเทากับ 1.480 ± 0.216 กรัม พบวา 
แนวโนมอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยนํ้าหนัก (Mo2/W) มีคา
สูงข้ึนเม่ือระดับอุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงท่ีระดับอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส มีคาอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงกวาท่ีระดับ
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 4 จากที่เคยกลาวมาแลววา ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับอัตราการ
บริโภคออกซิเจนของปูกามหักจะอยูในรูปสมการถดถอยเชิงเสน ดังน้ันอัตราการบริโภคออกซิเจน (Mo2) ที่ระดับ 
ความเค็มตางๆ ที่ไดจากการทดลองจึงถูกนํามาสรางกราฟ ดังแสดงในภาพที่ 3 และไดสมการถดถอยเชิงเสน ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนํ้าหนัก คาเฉลี่ยความยาว อัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลา 

(Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยน้ําหนัก (Mo2/W) ที่ระดับอุณหภูมิ 27 และ 32 องศา

เซลเซียส ที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวน 
 

ระดบัอุณหภูมิ 

(°C) 
n 

นํ้าหนักเฉลี่ย 

(g) 

ความกวางกระดองเฉลี่ย 

(cm) 

Mo2 

(µmol/h) 

Mo2/W 

(µmol/g/h) 

27 10 1.428 ± 0.251 1.570± 0.195 6.038 ± 1.170 4.2291 ± 0.335 

32 10 1.533 ± 0.185 1.735 ± 0.082 7.245 ± 0.941 4.7316 ± 0.326 

 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเค็มกับอัตราการบริโภคออกซิเจนตอหนวยเวลาของปูกามหัก 

                         ที่อุณหภูมิ 27 และ32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ppt 
 

 จากการสรางกราฟความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก ทําใหไดสมการ

ถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็มความเค็ม 30 สวนในพันสวน ที่อุณหภูมิ 27 และ 32 

องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 5  และเม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติของสมการที่ไดของท้ังสองอุณหภูมิ 

โดยใชสถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) พบวา สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบริโภคออกซิเจนไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) 
 

ตารางที่ 5  สมการถดถอยเชิงเสนของอัตราการบรโิภคออกซิเจนตอหนวยเวลา (Mo2 = aWb)  ของปูกามหัก 

               ที่ระดับอุณหภูมิ 27 และ32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 สวนในพันสวน 
 

ระดับอุณหภูมิ (°C) n Mo2 = aWb R2 

27 10 4.2418W0.9632, a 0.8308 

32 10 4.9227W0.8993, a 0.7017 

หมายเหตุ: อักษรยกกําลังท่ีเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05)   
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเค็มอยางเฉียบพลันตอการบริโภคออกซิเจนของปูกามหัก พบวา ที่ระดับ
ความเคม็ 20 สวนในพันสวน อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักมีคาต่ําที่สุด คือ 4.826 ± 0.665 µmol/h แสดงวา
ระดับความเค็มที่ 20 สวนในพันสวน นาจะเปนระดับความเค็มที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตของปูกามหัก ซึ่งสอดคลองกับ
การทดลองของ นันทวัน ปทมโรจน (2550) ที่ทําการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหิน ซึ่งเปนปูที่พบอาศัย
อยูในปาชายเลนและพบอาศัยอยูในบริเวณเดียวกันกับปูกามหัก ที่พบวา ชวงระดับความเค็ม 20-30 สวนในพันสวน  
มีอัตราการบริโภคออกซิเจนไมแตกตางกันและมีคาต่ํากวาที่ระดับความเค็มอื่นๆ ดังแสดงในตารางท่ี 5   

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหิน Metopograpsus frontalis และปูกามหัก  
              Macrophthalmus (Mareotis) teschi  

 

ความเค็ม (สวนในพันสวน) 
Mo2 (µmol/h) 

ปูแสมหิน (นันทวัน ปทมโรจน, 2550) ปูกามหัก (การศึกษาในครั้งน้ี) 

0 37.511 ± 6.787 16.746 ± 2.025 

10 21.883 ± 11.101 9.900 ± 1.484 

20 16.512 ± 3.958 4.826 ± 0.665 

30 15.482 ± 1.602 6.038 ± 1.170 

40 26.708 ± 5.447 9.719 ± 1.314 
 

  การวัดอัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตวที่ระดับความเค็มตางๆ สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองชี้ระดับความเค็ม 

ที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวได หากความเค็มมีการเปล่ียนแปลงท่ีสูงขึ้นหรือตํ่าลงกวาสภาพปกติแลว อัตรา

การบริโภคออกซิเจนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ทั้งน้ีความเค็มของนํ้าที่ต่ําเกินขีดความสามารถของสัตวที่จะรับ

ไดน้ัน จะมีผลกระทบโดยตรงตอระบบสมดุลของนํ้าและเกลือแรภายในรางกายของสัตว (Kinne, 1964) การเปลี่ยนแปลง

ความเค็มท่ีเกินขีดความสามารถในการปรับตัวของปูกามหักอาจมีผลทําใหอัตราเมตาโบลิค (metabolic rate) หรืออัตรา

การใชพลังงานของปูกามหักเพ่ิมขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวอาจเกิดจากการปรับตัวในลักษณะเพิ่มการต่ืนตัวเพ่ือตอสูกับ

ความเครียดเน่ืองจากความเค็มที่เปลี่ยนแปลงไป จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งน้ี พบวา ความเค็มที่ 20 สวนในพัน

สวน มีอัตราการบริโภคออกซิเจนต่ําที่สุด ซึ่งแสดงถึงระดับความเค็มที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของปูกามหัก 

อยางไรก็ตาม อัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็ม 30 สวนในพันสวน มีคาสูงกวาที่ระดับความเค็ม 20 สวนในพัน

สวนไมมากนัก ดังน้ันอาจเปนไปไดวาชวงความเค็มท่ีปูกามหักสามารถดํารงชีวิตอยูไดน้ัน อาจเปนความเค็มในชวง  

20-30 สวนในพันสวน โดยชวงความเค็มดังกลาวน้ีปริมาณอิออนหรือเกลือแรตางๆ ที่มีอยูในนํ้านั้น มีอยูในปริมาณที่

เพียงพอตอความตองการของปูกามหักที่จะดึงไปใชในขบวนการควบคุมสมดุลของนํ้าและอิออนของรางกายของมัน ปูกาม

หักจึงไมตองเพ่ิมการใชพลังงานในสวนน้ี ดังน้ันอัตราการบริโภคออกซิเจนจึงอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก เม่ือเทียบกับความ

เค็มที่ 0 สวนในพันสวนหรือในนํ้าจืด ซึ่งมีอัตราการบริโภคออกซิเจนที่สูงมาก โดยสูงกวา 3 เทา โดยทั่วไปความเค็มของ

นํ้าที่ลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของสัตวที่อาศัยอยูทะเลเปด โดยปริมาณอิออนที่ลดลงของนํ้าที่มีความ

เค็มตํ่า จะมีผลทําใหสัตวเหลาน้ีตองใชพลังงานสวนหน่ึงเพ่ือใชในการดึงอิออนที่มีอยูในนํ้าซึ่งมีอยูในปริมาณท่ีต่ําอยูแลว

เขาสูรางกาย นอกจากน้ียังตองใชพลังงานอีกสวนหน่ึงกําจัดนํ้าในปริมาณที่สูงท่ีเขาสูรางกายตลอดเวลา ผลลัพธก็คอื สัตว

ตองมีการใชพลังงานมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งพลังงานที่สัตวตองการมากข้ึนน้ี มีผลทําใหสัตวตองมีการใชออกซิเจนเพ่ือไปเผา

ผลาญสารอาหารมากขึ้น สัตวจึงตองมีการบริโภคออกซิเจนมากขึ้น (Taylor, 1977) ดังน้ันการวัดอัตราการบริโภค

ออกซิเจนของสัตวนํ้าที่ระดับความเค็มตาง ๆ จึงสามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้ถึงระดับความเค็มที่เหมาะสมสําหรับการ

ดํารงชีวิตของสัตวในสภาพน้ันๆ โดยสัตวจะมีอัตราการบริโภคออกซิเจนคงที่ที่ระดับหน่ึงในชวงความเค็มที่เหมาะสมตอ
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การดํารงชีวิตของมัน และที่ความเค็มสูงหรือตํ่ากวาชวงน้ีความเคม็น้ี อัตราการบริโภคออกซิเจนจะเปล่ียนแปลงไป โดย

อาจจะมีคาเพิ่มข้ึนหรือลดลงกวาปกติ ดังการศึกษาของ Kline (1964) ที่รายงานวา เม่ือความเค็มลดลงและไมเหมาะสม

ตอสัตวนํ้า อาจสงผลทําใหอัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตวนํ้าหลายชนิดมีคาสูงข้ึน 

  สวนการศึกษาผลของอุณหภูมิตอการบรโิภคออกซิเจนของปูกามหัก พบวาอัตราการบริโภคออกซิเจนมีแนวโนม

สูงข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Eshky et al. (1996) ที่ทําการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีตอ

สรีรวิทยาการหายใจของปูกามดาบ (Uca inversa) และปูแสม (Metopograpsus messor) ที่พบวา เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน

อัตราการบริโภคออกซิเจนก็จะมีคาเพ่ิมข้ึนตามไปดวย สําหรับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูกามหักในการศึกษานี้  

ที่อุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียส มีอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีแตกตางกันเล็กนอยคือ 6.0377 ± 1.1697 และ 

7.2446 ± 0.9407  µmol/h ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวาการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในชวงระหวาง 27- 32 องศาเซลเซียส อาจไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราการบริโภค

ออกซิเจนของปูกามหักมากนัก อยางไรก็ตาม อุณหภูมิน้ัน จัดเปนปจจัยทางกายภาพที่สําคัญอยางหนึ่งตอการดํารงชีวิต

ของสัตวท่ีอาศัยอยูในนํ้าทะเลและนํ้ากรอย (Browne and Wanigasekera, 2000) นอกจากน้ีอุณหภูมิยังเปนปจจัยที่

สําคัญตอการกระจายตัวและการตายของสิ่งมีชีวิตอีกดวย (Julien et al., 2005) โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยาง

ทันททีันใดจะสงผลกระทบตอการตอบสนองทางสรีรวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยางมาก (Chabot et al., 2007)  

  จากการศึกษา อาจสรุปไดวา ชวงความเค็มของนํ้าท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของปูกามหัก คือ ที่ระดับ

ความเค็ม 20 สวนในพันสวน นํ้าที่ความเค็ม 10 30 และ 40 สวนในพันสวนน้ัน ปูกามหักอาจดํารงชีวิตอยูไดแตอาจไม

เหมาะสมมากนัก แตน้ําที่ระดับความเค็ม 0 สวนในพันสวนนั้น ปูกามหักไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางแนนอน ซึ่งจะ

เห็นไดจาก อัตราการบริโภคออกซิเจนที่สูงมาก สวนชวงอุณหภูมิที่สูงข้ึนถึง 32 องศาเซลเซียส น้ัน อาจไมมีผลกระทบตอ

การดํารงชีวิตของปูกามดาบมากนัก หรอืกลาวไดวา ปูกามดาบสามารถดํารงชีวิตไดในชวงอุณหภูมิ 27-32 องศาเซลเซียส  

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
   1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในระดับอุณหภูมิท่ีสูงกวาน้ี เพ่ือดูผลของอุณหภูมิท่ีมีตออัตราการบริโภคออกซิเจนที่
เดนชัดขึ้น 
  2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยกําหนดขนาดของปูกามหักใหมีขนาดใกลเคียงกันและปรับสภาพแวดลอมกอนการ
ทดลองใหใกลเคียงกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติที่ปูอาศัยอยู 
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การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทท่ีมีความสามารถในการผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ISOLATION AND SELECTION OF ACTINOMYCETES CAPABLE OF PRODUCING 

COLOUR BIOACTIVE COMPOUNDS  

สุจิตกัลยา มฤครัฐอนิแปลง, มลูกัลโสม ประมาณ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
บทคดัยอ 

  แอคติโนมัยสีทเปนแบคทีเรียแกรมบวก ลักษณะโคโลนีแตกตางจากแบคทีเรียทั่วไป คือ การเจริญจะสราง 
เสนใยสั้นๆ มีทั้งเสนใยที่เจริญบนผิวหนาอาหารและเสนใยท่ีเจริญจมลงในเนื้ออาหาร ผิวหนาโคโลนีมีลักษณะคลาย
กํามะหย่ี และเปนจุลินทรียกลุมที่มีความสามารถสรางสารสีและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 
แยกและตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแอคติโนมัยสีท ที่คัดแยกจากจังหวัดสุโขทัย 
การแยกเช้ือใชอาหาร Starch casein agar ศึกษาความสามารถในการผลิตสีของเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
สูตรกลูโคส และทดสอบฤทธ์ิของสารสีชีวภาพ โดยใชเทคนิค Agar cup method กับแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรม
ลบ ผลการวิจัยสามารถแยกเช้ือได 83 ไอโซเลต พบวา มีเชื้อที่ผลิตสารสีออกนอกเซลได จํานวน 36 ไอโซเลต คิดปน รอย
ละ 41.86 และเม่ือนําสารสีชีวภาพที่เชื้อผลิตมาทดสอบฤทธิ์ตอเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ Escherichia coli และ 
Staphylococcus aureus พบวา สารสีหลืองไมมีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือแบคทีเรียทดสอบทั้งสองสายพันธุ สารสีสมและสารสี
นํ้าตาลยับยั้งไดเฉพาะ S. aureus ในขณะที่สีดําและสีสีมวง สามารถยับย้ังเช้ือไดทั้งสองสายพันธุ แสดงใหเห็นวาสารสี
มวงและสารสีดํามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือใชประโยชนเชิงพานชิตอไปได  
คําสําคัญ: แอคติโนแบคทีเรีย, สารสี, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
 

Abstract 
Actinomycetes are gram-positive bacteria, and are well-separated bacterial colonies. 

Actinonycetes develop short chains showing the substrate mycelium and aerial mycelium, have velvety 
looking colony characteristics. Most actinomycetes-have given bioactive compounds, being renowned 
as a prime source of natural colour. The aim of this research was to investigate isolation of 
Actinomycetes and determine their ability to produce the colour bioactive compounds obtained from 
isolates taken from Sukhothai Province. Starch casein agar was used for isolation of Actinomycetes from 
samples. Their capability of producing coloured bioactive compounds was studied through microbial 
culture in glucose-containing media. The experiment was performed by a cup plate method against 
some pathogenic bacteria, both Gram-positive and Gram-negative. It was found that there were 83 
isolates isolated from the samples. There were 36 isolates showing evidence of colour development 
at 41.68%. The finding of the colour bioactive compound effect on Escherichia coli and Staphylococcus 
aureus indicated that the yellow colour could not inhibit the bacterial activity of both strains of the 
two photogenic bacteria, whilst the orange and brown colour only inhibited the production of S. aureus. 
However, the black and purple colour inhibit both of E. coli and S. aureus. These suggested that the 
black and purple colour bioactive compounds from Actinomycetes have potential that can be further 
developed for commercial benefits.   
Keywords: Actinomycetes, colour, bioactive compound  
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บทนํา 
แอคติโนมัยสีท เปนแบคทีเรียแกรมบวก ลักษณะการเจริญแตกตางจากแบคทีเรียทั่วไปคือเช้ือกลุมน้ีจะสราง

เสนใยได (hyphae) แตเสนใยของแอคติโนมัยสีทจะสั้นกวาเสนใยของเช้ือรา โดยเสนใยของแอคติโนมัยสีทมีท้ังเสนใย 
ใตผิวอาหาร (substrate mycelium) และเสนใยเหนือผิวอาหาร (aerial mycelium) นอกจากน้ีคุณสมบัติที่โดดเดน 
อีกประการหน่ึงของเช้ือกลุมน้ี คือ ในจีโนมมีปริมาณของเบสกัวนีนกับไซโตซีน (G+C) สูง ประมาณ 55-78 mole %  
ซ่ึงสูงกวาแบคทีเรียทั่วๆ ไป รวมทั้งเปนท่ีทราบกันดีวาเช้ือในกลุมแอคติโนมัยสีทเปนเชื้อท่ีมีความสามารถดานการสราง
สารเมตาบอไลตที่หลากหลาย เชน ความสามารถในการผลิตออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ตานการเจริญจุลินทรียอ่ืน (Dastager, 
S.G., et al., 2006; Madigan, M., 2015) ความสามารถในการผลิตเอนไซมชนิดตางๆ เชน เซลลูเลส (cellulases) 
(Mohanta, Y.K., 2014) ไคติเนส (chitinases) ไซแลนเนส (xylanases) เพกติเนส (pectinases) โปรติเนส (proteases) 
เฮมิเซลลูเลส (hemicellulases) และเคลาตเินส (keratinases) อีกทั้งยังมีรายงานวิจัยอีกหลายเรื่องท่ีรายงานวาเช้ือกลุม
น้ีมีความสามารถในการผลิตสารสีตางๆ ได เชน สีดํา (melanin) (Dastager, S.G., et al., 2006) สีฟา (Blue pigment) 
(Yan, B. L., et al., 2012) สีนํ้าตาลและสีเขียวเขม (Zeinab, H., et al., 2016) เปนตน จากคุณสมบัติท่ีโดดเดนและ 
เปนประโยชนหลากหลายดานดังกลาวขางตน จึงมีผูสนใจศึกษาและคนหาชนิดของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใหมๆ เพื่อ
ทดแทนสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเดิมที่เช้ือกอโรคตางๆ เกิดการตานทาน รวมทั้งสารสโีดยมีเปาหมายเพื่อคนหาสารสีจาก
ธรรมชาติเพ่ือทดแทนการใชเปนสารสีจากกระบวนการสังเคราะหทางเคมี จากเชื้อจุลินทรียโดยเฉพาะเช้ือที่อยูในกลุม 
แอคติโนมัยสีท 

แอคติโนมัยสีทเปนจุลินทรียที่สามารถพบไดในสภาพแวดลอมโดยทั่วไป โดยเฉพาะในดิน รวมทั้งสามารถพบ
เช้ือกลุมน้ีไดในที่มีสภาพแวดลอมท่ีรุนแรงตางๆ กันไดหลากหลายแหลง เชน ในดินตะกอนใตทะเล (Mobeen, S., et al., 
2017, Selvakumar et al., 2009) หรือในทะเลทราย (Driche, E.H., et al., 2017, Amine, Y., et al., 2012) ซึ่งแหลง
ที่อยูและปจจัยตางๆ ของสภาวะแวดลอม องคประกอบทางกายภาพ องคประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศน สงผลตอ
ชนิดและปริมาณของเช้ือแอคติโนมัยสีทท่ีพบ รวมทั้งความสามารถในการผลิตสารเมทาโบไลตของเชื้อ ดังน้ันแหลงในการ
เก็บตัวอยางที่แตกตางจะสงผลตอการคนพบสายพันธุใหมๆ ของเชื้อ และนําพาไปสูการคนพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชนิดใหมๆ ดวย (Anjali, T., et al., 2018) การจําแนกชนิดของแอคติโนมัยสทีจะใชพื้นฐานดานความสามารถในการผลิต
สารสีในธรรมชาติหรือในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชเพาะเล้ียง ซ่ึงสีที่เช้ือผลิตมีทั้งที่หลั่งออกนอกเซลลและผลิตขึ้นในเซลล 
ถึงแมวาจะเคยมีการศึกษาและแยกเชื้อแอคติโนมัยสีทบางแลวในประเทศไทย แตแหลงที่ใชสําหรับแยกเชื้อมักจะไดจาก
ดินในระบบนิเวศนที่มีความอุดมสมบูรณสูง แตการแยกเช้ือจากแหลงโบราณสถานยังมีรายงานไมมากนัก  

ดังน้ันงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแยกและคัดเลือกเช้ือแอคติโนมัยสีทที่ผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จังหวัดสโุขทัย รวมทั้งศึกษาผลของสารสีที่เช้ือผลิตขึ้น ดานการออกฤทธ์ิตอ
เช้ือแบคทีเรียกอโรค ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี จะไดเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีศักยภาพที่อาจนําไปพัฒนาตอยอด ดาน
การใชประโยชนตางๆ เชน การใชเปนสารสีชีวภาพในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อทดแทนการใช
สารเคมี นอกจากนี้สารสีชีวภาพชนิดใหมที่มีคุณสมบัติยับย้ังการเจริญของเช้ือกอโรค ที่อาจพัฒนาไปใชในอุตสาหกรร
อาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมดานเภสัชกรรมได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อแยกและคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการผลิตสารสีออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
  2. เพื่อศึกษาผลของสารสีชีวภาพที่ผลิตจากแอคติโนมัยสีทตอแบคทีเรียบางสายพันธุ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การแยกเช้ือแอคติโนมัยสีท 
    นําตัวอยางดินที่เก็บจากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย ทาํการเจือจางแบบลดลําดับสวน จาก 10-1 จนถึง 10-6  
จากนั้นดูดตัวอยางแตละระดับความเจือจาง ตัวอยางละ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนจานอาหารแข็งสูตร Starch-Casein Agar 
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(SCA) (Jeffrey, L. H., 2008) แลวเกลี่ยใหทั่วผิวหนาอาหารโดยใชแทงแกวสามเหลี่ยมที่ฆาเช้ือแลว เกล่ียจนกระทั่ง
ตัวอยางกระจายทั่วผิวหนาอาหาร (spread plate) นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สังเกตการเจริญของเชื้อ 
ทุกๆ วัน เลือกเก็บเชื้อที่ โคโลนีเจริญจมลงในเน้ืออาหาร ผิวหนาโคโลนีคลายกํามะหย่ี ไมมันวาว ซึ่งเปนสมบัติเบ้ืองตน
ของเช้ือในกลุมแอคติโนมัยสีท นําไปขีดใหมหลายๆ ครั้ง (re-streak) บนอาหารสูตร Hickey Tresner’s agar (HTA) 
(Abdulla, H., et al., 2008) จนกระทั่งไดเชื้อบริสุทธ์ิ เก็บเชื้อบริสุทธ์ิที่ไดในอาหารแข็งเอียงสูตร HTA สวนตัวอยางที่
เก็บจากพื้นผิวของโบราณสถานซ่ึงเก็บโดยใชวิธีการกวาดเช้ือบนพื้นผิว (swab) นําตัวอยางที่ไดมาทําการเจือจางแบบลด
ลําดับสวน แลวทําการแยกเช้ือโดยวิธีเดียวกันกับการแยกเช้ือจากดิน (สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, 2560) 
  การศึกษาความสามารถในการหลั่งสารสีชีวภาพออกนอกเซลล 
     เตรียมอาหารเหลวสูตร glucose (สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, 2560) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส flask ขนาด 
250 มิลลิลิตร นําแอคติโนมัยสีทที่ตองการทดสอบ มาเพาะเลี้ยงในอาหารขางตน แลวบมในเคร่ืองเขยาแบบวงกลม 
(rotary shaker) ที่ควบคุมอุณหภูมิท่ีระดับ 30 องศาเซลเซียส ดวยความเร็ว 120 รอบตอนาที นาน 7 วัน ตรวจสอบ 
การผลิตสารสีโดยเปรียบเทียบสีกับอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรควบคุม บันทึกสีที่มองเห็น และวัดคาการดูดกลืนแสงของสารสี 
ที่ได ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 
  การศึกษาฤทธ์ิของสารสีชีวภาพตอเช้ือกอโรคบางสายพันธุ 
  เก็บสวนใสที่ไดจากการเล้ียงเชื้อแอคติโนมัยซิสในอาหารเหลวสูตรกลูโคส นาน 7 วัน โดยการดูดสวนใสลงใน 
Micro tube ขนาด 1.5 ml นําไปปนเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 14,000 rpm ควบคุมอุณหภูมิท่ี 4 องศา
เซลเซียส นาน 10 นาที จากน้ันดูดสวนใสเก็บไวในขวดที่ผานการฆาเช้ือ และใชสวนใสที่แยกไดในการทดสอบความสามารถ
ในการยับย้ังแบคทเีรียโดยวิธี Agar cup ใชเชื้อแบคทีเรียทดสอบ 2 สายพันธุ คือ Escherichia coli และ Staphylococcus 
aureus  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการแยกเช้ือแอคติโนแบคทีเรีย 
 ผลจากการเก็บตัวอยางดินและตัวอยางจากพื้นผิวโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย มาแยกเชื้อตาม
วิธีการดังกลาวแลวในข้ันตอนการแยกเช้ือ สามารถแยกเชื้อแอคติโนแบคทีเรียได 83 ไอโซเลต ตัวอยางเชื้อบริสุทธ์ิที่แยก
ได ดังรูปที่ 1 และรายละเอียดของผลการแยกเชื้อจากสถานที่ตางๆ จากอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ดังตารางท่ี 1  
 

         
               SW017               SW023                    SW077                  SW078                  SW083  
 

รูปที่ 1 โคโลนีของแอคติโนมัยสีทตัวแทนภายใตกลองจุลทรรศนแบบเสตอริโอ ของเช้ือท่ีแยกจากโบราณสถาน 
         ในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
 

จากรูปที่ 1 จะเห็นวาลักษณะโคโลนีของเช้ือเม่ือเจริญบนจานอาหารสูตร HTA นาน 5 วัน มีการสรางเสนใย
ส้ันๆ และโคโลนีเจริญจมลงในอาหารเล้ียงเชื้อ มีการสรางสปอรและสรางสีที่แตกตางกัน สวนมากสรางเสนใยสั้นๆ สีขาว  
สวนสปอรมีหลายสี เชน สีนํ้าตาล สีดํา สีขาว รวมทั้งพบวาขนาดของโคโลนีเช้ือแตละไอโซเลตมีขนาดตางกันดวย  
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ตารางที่ 1 รหัสไอโซเลทและจํานวนแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินและพ้ืนผวิของโบราณสถาน 
              ในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยในฤดูหนาวและฤดูฝน 
 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง รหัส/จํานวนเชื้อที่แยกได 
ฤดูหนาว (ไอโซเลต) 

รหัส/จํานวนเชื้อที่แยกได 
ฤดฝูน (ไอโซเลต) 

รวม 

วัดชนะสงคราม SW001-SW012  (12) SR052-SR056 (5) 17 
วัดศรีสวาย SW013-SW022 (10) SR057-SR058 (2) 12 
วัดตระพังเงิน SW023 – SW030 (8) SR059-SR075 (17) 25 
วัดชางลอม SW031-SW042 (12) SR076-SR079 (4) 16 
วัดมหาธาตุ SW043-SW051 (9) SR080-SR083 (4) 13 

รวม 51 32 83 
  

จากการเก็บตัวอยางดินและตัวอยางพื้นผิวโบราณสถาน 5 แหง ดังตารางท่ี 1 ในฤดูหนาวและฤดูฝน แลวนํามา
แยกเชื้อโดยใชอาหาร Starch canine agar พบวา สามารถแยกเช้ือไดทั่งหมด 83 ไอโซเลต โดยพบวา ตัวอยางที่เก็บ 
ในฤดูหนาวสามารถแยกเชื้อไดจํานวนมากกวาตัวอยางที่เก็บในฤดูฝน ลักษณะสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของบริเวณที่เก็บ
ตัวอยางเปนท่ีราบ โลง เตียน มีการดูแลและบริหารจัดการภูมิทรรศนโดยรอบบริเวณที่ตั้งของวัดท่ีเปนโบราณสถานแตละ
แหงอยางดี สงผลใหพบปริมาณของเช้ือจุลินทรียไมมาก 

ผลการศึกษาความสามารถในการหลั่งสารสีชีวภาพออกนอกเซลล 
 ผลจากการเล้ียงเชื้อทดสอบในอาหารเหลวสูตร ที่มีนํ้าตาลกลูโคสเปนแหลงคารบอน เพาะเลี้ยงโดยการเขยา 
ที่ความเร็วรอบ 120 rpm ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน ตรวจสอบความสามารถในการหลั่งสารสอีอก
นอกเซลล รวมท้ังวัดคาการดูดกลืนแสง ไดผลดังตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 ความสามารถในการผลิตสารสีชีวภาพของแอคติโนมัยสีท 
 

รหัสเช้ือ สี OD600 รหัสเช้ือ สี OD600 
SW001 N N SW043 สีนํ้าตาล 0.350 
SW002 N N SW044 สีดํา 2.412 
SW003 N N SW045 N N 
SW004 สีนํ้าตาล 0.088 SW046 N N 
SW005 สีนํ้าตาล 0.085 SW047 สีนํ้าตาล 0.226 
SW006 N N SW048 สนํ้ีาตาล 0.226 
SW007 N N SW049 สดํีา 1.452 
SW008 สีนํ้าตาล 0.285 SW050 สีนํ้าตาล 0.420 
SW009 N N SW051 สนํ้ีาตาล 0.073 
SW010 N N SR052 สีนํ้าตาล 0.182 
SW011 N N SR053 N N 
SW012 สีนํ้าตาล 0.541 SR054 สนํ้ีาตาล 0.271 
SW013 N N SR055 N N 
SW014 สีเหลือง 0.191 SR056 สีนํ้าตาล 0.639 
SW015 สีนํ้าตาล 0.044 SR057 สีนํ้าตาล 0.109 
SW016 N N SR058 สีนํ้าตาล 0.123 
SW017 สีดํา 0.350 SR059 สีเหลือง 0.052 
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการผลิตสารสีชีวภาพของแอคติโนมัยสีท (ตอ) 
 

รหัสเช้ือ สี OD600 รหัสเช้ือ สี OD600 
SW018 สีนํ้าตาล 0.182 SR060 สีนํ้าตาล 0.281 
SW019 N N SR061 สนํ้ีาตาล 0.294 
SW020 N N SR062 N N 
SW021 N N SR063 N N 
SW022 N N SR064 สีนํ้าตาล 0.231 
SW023 N N SR065 N N 
SW024 N N SR066 สีเหลือง 0.088 
SW025 N N SR067 สเีหลือง 0.003 
SW026 สีนํ้าตาล 0.250 SR068 สีเหลือง 0.045 
SW027 สีนํ้าตาล 0.372 SR069 สีเหลือง 0.090 
SW028 N N SR070 สเีหลือง 0.068 
SW029 N N SR071 สนํ้ีาตาล 0.625 
SW030 N N SR072 สนํ้ีาตาล 0.751 
SW031 N N SR073 N N 
SW032 สีนํ้าตาล 0.494 SR074 สีเหลือง 0.002 
SW033 N N SR075 สเีหลือง 0.021 
SW034 สีมวง 0.146 SR076 N N 
SW035 สีนํ้าตาล 0.294 SR077 สีมวง 0.769 
SW036 สีนํ้าตาล 0.543 SR078 สีเหลือง 0.029 
SW037 สีนํ้าตาล 1.146 SR079 N N 
SW038 N N SR080 สนํ้ีาตาล 0.181 
SW039 N N SR081 สเีหลือง 0.024 
SW040 N N SR082 สนํ้ีาตาล 0.192 
SW041 N N SR083 สสีม 0.088 
SW042 สีนํ้าตาล 0.212    

หมายเหตุ N หมายถึง เช้ือทดสอบไมผลิตสารสี 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา เม่ือทดสอบความสามารถในการผลิตสารสีของเช้ือแอคติโนมัยสีทที่แยกได ทั้ง 83 ไอโซเลต 
พบวา มีเชื้อที่ผลิตสารสีได จํานวน 46 ไอโซเลต คิอเปน รอยละ 55.42 สีนํ้าตาลเปนสีที่เชื้อสวนใหญผลิตได (ความเขม
ของสีแตกตางกันจากการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน 600 นาโนเมตร) คดิเปนรอยละ 65.22 (เทียบกับจํานวน
เช้ือที่ผลิตสารสี) รองลงมาคือ สีเหลือง สวนสีสม สีมวง และสีดํา จากผลการทดสอบความสามารถในการผลิตสารสีของ
เช้ือในการวิจัยน้ี พบวา เช้ือทดสอบผลิตสารสีออกนอกเซลล  
 

ผลการศึกษาการเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสีจากแอคติโนมัยสีท 
 ผลจากการนําสารสีที่เช้ือผลิตมาทดสอบการออกฤทธิ์ตอเช้ือแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ Escherichia coli และ 
Staphylococcus aureus โดยวิธี Agar cup ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 3  
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 ตารางที่ 3 ผลการออกฤทธ์ิยับยั้งการเจรญิ E. coli และ S. aureus ของสารสีท่ีไดจากแอคติโนมัยสีท 
 

ลําดับ รหัสเชื้อ สารสีชีวภาพ E. coli S. aureus 
1 SW014 สเีหลือง N N 
2 SR071 สีนํ้าตาล N N 
3 SR060 สีนํ้าตาล N N 
4 SW032 สีนํ้าตาล N N 
5 SR056 สีนํ้าตาล N 1.0 
6 SR061 สีนํ้าตาล N 1.0 
7 SR072 สีนํ้าตาล N 1.0 
8 SW027 สีนํ้าตาล N 1.5 
9 SW037 สีนํ้าตาล N 1.2 
10 SR083 สีสม N 0.9 
11 SR077 สีมวง 1.0 1.5 
12 SW044 สีดํา 1.5 1.5 

        หมายเหตุ หนวยของบริเวณใสเปน มลิลิเมตร 
 

 จากตารางที่ 3 เมื่อนําสารสีที่เช้ือแอคติโนมัยสีทผลิตมาทดสอบการออกฤทธ์ิกับเช้ือแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ  
E. coli และ S. aureus พบวา สารสีเหลืองที่ผลิตจากไอโซเลต SW014 ไมมีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียท้ังสองสายพันธุ 
สวนสารสีนํ้าตาลที่เชื้อผลิตแสดงการออกฤทธ์ิเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกคือสารสีนํ้าตาลที่ ไมมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียทั้ง
สองสายพันธุ ไดแกสารสีนํ้าตาลจากไอโซเลต  SR060, SR071 และ SW032 ในขณะที่สารสีนํ้าตาลอีกกลุมหน่ึงจะแสดง
ฤทธิ์ตานการเจรญิของ S. aureus ได ซ่ึงไดแก สารสีนํ้าตาลจากไอโซเลต SR056, SR061, SR072, SW027 และ SW037 
อยางไรก็ตาม พบวา สารสีสมที่ผลิตจากไอโซเลต SR083 แสดงฤทธิ์ตานการเจริญไดเฉพาะ S. aureus เชนเดียวกับสารสี
นํ้าตาลจากไอโซเลตดังที่กลาวมาแลวขางตน ในขณะท่ีสารสีมวงและสารสีดํา จาก SR077 และ SW044 แสดงฤทธิ์ยับย้ัง
ไดทั้ง E. coli และ S. aureus  
   

สรุปผลและอภิปรายผล 
  สารสีมีความเก่ียวของและความสําคัญกับชีวิตประจําวันของคนมานานนับศตวรรษ มีการใชสารสีในดานตางๆ 
เชน ใชเปนสารสีผสมในผลิตภัณฑอาหาร (Selvakumar, D., et al., 2009) เปนสียอมในอุตสาหกรรมส่ิงทอ สียอม
สําหรับการผลิตกระดาษชนิดตางๆ รวมท้ังสีที่ใชในงานวิจัย การปฏิบัติการทางการเกษตร รวมทั้งการทดลองทาง
วิทยาศาสตร (Saba, A., et al., 2016, Ramendra, S. P., 2016) เปนตน ปจจุบันการใสใจและรักษาสุขภาพมีแนวโนม
เพ่ิมมากขึ้นในประชากรทุกชางวัย สงผลใหความนิยมดานการบริโภคอาหารที่เสริมสุขภาพและแหลงผลิตอาหารน้ัน 
ตองมาจากแหลงที่ธรรมชาติดวยนอกจากน้ัน ผูบริโภคยังมีการคํานึงถึงกระบวนการผลิตอาหารตางๆ ตองเปนกระบวนการ 
ที่ปลอดภัยตอสุขภาพรวมทั้งตองเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แตอยางไรก็ตามปญหาของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ ประสบกับปญหาหลายดาน โดยเฉพาะวัตถุดิบตางๆ ที่เปนองคประกอบหลักของอุตสาหกรรมอาหาร เชน การ
เล้ียงไก การเลี้ยงกุง หรือ การผลิตนม ในการควบคุมคุณภาพจะมีการใชสารปฏิชีวนะควบคูกับการจัดการฟารม ท้ังน้ีใน
ปจจุบันพบวาเกิดปญหาดานการด้ือยาของเชื้อกอโรคตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาและ
คนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหมๆ เพ่ือใชปองกันและยับย้ังเชื้อกอโรคสายพันธุใหมๆ ได อีกทั้งในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารซึ่งตองใชสารสเีพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของผูบริโภคที่ตองปรับเปล่ียนจากการใช
สีที่มาจากการสังเคราะห มาใชสีที่ผลิตจากธรรมชาติแทน แอคติโนมัยสีท เปนกลุมแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติดานความสามารถ
ในการผลิตสารสีและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพได (Ramendra, S. P., et al., 2016) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมีเปาหมายที่จะ
คัดเลือกเช้ือที่สามารถผลิตสารสีที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อกอโรคไดทั้งท่ีเปนแกรมบวกและแกรมลบ เพ่ือใชทดแทนสารปฏิชีวนะ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
275 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

เดิมๆ ที่ใชอยูรวมทั้งจะไดสารสีในคราวเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารได ผลจากการแยกเชื้อแบคทีเรียกลุมแอคติโนมัยสีท ในงานวิจัยน้ี สามารถแยกเช้ือได 83 
ไอโซเลต และเม่ือนํามาทดสอบความสามารถในการผลิตสารสีพบวา มีเช้ือจํานวน 36 ไอโซเลต เทาน้ันท่ีผลิตสารสีได 
เม่ือใชกลูโคสเปนแหลงคารบอน ทั้งน้ีพบวา สารสีที่เชื้อผลิตมีหลายสีแตสีท่ีเชื้อสวนใหญผลิตได คือ สารสีนํ้าตาล ซึ่งเม่ือ
นํามาทดสอบการออกฤทธิ์กับเช้ือแบคทีเรีย 2 สายพันธุ คือ E. coli และ S. aureus พบวา ประสิทธิภาพในการยับย้ัง
เช้ือไมดี กลาวคือ สารสีนํ้าตาลจากบางไอโซเลตไมสามารถยับย้ังเช้ือใดไดเลย (ไอโซเลต  SR060, SR071 และ SW032) 
ในขณะที่สารสีนํ้าตาลจากบางไอโซเลต (SR056, SR061, SR072, SW027 และ SW037) ยับยั้งไดเฉพาะเช้ือ S.aureus 
นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยน้ีพบวา สารสีสมที่ผลิตจากไอโซเลต SR083 แสดงฤทธ์ิตานการเจริญไดเฉพาะ S. aureu 
ในขณะท่ีสารสีมวงและสารสีดํา จาก SR077 และ SW044 แสดงฤทธ์ิยับย้ังไดทั้ง E. coli และ S. aureus โดย
ประสิทธิภาพในการยับย้ัง เม่ือวัดบริเวณใสที่ไดมีคา เปน 1.0 และ 1.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Shreya และคณะ (Shreya, M., et al., 2016) จากผลการวิจัยเบื้องตนน้ี จึงควรเลือกสารสีมวงและสารสีดําไปศึกษา
เพ่ิมเติมดานการออกฤทธิ์ตานการเจริญของเช้ือกอโรคสายพันธุอื่นๆ รวมทั้งทดสอบความเปนพิษตอเซลล เพ่ือท่ีเม่ือนําไป
ประยุกตใชจริงในอุตสาหกรรมอาหารจะไดเปนสารสีที่ปลอดภัยตอผูบริโภครวมถึงยังสามารถออกฤทธิ์ตานการเจริญของ
เช้ือกอโรคไดอีกทางหนึ่งดวย (Ramendra, S., et. al., 2017) นอกจากนี้จากผลงานวิจัยของ Lin และคณะ (Lin, Y. B., 
et al., 2012) พบวา แอคติโนมัยสีท สามารถผลิตสารสีฟาที่มีความสามารถในการยับย้ังเช้ือวัณโรคได ซ่ึงมีความสําคัญ
มากเน่ืองจากเช้ือวัณโรคท่ีพบในปจจุบันมักตานทางตอยาที่มีใชในปจจุบัน อยางไรก็ตามสารสีฟาที่เช้ือผลิตข้ึนอยูภายใน
เซลลตองผานขั้นตอนการสกัดหลายข้ันตอนจึงจะสามารถนํามาใชได ซ่ึงแตกตางจากแอคติโนมัยสีทที่ไดจากงานวิจัยน้ี  
ที่เชื้อผลิตสารสีและหลั่งออกมานอกเซลลซึ่งหากมีการนําไปใชประโยชนในอนาคตจะชวยลดตนทุนและลดข้ันตอนการ
สกัดสารลงได จึงนับวาสารสีดําและสารสีมวนที่พบในงานวิจัยน้ีนับวามีศักยภาพสูงที่จะนําไปประยุกตใชประโยชนตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ผลจากงานวิจัยน้ีไดคัดเลือกเชื้อที่อยูในกลุมแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการผลิตและหล่ังสารที่มีออกนอก
เซลลได พบวา สารสีที่เช้ือผลิตมีหลายสี เชน เหลือง นํ้าตาล สม มวง และดาํ ซึ่งแตละสีแสดงสมบัติดานความสามารถใน
การยับย้ังแบคทีเรียกอโรคแตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวา แตละไอโซเลตถึงแมวาจะผลิตและหลั่งสารสีเดียวกันออกนอก
เซลลแตสารสีชีวภาพออกฤทธ์ิไดแตกตางกัน ดังน้ันในงานวิจัยตอไปจึงควรศึกษาเชิงลึก ดานสรีรวิทยาและพันธุศาสตร
ของเชื้อท่ีผลิตสารสีที่เหมือนกันวาจุดใดที่ทําใหการออกฤทธิ์ตอเชื้อแตกตางกัน รวมทั้งศึกษาโครงสรางของสารสีตางๆ 
และทดสอบการออกฤทธิ์กับเชื้อกอโรคชนิดอื่นเพ่ิมเติม เชน ยีสต หรอื รา เปนตน  
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การออกแบบเครื่องตะบันน้ําสําหรับระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร 
THE HYDRAULIC RAM PUMP DESIGN FOR AGRICULTURAL WATER SYSTEMS 

รอยทิศ ญาติเจริญ, สุรพงษ โซทอง, อัคฆพงศ สถาวรินทุ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 
บทคดัยอ 

        การออกแบบและสรางเคร่ืองตะบันนํ้าเปนพลังงานสะอาดในการศึกษาใชเครื่องตะบันนํ้าทั้ง 3 ตัว ซึ่งสามารถ
ทํางานไดทั้งการตอแบบอนุกรมและแบบขนาน นํามาทดสอบสูบนํ้าในการเกษตร โดยทดสอบท่ีความสูง 4, 5 และ 6  
เมตร ทั้งน้ียังไดทําการทดสอบในแนวราบที่ความยาว 100 เมตรรวมกับความสงู 4, 5 และ 6  เมตร ผลการทดสอบพบวา 
เครื่องตะบันนํ้าแบบขนาน สามารถทํางานไดดีกวาการตอเครื่องตะบันนํ้าแบบอนุกรมที่ความสูง 4 เมตร ปริมาณนํ้าที่ได 
5 ลิตร เวลาที่ใชในการสูบนํ้า 1.29 นาที อัตราการไหล 4 ลิตรตอนาทีดีที่สุด และในแนวราบ 100 เมตร พรอมแนวดิ่ง 
ที่ความสูง 4 เมตร เครื่องตะบันนํ้าแบบขนาน สามารถทํางานไดดีกวาการตอเคร่ืองตะบันนํ้าแบบอนุกรมปริมาณนํ้าที่ได 
5 ลิตร เวลาที่ใชในการสูบนํ้า 1.26 นาที อัตราการไหล 5.81 ลิตรตอนาที จากผลการศึกษาคร้ังน้ี แสดงใหเห็นวา เครื่อง
ตะบันนํ้าสามารถสูบน้ําไดที่ความสูงมากที่สุด คอื 6 เมตร โดยไมจําเปนตองใชพลังงานไฟฟาชวยในการทํางานเลย 
คําสําคัญ: ตะบันนํ้า, พลังงานสะอาด 
 

Abstract 
  The study conceptualized the design and construction of Hydraulic Ram Pumps (HRPs), 
considered as clean energy. Three Hydraulic Ram Pumps, which could work both serial and parallel, 
were experimented at 4, 5 and 6 meter heights. The horizontal test is also has a flat test at a length of 
100 meters, together with a height of 4, 5 and 6 meters. The test results showed that parallel Hydraulic 
Ram Pump can work better than a serial Hydraulic Ram Pump connected at a 4 meters height. The 
water content was 5 liters; the time spent in pumping water was 1.29 minutes; the flow rate was 4 
liters per minute, best and vertically 100 meters, with a height of 4 meters in parallel Hydraulic Ram 
Pump machines. Parallel Hydraulic Ram Pump can work better than a serial water Hydraulic Ram Pump 
machines connection. The water supply was 5 liters. Time spent in pumping water 1.26 min. flow rate 
5.81 liters per minute Based on this study, the Hydraulic Ram Pump machines can pump water at the 
maximum height of 6 meters without the need for electrical power to work at all. 
Keywords: Hydraulic Ram Pump machines, clean energy 
 

บทนํา 
  ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีความตองการการใชพลังงานในทางดานอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม
ในปริมาณที่สูงขึ้นทุกป เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนและตางชาตินิยมมาลงทุนในประเทศไทย พลังงานหมุนเวียน
จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่จะทําใหพลังงานในประเทศเพียงพอตอความตองการที่สูงข้ึน เพราะประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูมากมาย และยังมีความอุดมสมบูรณอยู พลังงานท่ีมีอยูตามธรรมชาตินั้นสามารถ
เอามาใชทดแทนพลังงานแบบเดิมไดอยางไมจํากัด พลังงานหมุนเวียนจึงเปนพลังงานที่อยูคนละดานกับพลังงานส้ินเปลือง
หรือพลังงานท่ีใชแลวหมดไป พลงังานหมุนเวียนจึงเปน “พลงังานสะอาด” ไดชัดเจนตรงตัวมากที่สุด 
  พลังงานจากนํ้า นับวาเปนพลังงานรปูแบบที่ไมมีวันสูญหายไปจากโลก นํ้ามีทั้งพลังงานศักยในรูปความสูงและ
พลังงานจลนในรูปของการไหล ซึ่งประเทศไทยมีแมนํ้าลําคลองทั้งธรรมชาติและคลองชลประทานหลายสายที่มีนํ้าไหล
แรงตลอดป พลังงานนํ้าดังกลาวถือวาเปนพลังงานท่ีสะอาดใชไดโดยไมตองเสียคาใชจายจึงมีงานวิจัยการประดิษฐคิดคน
นวัตกรรมใหมๆ เก่ียวกับการนําพลังงานนํ้ามาใชประโยชนในหลายรูปแบบการสูบนํ้าดวยพลังงานนํ้าเปนประเด็นหน่ึงของ
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การวิจัยประยุกตที่ทาทาย ในการนําพลังงานนํ้ามาเปนตนกําลังในการสูบนํ้า คณะผูจัดทําจึงไดคิดที่จะออกแบบและสราง
เคร่ืองตะบันนํ้า เพื่อทดสอบอัตราการไหลในรูปแบบตางๆ ในการตอแบบขนานและแบบอนุกรม 
 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
   1. เพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองตะบันนํ้า 
  2. เพื่อทดสอบเคร่ืองตะบันนํ้า 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการทดสอบคร้ังนี้ไดแบงข้ันตอนการดาํเนินการไว 2 ขั้นตอน คือ การสรางตัวเคร่ืองตะบันนํ้า และการทดสอบ
เคร่ืองตะบันนํ้า 
1. วธิีการสรางเคร่ืองตะบันนํ้า มีสวนประกอบดังน้ี 

1.1 ทําการออกแบบเคร่ืองตะบันนํ้า เพือ่ทดสอบการทํางาน อัตราการไหล และความดันสูญเสียท่ีเกิดจาก
เคร่ืองตะบันนํ้าท่ีไดทําการออกแบบ ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แบบเคร่ืองตะบันนํ้า 
 

1.2. ทําการออกแบบฐานเคร่ืองตะบันนํ้าและฐานต้ังรองรับถังนํ้า เพื่อรองรับเคร่ืองตะบันนํ้า ดังภาพที่ 2 
 

 

ภาพท่ี 2 ออกแบบฐานเคร่ืองตะบันนํ้าและฐานต้ังรองรับถังนํ้า 
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  1.3. ทําการสรางชุดโครงสรางฐานถังนํ้าโดยใชเหล็กฉากขนาด 1 น้ิว x 1 นิ้ว โดยชุดโครงมีความกวาง 60 
เซนติเมตร ความยาว 95 เซนติเมตร ความสูง 170 เซนติเมตร กําหนดจุดติดตั้งถังใสน้ําไวดานบนดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ชุดโครงสรางสวนประกอบของเคร่ืองตะบันนํ้าโดยมีหมายเลขและรายละเอียดดังภาพที่ 4 และตารางที่ 1 
 

 

ภาพที่ 4 สวนประกอบหลักของเครื่องตะบันนํ้า 
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ตารางที่ 1 สวนประกอบหลักของเครื่องตะบันนํ้า 
 

ลําดับ รายการ ลําดับ รายการ 
1 เกจวัดความดัน (P1) 14 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 3 (V3) 
2 เกจวัดความดัน (P2) 15 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 4 (V4) 
3 เกจวัดความดัน (P3) 16 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 5 (V9) 
4 เกจวัดความดัน (P4) 17 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 6 (V5) 
5 เกจวัดความดัน (P5) 18 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 7 (V11) 
6 เช็ควาลวนํ้าตัวที่ 1 19 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 8 (V10) 
7 เช็ควาลวนํ้าตัวที่ 2 20 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 9 (V7) 
8 เช็ควาลวนํ้าตัวที่ 3 21 วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 10 (V12) 
9 เช็ควาลวนํ้าตัวที่ 4 22 วาลว ปด-เปด น้ําตัวที่ 11 (V14) 
10 เช็ควาลวน้ําตัวที่ 5 23 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 12 (V6) 
11 เช็ควาลวน้ําตัวที่ 6 24 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 13 (V13) 
12 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 1 (V1) 25 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 14 (V8) 
13 วาลว ปด-เปด นํ้าตัวที่ 2 (V2) 26 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบดิจิตอล 

 

2. วิธีการทดสอบการทํางานของเครื่องตะบันน้ํา 
  2.1. ปรบัระดับความสูงของแหลงนํ้าที่จะใชทดลองจายสมํ่าเสมอเขาตวัตะบันนํ้า 
 

 

ภาพที่ 5 ปรับระดับความสูงของแหลงนํ้าที่จะใชทดลอง 
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2.2. ติดต้ังระดับน้ําที่จะสงข้ึนไปใหอยูในระดับที่สม่ําเสมอ 

 

ภาพที่ 6 ติดต้ังระดับน้ําที่จะสงข้ึนไปตามระยะการทดสอบ 

  2.3. ไลฟองอากาศออกจากทอโดยการกดลิ้นนํ้า (Impulser valve) ทิ้งคางไวประมาณ 30 วินาที แลวจึงปลอย

ใหทํางานตามปกติ 

 

ภาพที่ 7 ไลฟองอากาศออกจากทอโดยการกดล้ินนํ้า 

  2.4. ปรบันํ้าหนักกดล้ินใหเหมาะสมกับแรงดันเพ่ือใหตะบันนํ้าเริ่มทํางาน 
  2.5. นําตะบันนํ้ามาตอเขากับแหลงนํ้าและเปดวาลวใหนํ้าไหลเขาตัวปม 
  2.6. ปลอยใหปมทํางานใหคงที่ 10 นาที แลวทําการเก็บผลทดลอง 
  2.7. จับเวลา วัดปริมาตรนํ้าทิ้งและนํ้าที่สงขึ้นไปไดเปนเวลา 1นาที 
  2.8. บันทึกผลการทดลอง ปริมาณนํ้าที่เสียและปริมาณนํ้าที่ได 
  2.9. ทาํซ้ําขอ 1-8 โดยเปล่ียนระดับความความสูงตางๆ 
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3. วิธีการคํานวณหาคาการสูญเสียภายในทอเพ่ือใชในการกําหนดระยะการทดสอบที่เครื่องตะบันนํ้าสามารถทําได 
  ตวัอยางผลการทดสอบเปดทํางานแบบขนาน 3 ตัว อัตราการไหลที่ไดจากเครื่องมือวัด เทากับ 0.53X10-4m3/s 
ที่ความสูงแนวดิ่ง 6 เมตร ความยาวแนวราบ 100 เมตร 
  การคาํนวณหาการสูญเสียหลัก 

      จากสมการการสูญเสียหลัก   hf =   
g2

v
x

D

L
f

2

 

      อัตราการไหล    =    0.53×10-4 m3/s 
      คาความหนาแนนของนํ้าที่อุณหภูมิ 25 องศา =  1,000 kg/m3 
      คาความหนืดจลนของนํ้าที่อุณหภูมิ 25 องศา =  0.893 × 10-6 m2/s 
      ขนาดทอ Ø ¾  in    =  0.024 m 

      จากสมการหาพื้นที่วงกลม  A =   
4

)d( 2
 

       ทอ ¾  in  v =   
A

Q
 

     v =   

4

)024.0(
000053.0

2  

     v =   0.12 m/s 
ดังน้ัน เพื่อหา Reynolds number, Re 

       จากสมการ                   Re =   

vD  

   ทอ ¾  in  Re =  
610893.0

024.012.0



 

      =  3,225 
 
             กรณีที่ 2 เมื่อ Reynolds number Re ≥ 4,000 ซึ่งเมื่อการไหลแบบปนปวน  
   ดังน้ัน เพื่อหา f คาแฟคเตอรความเสียดทาน 

        จากสมการ  f      =   2

9.0Re

74.5

7.3
10log

25.0












 

D


  

ทอ ¾  in     f  =  2

9.0225,3

74.5

024.07.3

0000015.0
10log

25.0













 



 

        f  =  0.044  

ดังน้ัน  hf  ทอ ¾  in =  
)81.9)(2)(024.0(

)12.0)(24.111(
044.0

2

 

      =  0.148 m  
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  การคาํนวณหาการสูญเสียรอง  

      จากสมการการสูญเสียรอง  hm =   
g2

v
K

2
 

       ความเร็วของของไหล   =  0.12 m/s 
       คาสัมประสิทธิ์การสูญเสียรองท้ังหมด  =  38.1 m 
      ดังน้ัน เพื่อหาหาการสูญเสียรอง 

จะได                     hm =   
)81.9(2

)12.0(
1.38

2

 

       =  0.028 m 
การคาํนวณหาคาคาการสญูเสียภายในทอทั้งหมด 

       จากสมการการสูญเสียรวม   hL =  hf + hm 
        hL =  0.148 + 0.028 
       hL =  0.176 m 
   จากสมการความดัน   P  = gh    

       =  1,000 x 9.81 x 0.176  
            =  1,726.46 Pa 

1 Pa = 1.0 x 10-5  bar  =  0.017 bar 
เม่ือ    hf =  การสูญเสียหลัก (m) 

      hL =  การสูญเสียรวม (m) 
      hm =  การสูญเสียรอง (m) 
      D   =  เสนผานศูนยกลางภายในทอ (m) 
      v =  ความเร็วของน้ําในทอ (m/s) 
      f =  แฟคเตอรความเสียดทาน 
      L   =  ความยาวทอ (m) 
      g =  แรงโนมถวงของโลก มีคาเทากับ 9.81 (m/s²) 
 

ผลการวิจัย 
  จากการทดสอบการตะบันนํ้าในแนวดิ่งโดยใชเครื่องตะบันนํ้า 1 ตัว 2 ตัว และ 3 ตัว ตอแบบขนาน และอนุกรม 
โดยใชความสูงในการทดสอบที่ 4 เมตร 4.5 เมตร 5 เมตร 5.5 เมตร และ 6 เมตร การตะบันนํ้าตอแบบขนานสามารถ
ทํางานไดดีกวาการตอแบบอนุกรม เม่ือเพ่ิมระดับน้ําสูงข้ึนเวลาในการตะบันน้ําจะเพ่ิมขึ้น อัตราการไหลจะนอยลง 
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ภาพที่ 8 ผลการทดสอบเปรียบเทียบเคร่ืองตะบันนํ้า ในแนวดิ่ง 
 

  จากการทดสอบเคร่ืองตะบันนํ้าในแนวดิ่งระยะทาง 100 เมตร พรอมแนวราบ 1 ตัว 2 ตัว และ 3 ตัว ตอแบบ
อนุกรมและขนาน โดยใชความสูงในการทดสอบที่ 4 เมตร 5 เมตร และ 6 เมตร การทดสอบเคร่ืองตะบันนํ้าในแนวราบ 
100 เมตร พรอมแนวดิ่งการตะบันนํ้าตอแบบขนานสามารถทํางานไดดีกวาการตอแบบอนุกรม เมื่อเพ่ิมระดับนํ้าสูงขึ้น
เวลาในการตะบันนํ้าจะเพิ่มข้ึนอัตราการไหลจะนอยลงเชนกัน 
 

 

ภาพที่ 9 ผลการทดสอบเปรียบเทียบเคร่ืองตะบัน ในแนวราบระยะทาง 100 เมตร พรอมแนวดิ่ง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  1. ผลการทดสอบเคร่ืองตะบันนํ้า ในแนวด่ิงจากผลการทดสอบสรุปไดวา เคร่ืองตะบันนํ้าแบบขนาน สามารถ
ทํางานไดดีกวาการตอเครื่องตะบันนํ้าแบบอนุกรม เคร่ืองตะบันนํ้า 3 ตัว แนวดิ่งตอแบบขนาน ความสูง 4 เมตร ปริมาณ
นํ้าที่ได 5 ลิตร เวลาที่ใชในการตะบันนํ้า 1.29 นาที อัตราการไหล 4 ลิตร/นาที   
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  2. ผลการทดสอบเคร่ืองตะบันนํ้า ในแนวราบระยะทาง 100 เมตร พรอมแนวด่ิง จากผลการทดสอบสรุปไดวา
เคร่ืองตะบันน้ําแบบขนาน สามารถทํางานไดดีกวาการตอเครื่องตะบันนํ้าแบบอนุกรม การตะบันนํ้าในแนวราบระยะทาง 
100 เมตร พรอมแนวดิ่ง เครื่องตะบันนํ้า 3 ตัว ตอแบบขนานในแนวดิ่ง ความสูง 4 เมตร ปริมาณนํ้าที่ได 5 ลิตร เวลาที่ใช
ในการตะบันนํ้า 1.26 นาที อัตราการไหล 5.81 ลิตร/นาที   
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรพัฒนาใหเครื่องตะบันนํ้าทํางานกับคลองหรือสระนํ้าได และนํานํ้าที่เสียไปนําวนกลับมาใชใหม 
  2. ควรศึกษาหาขอมูลเคร่ืองตะบันน้ําจากผูท่ีเคยคิดคนและสรางเครื่องท่ีเก่ียวของกับระบบการทํางานของ
เครื่องตะบันนํ้า เพ่ือหาจุดดอยแลวนํามาพัฒนาใหดขีึ้น 
  3. ควรพัฒนาเครื่องวัดอัตราการไหลใหสามารถแสดงผลในหนาจอคอมพิวเตอรได เชน เพิ่มเซนเซอรวัดอัตรา
การไหลแบบดิจิตอล 
  4. ควรพัฒนาเกจวัดแรงดันใหเปนเกจวัดแรงดันตํ่าเพ่ือจะไดคาที่วัดไดใหระเอียดมากข้ึน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยดวยการใชสีธรรมชาติและความหวานจากวานกาบหอยผง 
DEVELOPMENT OF THAI DESSERT USING NATURAL COLOUR AND 

SWEETNESS FROM COMMELINACEAE INSTANT POWDER  
นฤมล อภินันทสวัสด์ิ, อุรชา วานิช, วนิชญา นุมกวน 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตํารับขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง โดยศึกษาตํารับ 
ขนมไทยและกรรมวิธีการผลิตขนมไทยจํานวน 3 ชนิด คือ ขนมชั้น ขนมนํ้าดอกไม และขาวเหนียวแกว โดยพัฒนาตํารับ
ดวยการใชสีธรรมชาติและความหวานจากวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทรายที่รอยละ 50, 75 และ 100 โดยไดศึกษา
คุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียของวานกาบหอยผง ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผูเชี่ยวชาญดาน
อาหาร ศกึษาคณุคาทางโภชนาการของขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง 

ผลการวิจัยพบวา วานกาบหอยผงมีคุณภาพดานจุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขนมชั้นท่ีใชสีธรรมชาติ
จากวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทรายผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบที่รอยละ 100 มากที่สุด มีคาคะแนนเฉล่ียดาน
ลักษณะปรากฏ สี และรสชาติ ท่ี 7.90, 7.80 และ 7.40 คะแนน ตามลําดับ อยูในระดับชอบมาก ขนมนํ้าดอกไมท่ีใชสี
ธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทรายผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบที่รอยละ 75 มากที่สุด คาคะแนน
เฉลี่ยดานลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ท่ี 6.90, 6.70, 6.50 และ 6.50 คะแนน ตามลําดับ อยูใน
ระดับชอบปานกลาง และขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทรายผูทดสอบชิมใหคะแนน
ความชอบที่รอยละ 75 มากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยดานความชอบรวม ท่ี 7.30 คะแนน อยูในระดับชอบมาก ดานกลิ่น 
รสชาติ และเน้ือสัมผสั ที่ 6.90, 6.50 และ 6.50 คะแนนตามลําดับ อยูในระดับชอบปานกลาง  
คําสําคัญ: วานกาบหอยผง, ขนมไทย, ขนมชั้น, ขนมนํ้าดอกไม, ขาวเหนียวแกว 
 

Abstract 
 The objective of this research was to develop Thai desserts by using natural colour and 
sweetness from Commelinaceae instant powder. Three kinds of Thai dessert were selected, i.e. Kanom 
Chan, Kanam Nam Dok Mai, and Khao Niaw Khaew mixed with commelinaceae instant powder as the 
sugar substitute at 50, 75, and 100 per cent. The Commelinaceae Instant Powder were analyzed in term 
of chemical, physical, and biological properties. The sensory properties of the product were also evaluated 
by food experts. The nutritional value of the Thai desserts with the natural colour from commelinaceae 
instant powder was also studied. 
 The research showed that the microbiological quality met the standard of Thai community 
products. Kanom Chan with 100 per cent commelinaceae instant powder received the highest score of 
sensory evaluation at 7.90, 7.80 and 7.40 (apparance, colour, and flavor respectively), in which case, 
the food experts rated the product at a high level. Kanam Nam Dok Mai with 75 per cent commelinaceae 
instant powder received the highest score of sensory evaluation at 6.90, 6.70, 6.50, and 6.50 (apparance, 
aroma, texture, and overall acceptability respectively); the food experts rated the product at a moderate 
level. Khao Niaw Khaew with 75 per cent commelinaceae instant powder received the highest score of 
sensory evaluation at 7.30, 6.90, 6.50 and 6.50 (overall acceptability, aroma, flavor and texture respectively), 
the food experts rated the product at a moderate level. 
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Keywords: Commelinaceae instant powder, Thai dessert, Kanom Chan, Kanam Nam Dok Mai,  
                Khao Niaw Khaew 
 

บทนํา 
ขนมไทยเปนการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติไทยอยางหน่ึง ขนมไทยในอดีตวัตถุดิบที่ใชมักจะเปนสวนผสม

จากธรรมชาติ ไมวาจะเปนเร่ืองรสชาติ เชน รสหวานไดมาจากน้ําตาลมะพราว ความมันไดมาจากกะทิ กล่ิน เปนกลิ่นจาก
ดอกไม ใบไม เชน ดอกมะลิ ดอกกระดังงา เตยหอม เปนตน สวนสีที่ใชในขนมไทยน้ัน เปนสีจากธรรมชาติ เชน สีเขียว
จากเตยหอม สีแดงจากครั่ง สีฟาหรือนํ้าเงินจากดอกอัญชันและเม่ือบีบนํ้ามะนาวลงในนํ้าอัญชันก็จะไดสีมวง (พรดารา 
เขตตทองคํา, 2554) แตขนมไทยในปจจุบันการแตงกลิ่นและสี มักจะมีการใชสารสังเคราะหเน่ืองดวยเหตุผลหลายอยาง 
เชน ความสะดวกสบาย ราคาถูก หาซ้ือไดงาย เก็บรักษาไดนาน จึงทําใหขนมไทยบางชนิดที่ตองมีการใชสีเพื่อเพ่ิมความ
นากินและดึงดูดผูบริโภค แตในบางครั้งการใชสีในขนมไทยจากสีที่สังเคราะหข้ึนน้ันทําใหขนมไทยไมไดรับความนิยมจาก
กลุมคนไทยที่ดูแลสุขภาพ บางครั้งก็มีการนําพืชสมุนไพรมาใชในขนมไทยดวย เชน ชญาภัทร ก่ีอาริโย และคณะ (2555) 
ไดพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยจากพืชสมุนไพรพ้ืนบานในการวิจัยครั้งน้ีไดนําขม้ินผงเสริมในขนมถ่ัวแปบและสังขยา เสริม
ตะไครในขนมกรอบเค็มและขนมตมขาว เสรมิขิงในขนมเทียนแกวและขนมขาวตังเสวย เปนตน 

วานกาบหอย เปนพืชที่คนไทยไมคอยรูจักวาเปนสมุนไพรไทยชนิดหน่ึง ที่มีสรรพคุณ แกรอนในกระหายนํ้า  
แกปสสาวะเปนเลือด (อรนุช สีหามาลา และคณะ, 2557) มีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) (อรนุช สีหามาลา และ
ศุภชัย ภูลายดอก, 2549) ซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระที่พบไดในพืชที่มีสีมวง การนําวานกาบหอยมาใชเปนประโยชนทาง
ยาในสวนใบน้ันใชตมนํ้าดื่มผสมกับนํ้าตาลกรวดเล็กนอย (สุนทรี สิงหบุตรา, 2535) ปจจุบันจึงมีการผลิตนํ้าสมุนไพร
พรอมดื่มเพื่อสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน และมีบางสวนที่ผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรออกมาในรปูแบบผงชงพรอมด่ืม 

สารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) จัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอล (phenolic compounds) กลุมพอลิ 
ฟนอล (polyphenol) โดยสีของแอนโทไซยานินเปนสารสีที่พบไดทั่วไปในดอกไม ผลไมบางชนิด ใบหรือลําตนของพืช
บางชนิดที่มีสีต้ังแตสีแดงถึงนํ้าเงินเขม โดยสีของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเปนกรด-ดางในสภาพ
ที่เปนกรดมีคาพีเอช (pH) ตํ่ากวา 3 (เปนกรดสูง) จะทําใหแอนโทไซยานินมีสีแดง ในสภาพที่คอนขางเปนกลางหรือมีคา 
พีเอชประมาณ 7-8 แอนโทไซยานินจะมีสีมวง และเม่ือสภาพเปนเบสหรือมีคาพีเอชมากกวา 11 (เปนเบสสูง) แอนโทไซ
ยานินจะเปล่ียนเปนสีนํ้าเงิน (สุภาพร ฟกเงิน และศริประภา มีรอด, 2560: 1003) 

การนําวานกาบหอยมาทําเปนผงน้ันสามารถนําไปชงเปนเครื่องด่ืมสมุนไพรไดแลวยังสามารถนําผงวานกาบหอย
ที่ไดนั้นมาประยุกตใหเปนสารใหสีจากธรรมชาติในขนมไทย เน่ืองจากวานกาบหอยผงไมคอยมีกลิ่นจึงไมสงผลตอกลิ่นรส
ของขนม วานกาบหอยผงเปนการนํานํ้าวานกาบหอยกับนํ้าตาลทรายผสมกัน ต้ังไฟจนตกผลึก จึงสามารถกําหนดความเขม
ของสีไดโดยกําหนดความเขมขนเร่ิมตนของนํ้าวานกาบหอย อีกทั้งการทําเปนผงชวยใหสามารถใชไดงาย โดยไมตองลด
ของเหลวในตํารับ การวิจัยคร้ังน้ีใชวานกาบหอยผงทดแทนในสวนของนํ้าตาลทรายที่ใชเปนสวนผสมในขนมไทย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพดานเคมี กายภาพ และจุลินทรียของวานกาบหอยผง 
  2. เพื่อพัฒนาขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงท่ีเหมาะสม 
  3. เพื่อศึกษาคุณคาทางโภชนาการของขนมไทยที่มีการใชวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทรายในการผลิต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. การผลิตวานกาบหอบผง 

กรรมวิธีการผลิตวานกาบหอยผง มีข้ันตอนดังนี้ (1) ตมนํ้าใหเดือดอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ใสใบวาน
กาบหอย ตมนาน 20 นาที (2) พักพออุน คั้นนํ้าวานกาบหอย (3) นํ้าวานกาบหอย นํ้าตาลทราย ใสกระทะทอง ตั้งไฟออน
เปนเวลา 24 นาที (4) ปดไฟ ใชพายไมคนใหตกผลึก (5) เทใสถาด นําไปบดใหละเอียด (6) บรรจุถุงอลูมิเนียม ปดสนิท 
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  2. การวิเคราะหคณุภาพดานเคมี กายภาพ และจุลินทรียของวานกาบผง 
  2.1. วิเคราะหคุณภาพทางเคมีพ้ืนฐาน (proximate analysis) ไดแก ความชื้น (Moisture) ดวยวิธี AOAC 
(2012) คารโบไฮเดรตดวยวิธี AOAC (2005) by Calculation และ สารแอนโทไซยานิน ดวยวิธี AOAC Official Method 
2005.02 
  2.2. วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ดวยการวัดคาสี ดวยวิธี Colorimeter และคา water activity (Aw) 
ดวยวิธี AOAC (2012) 
  2.3. วิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียเริ่มตน ไดแก Aerobic plate count ดวยวิธี BAM Online 2001, 
Chapter 3 Salmonella spp. ด วยวิธี  ISO 6579 : 2002 Staphylococcus aureus ด วยวิธี  BAM Online 2016, 
Chapter 12 Bacillus cereus ดวยวิ ธี  BAM Online 2012, Chapter 14, Clostridium perfingens ด วยวิ ธี  BAM 
Online 2001, Chapter 16, Coliform ด ว ย วิ ธี  Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF. 
22nd Edition, 2012 E. coli ดวยวิธี Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF. 22nd Edition, 
2012 และ Yeast & mold ดวยวิธี BAM Online 2001, Chapter 18 
  3. การพัฒนาขนมไทยท่ีใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง 

การศึกษาปริมาณวานกาบหอยผงในการทดแทนปริมาณน้ําตาลทรายในขนมชั้น ขนมนํ้าดอกไม และขาวเหนียว
แกว ไดกําหนดไว 3 ระดับ คือ รอยละ 50, 75 และ 100 ของปริมาณนํ้าตาลทราย จากน้ันนํามาทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส ดวยวิธี 9-point hedonic scaling จากผูเ ช่ียวชาญดานอาหารในจังหวัดจันทบุรีจํานวน 10 ทาน  
นําขอมูลท่ีไดมา วิเคราะหคะแนนเฉล่ียการยอมรับทางประสาทสัมผัสในดาน ความชอบ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 
เน้ือสัมผัส และความชอบรวม และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง
รายคู (LSD) 
  4. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ดานคุณคาทางโภชนาการ 

วิเคราะหโปรตีน ไขมัน เถา ความช้ืน และ total dietary fiber ดวยวิธี AOAC (2012) วิเคราะหคารโบไฮเดรต 
และพลังงาน ดวยวิธี AOAC (2005) 
 

ผลการวิจัย 
  1. การศึกษาวานกาบหอยผง ดานคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย 

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีจากหองปฏิบัติการ ไดแก ความชื้น คารโบไฮเดรต และแอนโทไซยานินของ
วานกาบหอยผง พบวา จากปริมาณวานกาบหอยผง 100 กรัม มีความชื้น 1.76 กรัม คารโบไฮเดรต 97.20 กรัม แอนโท
ไซยานิน 0.59 มิลลิกรัม  

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพจากหองปฏิบัติการ ไดแก water activity และคาสีของวานกาบหอยผง 
พบวา วานกาบหอยผงมีคา water activity เทากับ 0.61 ในดานคาสี พบวา มีคา L* ซ่ึงแสดงคาความสวาง 75.47 คา a* 
ซ่ึงแสดงคาความเปนสีแดงถึงสีเขียว คา a* เปนคาบวกมีคาเทากับ 11.50 แสดงถึงความเปนสีแดง คา b* ซ่ึงแสดงคา
ความเปนสีเหลืองถึงสีนํ้าเงิน เทากับ -7.06 คา b* ติดลบแสดงความเปนสีนํ้าเงิน จากคาสี a* และ b* แสดงใหเห็นวา
วานกาบหอยผงมีสีมวงแดง คา C* ซ่ึงแสดงความเขมของสีเทากับ 13.49 และ คา h* ซึ่งแสดงเฉดสีเทากับ 328.45 

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียจากหองปฏิบัติการ ไดแก Aerobic plate count Salmonella spp. 
Staphylococcus aureus Bacillus cereus Clostridium perfingens Coliform Escherichia coli แล ะ  Yeast & 
mold ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของวานกาบหอยผง พบวา Aerobic plate 
count เทากับ < 10 (none) cfu ในวานกาบหอยผง 1 กรัม Salmonella spp. ตรวจไมพบในวานกาบหอยผง 25 กรัม 
Staphylococcus aureus ตรวจไมพบในวานกาบหอย 0.1 กรัม Bacillus cereus เทากับ < 10 (none) cfu ในวาน
กาบหอย 1 กรัม Clostridium perfingens เทากับ < 10 (none) cfu ในวานกาบหอย 1 กรัม Coliform เทากับ < 1.1 
ในน้ําวานกาบหอย 100 มิลลิลิตร Escherichia coli ตรวจไมพบในนํ้าวานกาบหอย 100 มิลลิลิตร และ Yeast & mold 
เทากับ < 10 (none) cfu ในวานกาบหอย 1 กรัม 
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  2. การพัฒนาขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง 
  ผลการศึกษาการพัฒนาขนมไทยที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง ของขนมช้ัน ขนมนํ้าดอกไม และขาว
เหนียวแกวที่ทดแทนปริมาณนํ้าตาลทรายในขนมช้ัน ขนมนํ้าดอกไม และขาวเหนียวแกว 3 ระดับ คือ รอยละ 50, 75 
และ 100 ของปริมาณนํ้าตาลทราย ผูเชี่ยวชาญดานอาหารใหการยอมรับทางประสาทสัมผัสในดาน ความชอบ ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ผูเช่ียวชาญใหการยอมรับขนมช้ันที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอย
ผงทดแทนนํ้าตาลทรายที่รอยละ 100 มากท่ีสุด ระดับความชอบอยูในระดับชอบมาก สวนขนมนํ้าดอกไมผูเชี่ยวชาญ 
ใหการยอมรับท่ีใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทรายที่รอยละ 75 มากที่สุด ระดบัความชอบอยูในระดับ
ชอบปานกลาง และใหการยอมรับขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทรายที่รอยละ 75 
มากที่สุด ระดับความชอบอยูในระดับชอบปานกลาง ดังตารางที่ 1-3 
 

ตารางที่ 1 คะแนนคณุภาพทางประสาทสัมผัสของขนมชั้นท่ีใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผงทดแทนนํ้าตาลทราย 
 

ลักษณะทางประสาท
สัมผัส 

ระดับของการทดแทนปริมาณน้ําตาลทรายดวยวานกาบหอยผง(รอยละ) 

50 75 100 

ลักษณะปรากฏ 7.00±0.94a 7.70±1.06ab 7.90±0.74b 

สี 5.50±1.18a 7.10±0.99b 7.80±0.79b 

กลิ่นns 6.90±0.99 7.10±0.88 7.20±0.79 

รสชาติns 6.70±1.77 6.60±1.51 7.40±1.51 

เน้ือสัมผัสns 7.00±1.56 6.90±1.60 6.70±1.64 

ความชอบรวมns 6.80±1.23 7.00±1.25 7.20±0.92 

หมายเหตุ :   อักษรa-b ที่แตกตางที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ 
                ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p≤0.05) 

    ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

ตารางที่ 2 คะแนนคณุภาพทางประสาทสัมผัสของขนมนํ้าดอกไมที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง 
              ทดแทนนํ้าตาลทราย 
 

ลักษณะทางประสาท
สัมผัส 

ระดับของการทดแทนปรมิาณนํ้าตาลทรายดวยวานกาบหอยผง(รอยละ) 
50 75 100 

ลักษณะปรากฏ 5.50±1.58a 6.90±0.99b 6.70±1.70ab 
สี 5.10±1.45a 6.70±0.95b 7.10±1.79b 
กลิ่นns 6.10±1.91 6.70±1.25 5.90±0.88 
รสชาติns 5.30±1.34 6.30±1.42 5.90±1.32 
เน้ือสัมผัสns 5.30±1.42 6.50±1.27 6.20±1.32 
ความชอบรวมns 5.30±1.16 6.50±1.08 6.10±1.29 

หมายเหตุ :   อักษรa-b ที่แตกตางที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ 
  ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) 
   ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางที่ 3 คะแนนคณุภาพทางประสาทสัมผัสของขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง 
              ทดแทนนํ้าตาลทราย 
 

ลักษณะทางประสาท
สัมผัส 

ระดับของการทดแทนปริมาณนํ้าตาลทรายดวยวานกาบหอยผง(รอยละ) 
50 75 100 

ลักษณะปรากฏ 6.00±1.41a 7.30±0.95b 7.70±0.95b 
สี 5.30±1.34a 7.00±1.56b 7.70±0.82b 
กลิ่นns 6.80±0.79 6.90±0.74 6.60±1.27 
รสชาติns 6.20±0.79 6.50±1.27 6.00±1.50 
เน้ือสัมผัสns 6.40±1.84 6.50±1.27 5.80±1.32 
ความชอบรวม 5.90±1.73a 7.30±0.95b 6.60±1.43ab 

หมายเหตุ :   อักษรa-b ที่แตกตางที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ 
   ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (p≤0.05) 
    ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

  3. การวิเคราะหคณุภาพทางเคมีดานคุณคาทางโภชนาการ 
  คณุคาทางโภชนาการของขนมช้ัน (รอยละ 100) ขนมนํ้าดอกไม (รอยละ 75) และ ขาวเหนียวแกว (รอยละ 75) 
มีปริมาณ ความชื้น 31.20, 48.38 และ43.50 กรัม โปรตีน 1.70, 2.18 และ 2.67 กรัม ไขมัน 16.48, 0 และ 4.16 กรัม 
เถา 0.41, 0.19 และ 0.67 กรัม คารโบไฮเดรตท้ังหมด 50.21, 49.25 และ 49.00 กรมั พลังงานทั้งหมด 355.96, 205.72 
และ 244.12 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 148.32, 0 และ 37.44 กิโลแคลอรี่ และใยอาหาร 2.17, 2.09 และ 0.53 
กรัม ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 คุณคาทางโภชนาการของขนมช้ัน ขนมน้ําดอกไม และขาวเหนียวแกวที่ใชสีธรรมชาติจากวานกาบหอยผง 

              ทดแทน นํ้าตาลทราย 
 

คุณคาทางโภชนาการ ปริมาณ 
ขนมช้ัน 

(รอยละ 100) 
ขนมน้ําดอกไม 
(รอยละ 75) 

ขาวเหนียวแกว 
(รอยละ 75) 

ความชื้น(กรัม)  31.20  48.38  43.50 
โปรตีน(กรัม)  1.70  2.18  2.67 
ไขมัน(กรัม)  16.48  -  4.16 
เถา(กรัม)  0.41  0.19  0.67 
คารโบไฮเดรตทั้งหมด(กรัม)  50.21  49.25  49.00 
พลังงานทั้งหมด(กิโลแคลอรี)  355.96  205.72  244.12 
พลังงานจากไขมัน(กิโลแคลอรี)  148.32  -  37.44 
ใยอาหาร(กรัม)  2.17  2.09  0.53 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  วานกาบหอยผงไดมาจากการสกัดสารแอนโทไซยานินสีมวงแดงที่มีในใบวานกาบหอย สกัดโดยการใชนํ้าและ
ความรอนดวยคุณสมบัติสามารถละลายนํ้าไดดี แมจะไมใชตัวทําละลายที่ใชสกัดสารแอนโซยานินไดดีที่สุด ดังอุรษา 
เชาวนลิขิต (2554: 28) กลาววา มีการศกึษาการใชการสกัดแอนโทไซยานิน ดวย เอทานอล เมทานอล และนํ้า การศึกษา
พบวา เอทานอลเปนตัวทําละลายที่ดีที่สุด รองลงมาคือ เมทานอล และนํ้า แมนํ้าไมใชตัวทําละลายที่ดีที่สุดแตในการวิจัย
ครั้งนี้ตองการใหไดสีจากธรรมชาติดวยวิธีการคอนขางงาย ใชอุปกรณที่มีในครัวเรือน และปลอดภัยหากตองนําไป



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
291 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

รับประทาน แตการใชความรอนและนํ้าตาลในการทําใหน้ําวานกาบหอยสกัดตกผลึกนั้น อาจทําใหปริมาณสารแอนโท 
ไซยานินลดลง เนื่องจากสารแอนโทไซยานินน้ัน ไมทนความรอน สงกรานต เรือนคํา (2551) ไดเปรียบเทียบปริมาณสาร
แอนโทไซยานินในผลหมอนในนํ้าเช่ือมที่ผานการแปรรูปดวยความรอนกับผลหมอนสุก พบวา สารแอนโทไซยานินมี
แนวโนมลดลง และเม่ือสารละลายที่มีนํ้าตาลไดรับความรอนจะมีขั้นตอนการเค่ียวเพื่อใหนํ้าตาลตกผลึก (crystallization) 
ข้ันตอนน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อเคี่ยวน้ําเช่ือมใหเขมขนจนนํ้าตาลอ่ิมตัว เรียกวา สารละลายน้ําเช่ือมท่ีอ่ิมตัว หรือนํ้าเช่ือมอ่ิมตัว 
หากปลอยใหเย็นลงโดยไมใหตกผลึกอาจเกิดภาวะอ่ิมตัวยวดย่ิงและแข็งตัว (ทิพวรรณ แกวหนู และหิรัญกุล พลรักษ, 
2560: 35) แตหากนําออกจากความรอนและคนนํ้าตาลจะเกิดการตกผลึก ซ่ึงจะเกิดผลึกนํ้าตาลไดดีตองมีปริมาณนํ้าตาล
อินเวิรทต่ํา ซ่ึงการใชความรอนสูงในการเค่ียวนํ้าเชื่อมจะสงผลใหมีปริมาณนํ้าตาลอินเวิรทสูง (รสิตา ธัญธรตั้งสกุล, 2548) 
ทําใหมีการตกผลึกไดยากกวา ซึ่งในข้ันตอนการผลิตวานกาบหอยผงสีที่ไดไมคอยเปลี่ยนไปมากเนื่องจากใชอุณหภูมิตํ่า 
หากใชอุณหภูมิสูงนอกจากวานกาบหอยผงจะตกผลึกไดยากแลวยังมีสีออกเหลืองเน่ืองจากเริ่มมีบางสวนเขาสูระยะ
นํ้าตาลไหม (caramelizing sugar) (อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร, 2551: 70) 
 เม่ือนําวานกาบหอยผงใสในผลิตภัณฑขนมไทยทั้ง 3 ชนิด คือ ขนมชั้น ขนมนํ้าดอกไม และขาวเหนียวแกว วาน
กาบหอยผงไมไดทําให กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส เปลี่ยนไป เน่ืองจากสวนผสมในขนมไทยทั้งสามชนิด มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ได
จาก แปง ขาว กะทิ และมีการใสกลิ่นสังเคราะห แมวานกาบหอยผงจะมีกลิ่นออนๆ เฉพาะตัว แตเม่ือนําไปผสมรวมกับ
สวนผสมอื่นก็ไมไดทําใหกลิ่นของขนมไทยทั้งสามชนิดเปล่ียนไป มีเพียงแตดานสี เน่ืองจากสารแอนโทไซยานินในวาน
กาบหอยผงมีสีมวงแดง ดังนั้นจึงสงผลใหขนมไทยท่ีมีการใชวานกาบหอยผงในปริมาณมากจะมีสีที่เขมและชัดขึ้น
ตามลําดับ ดงัน้ันในการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสี ผูเช่ียวชาญดานอาหารใหการยอมรับดานสีของตัวอยางที่มีสีเขม
และชัดมากท่ีสุดในทุกผลิตภัณฑ  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ศึกษาตนทุนของขนมไทยตํารับพ้ืนฐานเปรียบเทียบกับตํารับขนมไทยที่พัฒนา 
  2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑของตํารบัขนมไทยที่พัฒนา 
  3. ศึกษาปจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ เชน การซ้ือหรือไมซื้อ การกําหนดราคาขาย เปนตน 
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การศึกษาสูตรมาตรฐานซุปขาวไรซเบอรร่ีรสตมยํา 
A STUDY OF TOMYAM FLAVORED INSTANT RICEBERRY  

SOUP STANDARD FORMULA 

ดารามาศ แกวแดง, กฤษชนก ศขุเกษม, อุมาพร มีเดช 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
บทคดัยอ 

       งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหลํ่าปลีที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนสวนผสมใน
สูตรมาตรฐานซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยําโดยแปรอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีเปน 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 
70:30 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ พบวา คาสีและคาความหนืดของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มี
อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยซุปขาวไรซเบอรร่ี
จะมีทิศทางไปในทางสีแดงและมีคาความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเห็ดฟางเพ่ิมขึ้น เมื่อนําซุปมาวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
พบวา ปริมาณความชื้น โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา และแอนโทไซยานิน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่ระดับ 50:50 มีคะแนนการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสทุกดานคือ ดานสี กลิ่น กลิ่นรสตมยํา เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด มีคาเทากับ 7.5, 7.7, 
7.5, 7.8 และ 7.8 ตามลําดับ 
คําสําคัญ:  ซปุ, ขาวไรซเบอรรี่, ตมยํา 
 

Abstract 
 The objective of the research was to study Tomyam flavoured instant Riceberry soup 
standard formula by varying the ratio of  straw mushroom to cabbage to three different levels, i.e.  
30:70, 50:50 and 70:30 respectively. The results indicated that different ratios of straw mushroom to 
cabbage, there was a statistically significant difference (p <0.05) in colour and viscosity of Tomyam 
flavoured instant Riceberry soup. The Riceberry soup tended to turn red and increased viscosity when 
a proportion of straw mushrooms increased . In addition, moisture content, protein, carbohydrate, fat, 
ash and anthocyanin were not statistically significant different (p>0.05). Consistently, with the ratio of 
mushroom to cabbage at 50:50, it revealed that the sensory test received the top scores in all aspects, 
i.e. colour, aroma, Tomyum flavour, and texture at 7.5, 7.7, 7.5, 7.8 and 7.8 respectively. 
Keywords: Soup, Riceberry, Tomyam 
 

บทนํา 
 ซุป คือ อาหารที่มีลักษณะเปนของเหลวไดจากเน้ือสัตวหรือผัก มีการปรุงแตงรส กล่ิน เสริฟไดhท้ังเปนอาหาร
เรียกนํ้ายอยและอาหารจานหลัก ซุปมี 2 ประเภทหลัก แบงตามลักษณะของนํ้าซุป คือ ซุปใสและซุปขน ปจจุบันกระแส
วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย ทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป 
ซ่ึงซปุ จัดเปนเมนูอาหารท่ีไดรับอิทธิพลมาจากอาหารตะวันตก โดยสวนใหญซุปจะมีรสชาติคอนขางออน  
 ขาวไรซเบอรรี่มีธาตุเหล็กและสารตานอนุมูลอิสระสูง มีใยอาหารที่อยูในรําขาวสูง ชวยชะลอการดูดซึมนํ้าตาล 
ทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดขึ้นชากวาการบริโภคขาวกลองและขาวขัดขาวทั่วไป เหมาะกับผูปวยเบาหวาน มีสรรพคุณชวย
ลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ชวยทําใหระบบขับถายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ชื่นจิต  สีพญา และจอย         
สีสะอาด, 2558: 1-2) เห็ดฟาง มีชื่อสามัญวา Straw Mushroom เห็ดฟางมีสาร Vovatoxin ชวยปองกันการเจริญเติบโต
ของไวรัสที่ทําใหเกิดไขหวัดใหญ ชวยลดปญหาไขมันในเสนเลือด ชวยลดความดันโลหิต ลดปญหาเก่ียวกับโรคหัวใจ  
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(พิมลมาส ฤทธ์ิเพ็ญ, 2555: 43-50) กะหลํ่าปลี มีสารสําคัญที่ชวยในการปองกันมะเร็งหลายชนิด เชน Sulforaphane, 
Indole และ Isothiocyanate ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับย้ังการเจริญของเน้ืองอก ยับย้ังเอนไซมที่กระตุนสารกอมะเร็ง  
จับสารกอมะเร็งและอนุมูลอิสระ สงเสริมระบบภูมิคุมกัน ผูท่ีรับประทานเปนประจําชวยลดความเส่ียงจากการเปนมะเร็ง
ปอด มะเร็งเตานม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ และมะเร็งลําไสใหญ (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 
มปป.: 7) อีกทั้งยังมีใยอาหารสูง จากประโยชนของเห็ดฟางและกะหลํ่าปลีน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอัตราสวนท่ี
เหมาะสมของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีที่เหมาะสมในการพัฒนาเปนสวนผสมในสูตรมาตรฐานของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา 
เพ่ือเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหแกซุป เปนทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค และเปนที่ยอมรับแกผูบริโภค 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีในซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา 
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยํา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การเตรียมซุปขาวไรซเบอรี่ 
 1.1 การเตรียมเห็ดฟางและกะหลํ่าปลี 
    นําเห็ดฟางและกะหล่ําปลีมาลางทําความสะอาด ผึ่งใหแหง ห่ันเปนรูปสี่เหลี่ยมลูกเตาขนาด 0.5x0.5 
เซนติเมตร 
  1.2 การผลิตซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา 
   นําปลายปลายขาวไรซเบอร่ีแชนํ้าในอัตราสวน 1:1.5 เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ผัดเนยสดหอมหัวใหญ และใบ
กระวาน จนสุกน่ิม ใสเห็ดฟาง กะหล่ําปลี และปลายขาวไรซเบอรี่ที่แชนํ้าแลวผัดใหเขากัน เติมนํ้าสต็อกแลวใหความรอน
ที่อุณหภูมิ 98±5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที ตักใบกระวานออก นําซุปท่ีไดไปปนใหละเอียด เติมครีมสด นมสด
และเกลือปน ตมตอไปจนไดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 นาที 
 2. ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีในซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา 
  ผลิตซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําตามปริมาณสวนผสมดังตารางที่ 1 และวิธีการดังขอที่ 1.3 โดยแปรอัตราสวน
ของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีเปน 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 70:30 ตามลําดับ นําซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่ผลิตไดมา
วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี และคาความหนืด (Viscosity) คุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณความช้ืน โปรตีน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา ใยอาหาร และปริมาณแอนโธไซยานิน (A.O.A.C, 2000: 91-110 ; สุขทิพย สุขใส และคณะ, 
2555: 237-240; กฤษชนก  ศุขเกษม, 2556: 93-94) นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมีมา
คํานวณคาทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด (complete randomize design, CRD) วิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชวิธี DMRT (Duncan’s 
New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 

ตารางที ่1  ปริมาณสวนผสมซุปขาวไรซเบอรรี่ท่ีมอีัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีตางกัน 
 

สวนผสม 
ปริมาณท่ีใช )กรัม(  

30:70 50:50 70:30 
ปลายขาวไรซเบอรี่ 60 60 60 
นํ้า 60 60 60 
เห็ดฟาง 30 50 70 
กะหลํ่าปล ี 70 50 30 
นํ้ามันมะกอก 15 15 15 
หอมหัวใหญสับ 50 50 50 
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นมสด 50 50 50 
นํ้าสตอกไก 1125 1125 1125 
เกลือปนชนิดหยาบ 6 6 6 
ผงรสตมยํา 8 8 8 

   

 3. ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยํากุง 
 นําซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลี 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 70:30 
ตามลําดับ โดยซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่นํามาทดสอบมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ปริมาณ 60 กรัม/1 ตัวอยาง 
วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยําสูตรมาตรฐานดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale ดานสี 
กลิ่น กล่ินรสตมยํา เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยผูเชี่ยวชาญดานอาหาร จํานวน 10 คน นําขอมูลที่ไดมาคํานวณ
คาทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block design, RCBD) วิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยใชวิธี DMRT 
(Duncan’s New Multiple Range Test) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอยละ 95  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเห็ดฟางตอในซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยํา 
  จากการศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของเห็ดฟางและกะหลํ่าปลีในซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา โดยแปรอัตราสวน 
ของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีเปน 3 ระดับ คือ 30:70, 50:50 และ 70:30 ตามลําดับ นําซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยํามาวิเคราะห 
คุณภาพทางกายภาพและเคมี ดังตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2  คุณภาพทางกายภาพของซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยํา 
 

อัตราสวนของเห็ดฟาง
ตอกะหล่ําปลี 

คาสี ความหนืด 
(เซนติพอยส) L* a* b* 

30 : 70  48.09 + 0.45b 8.11 + 0.98a 8.73 + 0.12b 162.67+0.76c 
50 : 50  48.21 + 0.48b  8.03 + 0.32ab 8.96 + 0.09a 219.57+0.74b 
70 : 30  49.31 + 0.39a 7.96 + 0.05b 9.11 + 0.05a 246.10+0.87a 

หมายเหตุ  a, b,… หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรกํากับแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
              (p < 0.05) 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพทางกายภาพดานคาสีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอ
กะหลํ่าปลีตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีคาอยูระหวาง 48.09-49.31 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 จะเห็นไดวาคาความสวาง (L*) มีคาเพ่ิมขึ้นเม่ือปริมาณเห็ดฟางเพิ่มมากข้ึน แสดงใหเห็นถึงสีของผลิตภัณฑซุป
ขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีสีเขม อาจเน่ืองจากเห็ดฟางเม่ือถูกความรอนจะเปล่ียนสีเปนสีนํ้าตาล จึงทําใหเม่ือปริมาณเห็ด
ฟางมากขึ้นจึงทําใหสีของซุปออนลง คาสีแดงและสีเขียว (a*) ของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอ
กะหลํ่าปลีที่ระดับ 30:70 และ 50:50 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05) มคีาเทากับ 8.11 และ 8.03 โดย
ซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหลํ่าปลีทั้ง 3 ระดับ จะมีทิศทางไปในทางสีแดง ถามองดวยตา
เปลาจะเห็นสีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํามีสีมวงเขมอมแดงเล็กนอย เน่ืองจากขาวไรซเบอรรี่มีสารแอนโทไซยานินเปน
องคประกอบ ซึ่งเปนรงควัตถุหรือสารสแีดงถึงมวง จึงทําใหมีคา a* ไปในทิศทางสีแดง (พรพิไล นิยมเวช และคณะ, 2561: 
1638-1654) โดยซปุขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหลํ่าปลี 30:70 และ 50:50 จะมีสีเขมมากกวา
อัตราสวน 70:30 คาสีฟาและสีเหลือง (b*) ของซุปขาวไรซเบอร่ีรสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหลํ่าปลีที่
อัตราสวน 50:50 และ 70:30 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) มีคาเทากับ 8.96 และ 9.11 คาความ
หนืดของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีแตกตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (p<0.05) โดยคาความหนืดของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํามีคาอยูระหวาง 162.67-246.10 เซนติพอยส จากการ
ทดลองจะเห็นไดวาคาความหนืดเพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณเห็ดฟางเพ่ิมขึ้น โดยอาจเปนผลมาจากเห็ดฟางเปนแหลงของเสนใย
และโปรตีนที่มีความสามารถในการดูดซึมนํ้าไดดี ทําใหคาความหนืดของซุปเพ่ิมขึ้น (กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน และวิชมณี  
ยืนยงพุทธกาล, 2556: 197-200) 
 

ตารางที่ 3  คุณภาพทางเคมีของซปุขาวไรซเบอรี่รสตมยํา 
 

คุณภาพทางเคมี 
อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลี 

30 : 70  50 : 50  70 : 30  
ความชื้นns 10.47 + 0.01 10.48 + 0.02 10.50 + 0.01 
โปรตีนns 14.18 + 0.08 14.13 + 0.05 14.21 + 0.07 
คารโบไฮเดรตns 58.20 + 0.48 58.48 + 0.63 58.33 + 0.44 
ไขมันns 13.76 + 0.37 13.60 + 0.52 13.60 + 0.45 
ใยอาหารns 2.16±0.03 2.13±0.04 2.08±0.03 
เถาns 9.36+ 0.06 9.40 + 0.06 9.37 + 0.12 
แอนโทไซยานินns 0.51 + 0.11 0.49 + 0.09 0.48 + 0.08 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

 จากตารางที่ 3 คุณภาพทางดานเคมีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําโดยแปรอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลี
เปน 3 ระดับ คอื 30:70, 50:50 และ 70:30 โดยหาปริมาณความชื้น โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร เถา aw และ
ปริมาณแอนโทไซยานิน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 3 พบวา ปริมาณความช้ืน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา 
และแอนโทไซยานิน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณของแอนโทไซยานินท่ีพบ 
ในผลิตภัณฑซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํามีปริมาณนอยมาก เน่ืองจากความคงตัวของสีจากแอนโทไซยานินจะขึ้นกับโครงสราง 
ความเขมขนของรงควัตถุ คาความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิ ความเขมแสง โลหะ เอนไซม ออกซิเจน ascorbic acid 
และนํ้าตาล สอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร และศักดิ์สิทธ์ิ (2016) ที่พบวา อุณหภูมิต่ํา (4 องศาเซลเซียส) แอนโท 
ไซยานินจะมีสภาพคงตัว มากกวาที่อุณหภูมิสูง (30 องศาเซลเซียส) 
 

 2. ผลการศึกษาคณุภาพทางประสาทสัมผสัของซปุขาวไรซเบอรรี่รสตมยํากุง 
 วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรร่ีรสตมยําสูตรมาตรฐาน ดวยวิธี 9-Point Hedonic  
Scale ดานสี กลิ่น กลิ่นรสตมยํา เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยผูเช่ียวชาญดานอาหาร จํานวน 10 คน ดังตาราง
ที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ลักษณะทางประสาทสัมผัสของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยํา 
 

อัตราสวนของเห็ดฟาง 
ตอกะหล่ําปลี 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

สีns กล่ิน กล่ินรสตมยํา เน้ือสัมผัส ความชอบโดยรวม 

30:70  7.10±0.57 6.70±0.67b 6.70±0.48b 6.60±0.52b 7.00±0.67b 

50:50  7.50±0.53 7.70±0.82a 7.50±0.53a 7.80±0.79a 7.80±0.79a 

70:30  7.10±0.57 7.20±0.79ab 6.00±0.82c 7.00±0.67b 6.9±0.57b 

หมายเหตุ   a, b,…  หมายถึง ตัวเลขท่ีมีอักษรกํากับแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
                       ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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 จากตารางที่ 4.3 พบวา คะแนนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสีของซุปขาวไรซเบอรี่รสตมยําท่ีมี
อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยซุปขาวไรซ
เบอรร่ีรสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีท่ีระดับ 50:50 มีคะแนนดานกลิ่น กลิ่นรสตมยํา เน้ือสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมมากที่สุด มีคะแนนเทากับ 7.70, 7.50, 7.80 และ 7.80 ตามลําดับ รองลงมาคือ ซุปขาวไรซเบอร่ี 
รสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหลํ่าปลีที่ระดับ 70:30 และ 30:70 ตามลําดับ 

    

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ปริมาณเห็ดฟางท่ีเพิ่มข้ึนสงผลใหคาความหนืด และคาสีของซุปขาวไรซเบอรร่ีรสตมยําที่มีอัตราสวนของเห็ด
ฟางตอกะหลํ่าปลีตางกันเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเห็ดฟางเมื่อถูกความรอนจะเปล่ียนเปนสีนํ้าตาล ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสี
นํ้าตาลโดยมีเอนไซมมาเก่ียวของ ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเซลลของผักเกิดการช้ําหรือฉีกขาด ทําใหสารประกอบฟนอลิก
ที่มีอยูในผักสัมผัสกับอากาศ โดยมีเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเปนตัวเรงปฏิกิริยา ไดเปนสารสีนํ้าตาลที่เรียกวาเมลานิน 
(melanin) (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และคณะ, 2560: 1001-1014)  อัตราสวนของเห็ดฟางตอกะหล่ําปลีท่ีตางกันไมมีผล
ตอคุณภาพทางเคมีที่มีคาใกลเคียงกันของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยํา  โดยซุปขาวไรซเบอรร่ีรสตมยําที่มีปริมาณเห็ดฟาง
ตอกะหล่ําปลี 50:50 เม่ือทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑดานสี กลิ่น กลิ่นรสตมยํา เน้ือสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมพบวาอยูในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ควรเพ่ิมปริมาณใยอาหารของซุปขาวไรซเบอรรี่รสตมยํา เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการของซุปใหมากข้ึน 
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อิทธิพลของสารปกปองเนื้อเยื่อพืชตอการงอกของเมล็ดกลวยไมเอื้องทอง 
ภายหลังการเก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลว 

THE INFLUENCE OF CRYOPROTECTANTS ON SEED GERMINATION OF 
DENDROBIUM ELLIPSOPHYLLUM TANG & F.T. WANG FOLLOWING 

CRYOPRESERVATION IN LIQUID NITROGEN 
สุนิสา เภรินทร, พรพรรณ สุขุมพินิจ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาอิทธิพลของสารปกปองเน้ือเย่ือพืชตอการงอกของเมล็ดเอ้ืองทองกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว 
ดวยการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชเปนระยะเวลา 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที กอนการเก็บรักษา
ในไนโตรเจนเหลว โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มีสิ่งทดลองทั้งหมด 10 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ้ํา การเติมสารปกปอง
เน้ือเย่ือพืชที่ระยะเวลาแตกตางกันกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวมีผลตอจํานวนวันที่เมล็ดเอื้องทองใชในการงอก
และเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอ้ืองทอง ซึ่งเมล็ดกลวยไมเอ้ืองทองใชเวลาในการงอกเฉลี่ย 23.0 ถึง 25.0 วัน โดยการ
เติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชเปนระยะเวลา 50 นาที เมล็ดกลวยไมเอ้ืองทองมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 85.0
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชเปนระยะเวลา 90, 40 และ 60 นาที มีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย 
82.5, 65.0 และ 65.0 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
คําสําคญั: เอ้ืองทอง, การเก็บแชแข็ง, สารปกปองเนื้อเย่ือพืช, ไนโตรเจนเหลว 
 

Abstract 
  The Influence of cryoprotectants for 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 min before plugged 
to liquid nitrogen on seed germination of Dendrobium ellipsophyllum Tang & F.T. Wang was investigated. 
The experiment was conducted following Completely Randomized Design (CRD) with ten treatments 
in each treatment consisted of four replicates. Seeds treated with differences PVS2 solution before 
plugging of liquid nitrogen cryopreservation process resulted in germination date and germination 
percentage which took 23.0 to 25.0 days to germination. The seeds treated with PVS2 for 50 min showed 
the highest germination percentage with 85.0 percent, which was faster than those treated at 90, 40, 
and 60 minutes (82.5, 65.0, and 65.0 percent, respectively). 
Keywords: Dendrobium ellipsophyllum, Cryopreservation, Cryoprotectants, Liquid nitrogen 

 
บทนํา 
  เอื้องทอง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dendrobium ellipsophyllum Tang & F.T. Wang เปนกลวยไมอิงอาศัย  
ลําตนเปนลําลูกกลวย รูปทรงกระบอก ยาว 20 ถึง 40 เซนติเมตร ขอปลองสั้น ใบรูปรีแกมหอก กวาง 1.2 ถึง 1.5 
เซนตเิมตร ยาว 2 ถึง 3 เซนติเมตร เรยีงสลับซายขวา ระนาบเดียว ปลายใบมน หยักเวาเล็กนอย กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
สีขาว กลีบปากสีเหลืองหมน มีเสนสีนํ้าตาลเรียงกลางกลีบสามเสน ขอบโคงลง กลวยไมเอื้องทองจะพบตามปาดิบแลง
เกือบทุกภาค ยกเวนภาคกลาง ดอกออกเกือบตลอดป สวนเขตการกระจายพันธุอยูที่ประเทศเมียนมาร จีน ไทย ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม กลวยไมเอ้ืองทองอยูในสถานภาพพืชอนุรักษบัญชีที่ 2 ของอนุรักษสัญญา CITES ในธรรมชาติ มี
ประชากรคอนขางมาก (กลุมงานประสานงานและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ กองคุมครองสัตวปา และพืช
ปาตามอนุสัญญา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2558) ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมอยูนอย จําเปนตองอาศัย
เช้ือราไมคอรไรซาชวยในการงอกของเมล็ดในสภาพธรรมชาติ แตเน่ืองจากในปจจุบันสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
299 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สภาพธรรมชาติมีความสมบูรณนอยลง เมล็ดกลวยไมจึงงอกเองในธรรมชาติไดนอยมาก ประกอบกับการลักลอบนําออก
จากปามาขาย ทําใหจํานวนกลวยไมที่มีอยูในปาจึงลดลงเปนอยางมาก ดังน้ันจึงควรเรงดําเนินการอนุรักษและเก็บรักษา
พันธุกรรมกลวยไมปาเหลาน้ีไวไมใหสูญพันธุ ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเปนประโยชนอยางย่ิงในงานดานการปรับปรุง
พันธุพืช และการอนุรักษพันธุพืช โดยปกติการเก็บรักษาพันธุพืชสวนใหญจะเก็บไวในรูปของเมล็ดพันธุ แตเมล็ดพืชบาง
พันธุมีอายุสั้นไมสามารถเก็บรักษาไวนานไดแมกระทั่งเก็บในอุณหภูมิและความช้ืนตํ่า ในขณะเดียวกันน้ันพันธุกรรมพืช
อาจจะเกิดการสูญหายและเสี่ยงตอการกลายพันธุได ซึ่งการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเปนวิธีการหน่ึงที่นํามาประยุกตใชเก่ียวกับ
งานดานเก็บรกัษาเชื้อพันธุพืช (รังสฤษด์ิ, 2541) เชน การเติมสารชะลอการเติบโตบางชนิด หรือสารที่ทําใหเกิดความเครียด
ของนํ้า (Water stress) ในอาหารสังเคราะห ทําใหพืชมีการเจริญเติบโตในอัตราที่ชาลง เพ่ือเปนการประหยัดแรงงาน 
เวลา และอาหารในการยายเน้ือเย่ือ อีกวิธีหนึ่งในการเก็บรักษาพันธุพืช คือ การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ
ตํ่าถึง -196 องศาเซลเซียส ในสภาพเชนนี้เซลลและเน้ือเย่ือจะยังคงสภาพและมีชีวิตอยูไดยาวนาน (ประศาสตร, 2536)  
    การเก็บรักษาแบบแชแข็งหรือการเก็บรักษาโดยใชไนโตรเจนเหลว (Cryopreservation) นิยมเก็บเน้ือเย่ือพืชไว
ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งสงผลใหกระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลลหยุดการทํางาน ไมมี
การแบงเซลล ซึ่งสามารถคงความมีชีวิตไดนาน กําไล (2544) กลาววาเทคนิคการเก็บรักษาชิ้นสวนพืชในสภาพแชแข็ง
ข้ึนอยูกับปรากฏการณของการเกิดสภาพแกว (Vitrification) ซึ่งขั้นตอนของการเกิดสภาพแกวนั้นเซลลจะสูญเสียนํ้าจาก
การเติมสารปองกันความเย็น หรือผึ่งเซลลใหแหงกอนการแชแข็ง เพื่อใหสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดผลึกนํ้าแข็งภายใน
เซลล  การเก็บแบบแชแข็งโดยวิธี Vitrification เปนวิธีการเก็บรักษาโดยใชสารเคมีเพ่ือปองกันไมใหนํ้าในเซลลตกผลึก
แข็งตัวเปนนํ้าแข็ง ซึ่งสารเคมีท่ีใชน้ีมีทั้งท่ีสามารถซึมผานเขาไปในเน้ือเย่ือหุมเซลล (Permeable) หรืออาจเพียงหอหุมอยู
ภายนอก โดยสารเคมีที่ใชกับเน้ือเย่ือพืชเพ่ือเก็บแชแข็งน้ันควรใชในความเขมขนที่ต่ํากอนเพื่อใหสารสามารถแทรกตัว 
(Penetrate) ผานเยื่อหุมเซลล จึงใชสารเคมีหรือสารละลายที่มีความเขมขนที่สูงข้ึน จากน้ันพืชจะเกิดการสูญเสียนํ้า
ออกมาอันเน่ืองจากผลของแรงดันออสโมซิส สงผลใหมีการดูดซึมสารเขาไปแทนท่ีนํ้าที่สูญเสียออกมาของเหลวภายใน
เซลลจึงมีความเขมขนสูง หลังจากน้ันจึงทําใหเน้ือเย่ือพืชแข็งตัวอยางรวดเร็ว (Towill, 1995) ดังน้ัน นํ้าที่อยูในเซลลจึงมี
ลักษณะปนรวนไมเปนผลึกนํ้าแข็ง เซลลของพืชจึงไมเสียหายหรือไดรับอันตรายจากการแชแข็ง (Ashmore, 1997) และ
หลังจากการละลายแลว ควรลางชิ้นสวนพืชในอาหารที่มีนํ้าตาลซูโครสเขมขน 1.2 โมล เน่ืองจากนํ้าตาลซูโครสเขมขนสูง
น้ีชวยหลีกเลี่ยงการเกิดกระบวนการ Rapid replasmolysis ที่เปนสาเหตุใหเย่ือหุมเซลลเกิดความเสียหาย (Fukai, 
1994) สวนสารเคมีที่ใช ไดแก นํ้าตาลซูโครส กลีเซอรอล (Glycerol) เอทธิลีนไกลคอล (Ethylene glycol) และไดเมทธิล
ซัลฟอกไซด (DMSO) ปริมาณการใชน้ันจะแตกตางกันไปตามสูตรของสารละลายในแตละชนิด ซึ่งสารละลายสูตร PVS2 
จะประกอบดวยกลีเซอรอล, เอทธิลีนไกลคอล และไดเมทธิลซัลฟอกไซด 30, 15 และ 15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Fukai, 
1994) ซึ่ง Kanchit (2000) ไดทดลองเก็บแชแข็งเมล็ดของกลวยไมมาว่ิง Doritis pulcherrima Lindl. โดยทําการศึกษา
ระยะเวลาในการเติมสารละลาย PVS2 ที่เหมาะสมกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวา การเติมสารละลาย PVS2 
เปนระยะเวลา 50 นาที ใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิตสูงสุดคือ 62 เปอรเซ็นต สิริพงษ (2558) ไดศึกษาผลของสารปกปอง
เน้ือเย่ือพืชตอการงอกของเมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูรภายหลังการเก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศา
เซลเซียส พบวาเมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูรสามารถงอกเปนโปรโตคอรมได มีเปอรเซ็นตความงอกเฉล่ียสูงสุด 77.50 
เปอรเซ็นต นุจรีย (2560) ไดศึกษาผลของสารปกปองเนื้อเยื่อพืชตอการงอกของเมล็ดกลวยไมเอื้องกุหลาบกระเปาเปด
ภายหลังการเก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลวที่พบวา สามารถงอกไดเปนโปรโตคอรมโดยมีเปอรเซ็นตความงอกเฉล่ียสูงสุด 
95.67 เปอรเซ็นต กฤษญา (2560) ศึกษาอิทธิพลของสารปกปองเน้ือเย่ือพืชตอการงอกของเมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือ
ภายหลังการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวา การเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชที่ระยะเวลาแตกตางกันกอนการเก็บรักษา
ในไนโตรเจนเหลวมีผลตอจํานวนวันท่ีเมล็ดเอ้ืองดอกมะเขือใชในการงอก และมีเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องดอก
มะเขือแตกตางกันทางสถิติ ซ่ึงการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชเปนระยะเวลา 60, 70, 80 และ 90 นาที เมล็ดกลวยไมเอ้ือง
ดอกมะเขือ สามารถงอกไดเร็วที่สุดเฉล่ีย คอื 16.00 วัน สวนการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชเปนระยะเวลา 90 นาที เมล็ด
กลวยไมเอ้ืองดอกมะเขือมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 87.5 เปอรเซ็นต 
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  ในการวิจัยครั้งน้ีจึงศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดกลวยไมเอื้องทองในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศา
เซลเซียส โดยศึกษาระยะเวลาการเติมสารละลาย PVS2 ที่เหมาะสมตอการงอกของเมล็ดเอื้องทอง ท้ังน้ีเพื่อเปนเปน
ประโยชนในการเก็บรักษาพันธุกลวยไมชนิดน้ี และสามารถนําไปประยุกตใชในการเก็บรักษาพันธุกลวยไมชนิดอื่นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชตอการงอกของเมล็ดเอื้องทองภายหลังการ   
เก็บรักษาดวยไนโตรเจนเหลว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณหรือ CRD (Completely Randomized Design) โดยมีระยะเวลาในการ
เติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 10 ระยะเวลา คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที เปนส่ิงทดลอง 
รวมทั้งสิ้น 6 ส่ิงทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซํ้า โดยมีรายละเอียดของสิ่งการทดลองดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ระยะเวลาเติม
สารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 0 นาที, สิ่งทดลองที่ 2 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 10 นาที,  
ส่ิงทดลองที่ 3 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 20 นาที, สิ่งทดลองที่ 4 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 
เปนระยะเวลา 30 นาที, ส่ิงทดลองที่ 5 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 40 นาที, ส่ิงทดลองที่ 6 ระยะ 
เวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 50 นาที, ส่ิงทดลองที่ 7 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 60 
นาที, ส่ิงทดลองที่ 8 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 70 นาที, สิ่งทดลองที่ 9 ระยะเวลาเติมสารละลาย 
PVS2 เปนระยะเวลา 80 นาที และสิ่งทดลองที่ 10 ระยะเวลาเติมสารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที หลังจาก
ครบระยะเวลา 

ข้ันตอนการทดลอง 
นําฝกเอ้ืองทองมาทําความสะอาดผิวภายนอกดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต จากน้ันนํามาจุมในแอลกอฮอล 

95 เปอรเซ็นต และลนไฟ ผาฝกเอ้ืองทอง และบรรจุเมล็ดลงในหลอดทดลองสําหรับแชแข็ง (Cryovial) จากน้ันเติม
สารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 10 ระยะเวลา คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที เมื่อครบระยะ 
เวลาที่กําหนด นําหลอดทดลองใสลงในไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 องศาเซสเซียส) เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อ
ครบตามระยะเวลานํามาละลายในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 นาที จากน้ันดูด
สารละลาย PVS2 ออก และเติมสารละลาย RS เปนระยะเวลา 15 นาที จากนั้นนําเมล็ดมาเลี้ยงบนอาหารแข็งสังเคราะห
สูตร Modified Vacin and Went (1949) ทําการสังเกตและเก็บขอมูลจํานวนวันที่เมล็ดใชในการงอก และเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ด 

การเก็บบันทึกขอมูล ทําการเก็บบันทึกผลการทดลอง ดังตอไปน้ี 
1. จํานวนวันที่ใชในการงอก: นับจํานวนวันต้ังแตที่เร่ิมเพาะเมล็ดจนกระทั่งเมล็ดงอกเปนโปรโตคอรม 
2. เปอรเซ็นตความงอก: เก็บขอมูลเปอรเซ็นตที่เมล็ดเอื้องทองงอก 
การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลจํานวนวันที่ใชในการงอก เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอ้ืองทอง ภายหลังการเก็บรักษา 

ในไนโตรเจนเหลว โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) 

สถานท่ีทดลอง 
หองปฎิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
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ผลการวิจัย 
  จํานวนวันท่ีใชในการงอกของเมล็ดเอื้องทอง 

จากการศึกษาระยะเวลาในการเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 ตอการงอกของเมล็ดเอื้องทองภายหลัง
การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว 24 ชั่งโมง จากนั้นนําเมล็ดเอื้องทองที่ผานการเก็บรักษามาลางดวยสารละลาย RS 

และนํามาเพาะบนอาหารสังเคราะหสูตร Modified Vacin and Went (1949) พบวา ระยะเวลาในการเติมสาร
ปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 ที่แตกตางกัน ไมแตกตางทางสถิติตอจํานวนวันที่ใชในการงอกของเมล็ดเอื้องทอง ซึ่งการ
เติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที มีแนวโนมสงผลใหเมล็ดเอื้อง
ทองงอกไดเร็วที่สุดเฉลี่ย คือ 23.0 วัน รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเนื้อเยื่อพืช PVS2 เปนระยะเวลา 0, 10, 30 

และ 20 นาที ใชจํานวนวันในการงอกเฉลี่ย 24.0, 24.5, 24.5 และ 25.0 วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
  เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องทอง 

จากการศึกษาอิทธิพลของสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 ตอเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอ้ืองทอง พบวา 
ระยะเวลาที่ใชในการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืชที่แตกตางกัน สงผลตอเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องทองอยาง 
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งการเติมสารปกปองเนื้อเย่ือพืช PVS2  เปนระยะเวลา 50 นาที สงผลใหเมล็ดเอื้องทองมี
เปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 85.0 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 เปนระยะเวลา 
90, 60, 40, 70, 80, 0, 10, 20 และ 30 นาที ซ่ึงเมล็ดเอื้องทองมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย 82.5, 65.0, 65.0, 57.5, 
50.0, 27.5, 20.0, 17.5 และ 10.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 1 จํานวนวันที่ใชในการงอกของเมล็ดเอ้ืองทองภายหลังการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว 
 

สิ่งทดลอง จํานวนวันที่ใชในการงอก (วัน) 
เติมสาร PVS2  0 นาที 24.0 

เติมสาร PVS2 10 นาที 24.5 

เติมสาร PVS2 20 นาที 25.0 

เติมสาร PVS2 30 นาที 24.5 

เติมสาร PVS2 40 นาที 23.0 

เติมสาร PVS2 50 นาที 23.0 
เติมสาร PVS2 60 นาที 23.0 

เติมสาร PVS2 70 นาที 23.0 

เติมสาร PVS2 80 นาที 23.0 

เติมสาร PVS2 90 นาที 23.0 

F-test ns 
หมายเหตุ :  คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติ 
     เม่ือเปรยีบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
     ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
 

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเอื้องทองภายหลังการทดลองเปนระยะเวลา 45 วัน 
 

สิ่งทดลอง เปอรเซ็นตความงอก (เปอรเซน็ต) 
เติมสาร PVS2  0 นาที 27.5c 

เติมสาร PVS2 10 นาที 20.0c 

เติมสาร PVS2 20 นาที 17.5c 

เติมสาร PVS2 30 นาที 10.0c 

เติมสาร PVS2 40 นาที 65.0ab 
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เติมสาร PVS2 50 นาที 85.0a 

เติมสาร PVS2 60 นาที 65.0ab 

เติมสาร PVS2 70 นาที 57.5b 

เติมสาร PVS2 80 นาที 50.0b 

เติมสาร PVS2 90 นาที 82.5a 

F-test ** 

หมายเหตุ :  คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติ 
     เม่ือเปรยีบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
      ** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอรเซ็นต 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  จากการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดเอ้ืองทองในไนโตรเจนเหลว โดยศึกษาระยะเวลาในการเติมสารปกปอง
เน้ือเย่ือพืช PVS2 ท่ีแตกตางกัน พบวา ภายหลังจากทําการเก็บรักษาเมล็ดเอ้ืองทองในไนโตรเจนเหลว โดยเพาะบน
อาหารสูตร Modified Vacin and Went (1949) เมล็ดเอ้ืองทองท่ีไดรับการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 โดย
ระยะเวลาที่สงผลใหเมล็ดเอื้องทองสามารถงอกเปนโปรโตคอรมได คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที 
สวนการเติมสารปกปองเนื้อเย่ือพืช PVS2 เปนระยะเวลา 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที กอนทําการเก็บรักษา ใน
ไนโตรเจนเหลว เมล็ดเอื้องทองสามารถงอกไดเร็วที่สุด คือ 23.0 วัน สวนการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 เปน
ระยะเวลา 0, 10, 30 และ 20 นาที เมล็ดเอื้องทองสามารถงอกไดใน 24.0, 24.5, 24.5 และ 25.0 วัน ตามลําดับ และ
การเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 เปนระยะเวลา 50 นาที เมล็ดเอ้ืองทองมีเปอรเซ็นตความงอกเฉล่ียสูงสุด 85.0 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที ตามลําดับ จากผลการทดลองมี
ความสอดคลองกับรายงานของ Kanchit (2000) ที่ทดลองการเก็บแชแข็งเมล็ดของกลวยไมมาว่ิง Doritis pulcherrima 
Lindl. ทําการศึกษาระยะเวลาในการเติมสารละลาย PVS2 ที่เหมาะสมกอนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว โดยการเติม
สารละลาย PVS2 เปนระยะเวลา 50 นาทีใหเปอรเซน็ตการรอดชีวิตสูงสุดคือ 62 เปอรเซน็ต และนุจรีย (2559) ที่ทําการ
ทดลองการเก็บรักษาเมล็ดกลวยไมเอ้ืองกุหลาบกระเปาเปด Aerides falcata Lindl. ในไนโตรเจนเหลว พบวา สาร
ปกปองเนื้อเย่ือพืช PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที สงผลใหเมล็ดเอ้ืองกุหลาบกระเปาเปดมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย
สูงสุดคือ 95 เปอรเซ็นต สวนการเติมสารละลายปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 เปนระยะเวลา 0 นาที เมล็ด เอื้องกุหลาบ
กระเปาเปดไมสูญเสียความงอก แตตางกับการรายงานของสิริพงษ (2558) ที่ทดลองเก็บรักษาเมล็ดกลวยไมเหลืองจันท
บูร Dendrobium friedericksianum Rchb.f. ในไนโตรเจนเหลว พบวาระยะเวลาในการเติมสารปกปองเนื้อเย่ือพืช 
PVS2 เปนระยะเวลา 90 นาที สงผลใหเมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูร มีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ยสูงสุด 77.50 เปอรเซ็นต 
ยกเวนการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือ PVS2 เปนระยะเวลา 0, 10 และ 20 นาที เมล็ดกลวยไมเหลืองจันทบูรสูญเสียความ
งอก จากการทดลองในครั้งน้ี การเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 ที่ระยะเวลา 0 และ 10 นาที  เมล็ดเอื้องทองไมมีการ
สูญเสียความงอก อาจเปนผลจากสภาพของเมล็ดที่แกจัด ทําใหภายในเมล็ดมีนํ้าในเซลลอยูนอย ซึ่งสามารถปรับตัวใหทน
ตอสภาพการแชแข็ง จึงสงผลใหมีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตสูงภายหลงัการเก็บรักษา (ประศาสตร, 2536) 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  ควรเพิ่มระยะเวลาในการเติมสารปกปองเน้ือเย่ือพืช PVS2 ในการทดลอง 
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การใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล 
REPLACEMENT OF GROUND FISHMEAL IN THE DIET OF NILE TILAPIA 

(OREOCHROMIS NILOTICUS, Linnaeus) WITH ALTERNATIVE PEANUT MEAL  
IN AQUACULTURE  

นวลอนงค แผวผล, วรางคณา สุทธิผลิน, สราวุธ แสงสวางโชติ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาการใชกากถ่ัวลิสงเปนวัตถุดิบโปรตีนทดแทนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล ที่ใชกากถั่วลิสงทดแทน 
ปลาปน ที่ระดับแตกตางกัน 4 ระดับ คือ ชุดการทดลองที่ 1 สูตรอาหารท่ีไมใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 สูตรที่ใชกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 20 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองที่ 3 สูตรท่ีใชกากถั่วสิสงทดแทน
ปลาปน 25 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองที่ 4 สูตรที่ใชกากถ่ัวสิสงทดแทนปลาปน 30 เปอรเซ็นต ทําการทดลอง 3 ซ้ํา  
โดยปลานิลที่ใชในการทดลองมีนํ้าหนักเฉล่ียเริ่มตน 1.41 กรัม และมีความยาวเริ่มตน 3.42 เซนติเมตร โดยใหอาหาร  
5เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัว ใชระยะเวลาในการเล้ียง 4 สัปดาห พบวา ปลานิลสามารถยอมรับอาหารไดทุกสูตรอาหาร
โดยทุกระดับมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวเฉล่ีย อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายเฉลี่ยไมมีความแตกตางกัน
ในทางสถิต ิ(P>0.05) โดยปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่ใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนัก
ตัวเฉล่ีย ความยาวตัวเฉลี่ยดีที่สุด เทากับ 9.63±0.239 กรัม และ 9.13±0.314 เซนติเมตร ปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรการใช
กากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด เทากับ 0.44±0.04 ตอตัวตอวัน 
ปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนท่ีระดับ 20 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยดีที่สุด
เทากับ 62.67±10.07 เปอรเซ็นต จากผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวา สามารถนําเอากากถ่ัวลิสงมาทดแทนปลาปนผสม
ในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลได ซึ่งนาจะเปนแนวทางชวยลดตนทุนในการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรและยังเปนการลดการ
ใชทรัพยากรทางทะเลไดอีกทางหน่ึงดวย 
คําสําคญั: ปลานิล, กากถั่วลิสง, โปรตีนทดแทน 

 

Abstract 
 This research was designed to investigate the growth performance and feed utilization efficiency 
of Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) using four different types of experimental diets 
formulated from: the control type without peanut meal (0 percent), and 20, 25, and 30 percent of 
peanut meal respectively. Each formula was experimented with the Nile tilapia three times. The average 
weight of the Nile tilapia was 1.41 grams and 3.42 centimeters in length, started by feeding 5 per cent 
of body weight. The duration of raising was four weeks. It was found that the Nile tilapia could accept 
all of the formulas, without statistically significant difference (P>0.05), having average body weight, length, 
growth rate, and average survival rate. Nonetheless, the Nile tilapia fed with the diet formulas using 25 
percent of the  peanut meal had the greatest overall average body weight and length, i.e. 9.63 ± 0.239 
grams and 9.13 ± 0.314 centimeters. Those fed with the formula without peanut meal had the best 
growth rate at 0.44 ± 0.04 per Tilapia per day. Those fed with the formula with 20 percent of peanut 
meal showed the highest survival rate at 62.67±10.07 per cent. The findings indicated that the peanut 
meal as the best plant protein could be replaced as the alternative meal protein for the Nile Tilapia. 
Keywords: Nile Tilapia, Peanut meal, Protein replacement  
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บทนํา 
  ธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ําสําหรับการบริโภค สิ่งที่ควรคํานึงถึงเปนเรื่องสําคัญอันดับตนๆ คือ เรื่องตนทุนของ
อาหารที่ใชเล้ียง หากมีราคาท่ีสูงก็จะสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย การคิดคนสูตรอาหารสําหรับปลากินพืช
เพ่ือใชแหลงโปรตีนจากพืชทนแทนปลาปนเพื่อลดตนทุนของคาอาหาร โดยทั่วไปมีการใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองเพื่อ
ทดแทนปลาปน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการใชกากถั่วลิสง เน่ืองจากใหคุณคาอาหารเทียบเทาปลาปน อีกทั้งยังสามารถลด
ตนทุนไดมากถึง 30 เปอรเซ็นต (เชิด, 2552) เพ่ือแกไขปญหาผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากราคาอาหารปลาปนที่
สูงขึ้น มาใชวัตถุดิบชนิดอื่นมาทดแทนได โดยท่ัวไปถั่วลิสงปลูกมากทางภาคกลางและอีสานตอนลาง ซึ่งในขณะนี้มีราคา
ไมสูงมาก จึงนํามาวิจัยคุณคาทางโภชนาการและทดลองทําเปนสูตรอาหารสําหรับปลากินพืช ผลที่ออกมาใกลเคียงกับ
ปลาปน ในเมล็ดถ่ัวลิสงแหงประกอบดวย นํ้ามัน 45-55 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีปริมาณสูงกวาพืชตระกูลถ่ัวชนิดอ่ืนๆ และมี
โปรตีน 50.7 เปอรเซ็นต ในการวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลที่มีกากถ่ัวลิสงเปนสวนผสม ปลานิล มีช่ือ
วิทยาศาสตร คือ Oreochromis nilotica เปนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึง ซึ่งมีคุณคาทางเศรษฐกิจ นับตั้งแตป พ.ศ. 2508  
เปนตนมา สามารถเลี้ยงไดในทุกสภาพ ใชเวลาในการเพาะเลี้ยง 8 เดือน ถึง 1 ป สุดาพร (2557) การศึกษาประสิทธิภาพ
การยอยวัตถุดิบพื้นบานเพ่ือการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดตนทุนและเปนอาหารปลอดภัย เม่ือสิ้นสุดการ
ทดลองพบวา ปลานิลท่ีเลี้ยงดวยอาหารถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนในอัตราสวน 25 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นและความ
ยาวที่เพ่ิมข้ึนสูงสดุ   
   ในการวิจัยครั้งน้ีจึงศึกษาการใชกากถั่วลิสงปริมาณแตกตางกันเปนโปรตีนทดแทนปลาปนในอาหารสําเร็จรูป
สําหรับปลานิล เพื่อเปนแนวทางในการลดตนทุนคาอาหารปลาดวยการใชโปรตีนจากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปน อีกทั้งยัง
สามารถลดการใชทรัพยากรสัตวนํ้าจากทะเลซ่ึงเปนทิศทางการใชอาหารสัตวของโลก และสามารถนําไปประยุกตใชใน
เพาะเลี้ยงปลาชนิดอ่ืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการใชกากถั่วลิสงปริมาณแตกตางกันเปนโปรตีนทดแทนปลาปนในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลานิล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณหรือ CRD (Completely Randomized Design) 4 ชุดการทดลอง แตละ
ชุดการทดลองมี 3 ซํ้า ดังน้ี ชุดการทดลองที่ 1 สูตรอาหารกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม) ชุดการ
ทดลองที่ 2 สูตรอาหารกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 20 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองท่ี 3 สูตรอาหารกากถั่วสิสงทดแทน 
ปลาปน 25 เปอรเซน็ต ชุดการทดลองท่ี 4 สูตรอาหารกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 30 เปอรเซ็นต 

ข้ันตอนการทดลอง 
 1. การเตรียมนํ้า ทําความสะอาดถังไฟเบอรขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ถัง จากน้ันเติมนํ้าใสถัง แลวพักทิ้งไว  
3 วัน เพ่ือลดปริมาณคลอรีน เม่ือนํานํ้าไปใชในการทดลองระดับนํ้าจะลดลง ก็เติมนํ้าลงไปใหไดระดับเดิมและใหอากาศ
ผานหัวทรายตลอดการทดลอง 
 2. การเตรียมภาชนะที่ใชในการทดลอง โดยจัดเตรียมและทําความสะอาดตูกระจก 46x137x53 เซนติเมตร 
จํานวน 12 ตู พรอมเติมน้ําจากถังพักนํ้า ใหมีระดับ 40 เซนติเมตร คิดเปนปริมาตรนํ้าได 252 ลิตร และใหอากาศผาน 
หัวทรายตลอดการทดลอง 
 3. การเตรียมอาหารท่ีใชในการทดลอง 
  3.1 การเตรียมวัตถุดิบอาหาร อาหารที่ใชในการทดลองเปนอาหารที่เตรียมขึ้นเอง ประกอบไปดวยวัตถุดิบ
อาหาร 8 ชนิด โดยแยกออกเปน 2 ลักษณะ คือวัตถุดิบแหงสําเร็จ และวัตถุดิบที่ตองแปรสภาพใหเหมาะสมตอการผสม
อาหารวัตถุดิบแหงสําเร็จซื้อจากรานขายวัตถุดิบอาหารจะมีลกัษณะการบดหยาบๆ ไดแก ปลาปน กากถ่ัวเหลือง กากถั่ว
ลิสง รําละเอียด ซึ่งตองนํามารอนผานตะแกรงสวนวัตถุดิบอ่ืนๆ ไดแก วิตามินรวม แรธาตุ แปงสาลี และนํ้ามันพืช ไมตอง
นํามารอนผานตะแกรงเน่ืองจากมีขนาดเลก็ และนําไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบที่ใชในการประกอบสูตรอาหารในการทดลอง 
 

 

 

 

 
 

  3.2 สูตรอาหารท่ีใชในการทดลอง นําผลจากการวิเคราะหวัตถุดิบอาหารมาคํานวณปรับสูตรอาหาร ดังแสดง
ในตารางที่ 2 สูตรอาหารที่ใชในการทดลอง มีการใชกากถั่วสิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารในระดับที่ตางกัน 4 ระดับ 
ไดแก ชุดที่ 1 อาหารที่ไมใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน ชุดท่ี 2 การใชกากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 20 เปอรเซ็นต ชุดท่ี 3 
การใช  กากถั่วสิสงทดแทนปลาปน 25 เปอรเซ็นต และชุดท่ี 4 การใชกากถ่ัวสิสงทดแทนปลาปน 30 เปอรเซ็นต โดยที่
ทุกสูตรอาหารมีโปรตีน 25 เปอรเซ็นต  
 

ตารางที่ 2 สวนประกอบของวัตถุดิบอาหารที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารในอัตราสวนที่แตกตางกัน 
 

 
 
 

 

 

 

 

  
  4. การเตรียมปลานิลที่ การทดลองน้ีใชลูกปลานิลอายุประมาณ 2 เดือน มีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.41 กรัม ความยาว
เฉลี่ย 4.55 เซนติเมตร โดยนํามาอนุบาลใหอาหารสําเร็จรูปกอน เพื่อใหปลาคุนเคยกับอาหารที่จะนํามาใชในการทดลอง 
 5. การดําเนินการทดลอง ทําการสุมปลาลงตูกระจก ตูละ 25 ตัว ใหคร้ังละ 10 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวปลา 
โดยใหวันละ 2 คร้ัง เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. ทําการเปลี่ยนถายนํ้าและทําความสะอาดตูกระจกทุก 7 วัน ทําการ
ดูดตะกอน และเติมนํ้าใหเทากับปริมาณน้ําเดิมทุกวัน วิเคราะหคุณภาพน้ําในการทดลองทุกสัปดาห ดวยการวัดความเปน
กรด-ดาง โดยใช pH meter วัดคาไนไตรท และแอมโมเนีย  
  การเก็บบันทึกขอมูล ทําการเก็บบันทึกผลการทดลอง ดังตอไปน้ี 
 1. อัตราการเจริญเติบโต 
 การวัดขนาดและชั่งนํ้าหนักระหวางการเล้ียงทุก 2 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลวนาํขอมูลที่ไดไปคาํนวณ 
หาอัตราการเจริญเติบโต ดังน้ี 
 

อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) = 
นํ้าหนักเม่ือสิ้นสุดการทดลอง (กรัม/ตัว) – นํ้าหนักเริ่มตน (กรัม/ตัว) 
ระยะเวลาการทดลอง 

 
 

ชนิดของวัตถุดิบ โปรตีน (%) ความชื้น (%) เถา (%) ไขมัน (%) 
 ปลาปน  60.29  10.25  23.15  12.36 
 กากถั่วลิสง  50.70  5.00  7.10  0.90 
 กากถั่วเหลือง  47.44  9.50  6.29  5.41 
 รําละเอียด  11.62  9.65  6.25  15.70 
 แปงสาลี  14.20  11.35  0.42  0.90 
 นํ้ามันพืช  1.10  21.30  0.70  0.20 

ชนิดของวัตถุดิบ สูตรอาหารท่ีใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับตางๆ (เปอรเซ็นต) 
0 20 % 25 % 30 % 

ปลาปน 
กากถั่วลิสง 
กากถั่วเหลอืง 
รําละเอียด 
แปงสาลี 
นํ้ามันพืช 
แรธาตุ 

25 
- 

25 
30 
11 
5 
4 

20 
20 
10 
26 
15 
5 
4 

15 
25 
13 
23 
15 
5 
4 

10 
30 
13 
23 
15 
5 
4 

รวม 100 100 100 100 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
307 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

2. อัตราการรอดตาย 
  โดยการตรวจนับจํานวนปลานิลที่เหลืออยูในแตละชุดการทดลอง เม่ือสิ้นสุดการทดลองแลวนําขอมูลท่ีได  
มาคาํนวณหาอัตราการรอดตาย 
 

อัตราการรอดตาย (%) = 
จํานวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง (ตัว) 

X 100 
จํานวนปลาเมื่อเร่ิมการทดลอง (ตัว) 

 

นําขอมูลนํ้าหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย ที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะห 
ความแปรปรวน (Analysis Of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซน็ต   

สถานท่ีทดลอง 
หองปฎิบัติการการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 
 

ผลการวิจัย 
  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิลที่เล้ียงดวยอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสง
ทดแทนปลาปนท่ีแตกตางกัน 4 ระดับ ปรากฏผลดงัน้ี 
  การเจริญเติบโตดานน้ําหนักตัวเฉลี่ย  
  การเจริญเติบโตดานนํ้าหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทน   
ปลาปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางท่ี 5 จากผลการทดลอง น้ําหนัก
ตัวเฉล่ียของปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนระดับ 0(0:100), 20(20:80), 25(25:75), 
30(30:70) เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 8.99, 7.42, 9.63 และ 8.86 กรัม ตามลําดับ โดยปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มี
การใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารท่ีระดับ 25 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 9.63 กรัม 
รองลงมาไดแก ปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 0, 20 และ 
30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อนํานํ้าหนักตัวเฉลี่ยของปลานิลท่ีเล้ียงดวยสูตรอาหารท่ีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลา
ปนท่ีระดับแตกตางกันดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําหนักตัวของปลานิลในสัปดาหที่ 1 ไมมีความแตกตางกัน
ในทางสถิติ (P>0.05) สวนนํ้าหนักตัวของปลานิลในสัปดาหที่ 2-4 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) 
 การเจริญเติบโตดานความยาวตัวเฉล่ีย 
  การเจริญเติบโตดานความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสง
ทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางที่ 6 จากผลการทดลอง 
ความยาวตัวเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนท่ีระดับ 0(0:100), 20(20:80), 
25(25:75), 30(30:70) เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 8.35, 8.71, 9.13 และ 8.57 กรัม ตามลําดับ โดยปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตร
อาหารท่ีมีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต มีความยาวตัวเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 
9.13 กรัม รองลงมา ไดแก ปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารที่ระดับ 
30, 20 และ 0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเม่ือนําความยาวตัวเฉลี่ยของปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่การใชกากถั่วลิสง
ทดแทนปลาปนที่ระดับแตกตางกันดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา ความยาวตัวของปลานิลในสัปดาหที่ 1, 3 และ 5 
ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) สวนความยาวตัวของปลานิลในสัปดาหท่ี 2 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ 
(P>0.05) 
  อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัมตอตัวตอวัน) ของปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารท่ีมีการใชกากถ่ัวลิสงทดแทน
ปลาปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางที่ 7 จากผลการทดลอง อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 0(0:100), 20(20:80), 
25(25:75), 30(30:70) เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 0.44, 0.13, 0.18 และ 0.17 (กรัมตอตัวตอวัน) ตามลําดับ โดยปลานิล 
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ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสตูรอาหารที่ระดับ 0 เปอรเซน็ต มีอัตราการเจริญเติบโต
เฉล่ียมากที่สุดเทากับ 0.44 กรัม รองลงมา ไดแก ปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารท่ีมีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสม
ในสูตรอาหารที่ระดับ 25, 30 และ 20เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเม่ือนําอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลานิลท่ีเลี้ยง
ดวยสูตรอาหารที่การใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนท่ีระดับแตกตางกันดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา อัตราการ
เจริญเติบโตในแตละสัปดาห ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) 
  อัตราการรอดตายเฉลี่ย  
    อัตราการรอดตายเฉลี่ย (กรัมตอตัวตอวัน) ของปลานิลท่ีเล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลา
ปนผสมในสูตรอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห แสดงไวในตารางที่ 8 จากผลการทดลองอัตราการรอด
ตายเฉล่ียของปลานิลท่ีเล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใช กากถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนที่ระดับ 0(0:100), 20(20:80), 
25(25:75), 30(30:70) เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 49.33, 62.67, 59 และ 60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยปลานิลที่เลี้ยงดวย
สูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตรอาหารท่ีระดับ 20 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอดตายเฉล่ียมาก
ที่สุดเทากับ 62.67 กรัม รองลงมาไดแกปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนผสมในสูตร
อาหารท่ีระดับ 30, 25 และ 0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเม่ือนําอัตราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตร
อาหารท่ีใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนท่ีระดับแตกตางกันดังกลาวไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา อัตราการเจริญเติบโตในแต
ละสัปดาห ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) 

คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง     
 จากการทดลองตลอด 7 สัปดาห ไดทําการเก็บขอมูลวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยมีผลการมีผลดังน้ี คาแอมโมเนีย

อยูในชวง 0.00-0.01 มิลลิกรัมตอลิตร คาไนไตรทอยูในชวง 0.0-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรดเปนดางอยูในชวง         
7.0-7.5 (ตารางที่ 3 ) 
 

ตารางที่ 3 คุณภาพนํ้าตลอดการทดลองในระยะเวลา 7 สัปดาห  

ตนทุนคาอาหาร 
  1. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว ณ เดือนมีนาคม 2562 
 1.1 ปลาปน กิโลกรัมละ 30 บาท 
  1.2 กากถั่วลิลง กิโลกรัมละ 10 บาท 
  1.3 กากถั่วเหลือง กิโลกรัมละ 17 บาท 
  1.4 รําละเอียด กิโลกรัมละ 15 บาท 
  1.5 แปงสาลี กิโลกรัมละ 35 บาท 
  1.6 นํ้ามันพืช กิโลกรมัละ 34 บาท 
  1.7 แรธาตุ กิโลกรัมละ 250 บาท 
 2. การคํานวณตนทุนคาอาหาร 
 จากการทดลองใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน ในสูตรอาหารท่ีแตกตางกันที่ 4 ระดับ พบวา ตนทุนคาอาหาร
ในสูตรที่ 1 ใชกากถ่ัวลิสงที่ 0 เปอรเซ็นต มีราคาอยูที่ 26.8 บาทตอกิโลกรัม สูตรที่ 2 ใชกากถั่วลิสงที่ 20 เปอรเซ็นต 
พบวา ตนทุนคาอาหารลดลงเหลือ 25.55 บาทตอกิโลกรัม สูตรที่ 3 ใชกากถั่วลิสงที่ 25 เปอรเซ็นต พบวา ตนทุนคาอาหาร
ลดลงเหลือ 24.11 บาทตอกิโลกรัม สูตรที่ 4 ใชกากถั่วลิสงที่ 30 เปอรเซ็นต พบวาตนทุนคาอาหารลดลงเหลือ 23.61 
บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 4) 

ชุดการทดลอง แอมโมเนีย (mg/l.) ไนไตรท (mg/l.) คา pH 
1 0.00 - 0.01 0.0 – 0.5 7.0 – 7.5 

2 0.00 - 0.01 0.0 – 0.5 7.0 – 7.5 

3 0.00 - 0.01 0.0 – 0.5 7.0 – 7.5 

4 0.00 - 0.01 0.0 – 0.5 7.0 – 7.5 
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ตารางที่ 4 ตนทุนคาอาหาร (บาท/กิโลกรัม) ที่ใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเล้ียงปลานิลในอัตราสวน 
แตกตางกันที่ 4 ระดับ 
 

ชนิดของวัตถุดิบ 
ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 
ราคาวัตถุดิบตามปริมาณที่ตอ 100 กโิลกรัม 
สูตรอาหารท่ีใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปน (%) 

0 20 25 30 
ปลาปน 30 750 600 450 300 

กากถั่วลิสง 10 - 200 250 300 
กากถั่วเหลอืง 17 425 170 221 221 
รําละเอียด 15 450 390 345 345 
แปงสาลี 35 385 525 525 525 
นํ้ามันพืช 34 170 170 170 170 
แรธาตุ 250 500 500 500 500 

รวม 
ราคา/100กิโลกรัม/บาท  2,680 2,555 2,461 2,361 
ราคา/1กิโลกรัม/บาท  26.8 25.55 24.61 23.61 

 
ตารางที่ 5 นํ้าหนักตัวเฉลี่ย (คาเฉล่ีย+SD) ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถั่วลิสงแตกตางกัน 4 ระดับ  
 

ชุดการทดลองที่ 

น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) 

สัปดาหท่ี 

1 3 5 7 

1 
2 
3 
4 

1.43+0.023 
1.40+0.059ns 
1.39+0.020 
1.43+0.023 

2.95+0.680ns 

1.75+0.250ns 
2.35+0.216ns 

1.97+0.143ns 

3.50+0.210ns 

3.75+0052ns 
4.17+0.167ns 

4.03+0.093ns 

8.99+0.848ns 

7.42+1.182ns 
9.63+0.239ns 

8.86+0.562ns 

หมายเหตุ: คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ในแนวตั้งของแตละชุดการทดลอง หมายถึง  
              ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต  
 

ตารางที่ 6 ความยาวตัวเฉลี่ย (คาเฉลี่ย+SD) ของปลานิลท่ีเล้ียงดวยสูตรอาหารท่ีมีการใชกากถ่ัวลิสงแตกตางกัน 4 ระดับ  
 

ชุดการทดลองที่ 

ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 

สัปดาหท่ี 

1 3 5 7 

1 
2 
3 
4 

4.52+0.059ns 

4.63+0.078ns 
4.54+0.022 
4.54+0.034 

5.49+0.680ns 

4.88+0.073ns 
5.09+0.216ns 

5.16+0.143ns 

5.87+0.101ns 

5.73+0.218ns 

5.89+0.324ns 

5.88+0.187ns 

8.35+0.494ns 

8.57+0.267ns 
9.13+0.314ns 

8.71+0.518ns 

หมายเหตุ: คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ในแนวตั้งของแตละชุดการทดลอง หมายถึง  
              ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางที ่7 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (คาเฉล่ีย+SD) ของปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถ่ัวลิสงแตกตางกัน      
4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห        
  

ชุดการทดลองที่ อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย (กรัมตอตัวตอวัน) 

1 
2 
3 
4 

0.27+0.02 
0.21+0.04 
0.29+0.01 
0.27+0.02 

 

ตารางที่ 8 อัตราการรอดตายเฉล่ีย (คาเฉล่ีย+SD) ของปลานิลท่ีเล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีการใชกากถ่ัวลิสงแตกตางกัน      
4 ระดับ เปนเวลา 7 สัปดาห      
     

ชุดการทดลองที่ อัตราการรอดตายเฉล่ีย (เปอรเซ็นต) 

1 
2 
3 
4 

49.33+8.33ns 

62.67+10.07ns 

 56.00+9.80ns 

60.00+13.86ns 

หมายเหตุ: คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ในแนวตั้งของแตละชุดการทดลอง หมายถึง  
              ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  จากการทดลอง การใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล อัตราการเจริญเติบโตในดานของ
นํ้าหนักตัวเฉลี่ย ความยาวตัวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทดลอง  
7 สัปดาห พบวา การเจริญเติบโตดานน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย มีคาอยูในชวง 7.42-9.63 กรัม ความยาวเฉลี่ยอยูในชวง 
8.35–9.13 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยูในชวง 0.13-0.44 กรัมตอตัวตอวัน และอัตราการรอดตายเฉล่ียอยู
ในชวง 49.33-62.67 เปอรเซ็นต ดังน้ัน การใชกากถั่วสิสงทดแทนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต  
มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด สอดคลองกับสุดาพร (2557) ซ่ึงทําการทดลองศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลท่ีเลี้ยง
ดวยอาหารที่มีถั่วลิสงทดแทนปลาปน ซึ่งแบงการทดลองออกเปน 5 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ซํ้า ประกอบดวย อาหารที่มี
ถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนในอัตราสวน 0, 25, 50 และ 75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยการทดลองน้ีจะทําการเลี้ยงปลานิล 
ในกระชังขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 5 ตัวตอตารางเมตร ทําการทดลองเปนระยะเวลา 5 เดือน ผลการทดลองพบวา 
ปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารถ่ัวลิสงทดแทนปลาปนในอัตราสวน 25 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้น และความยาวท่ีเพิ่มข้ึน
สูงสุด และจากการทดลองใชกากถั่วลิสงทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลที่ระดับ 20 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอด
ตายเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 62.67 เปอรเซ็นต ซ่ึงพบวา ลูกปลามีการตายในชวงแรก (1-2 สัปดาห) สาเหตุอาจเกิดจาก
ปลามีขนาดเล็ก และอาหารท่ีใหมีขนาดใหญเกินไปหรือมีลักษณะเปนเศษผงลูกปลาจึงไมสามารถกินไดตามตองการ 
(Sashi and Ajay, 2014) หรืออาจเปนเพราะวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารที่มีขนาดใหญหรือแข็ง และวัตถุดิบ
บางชนิดอาจมีความช้ืนมาก เชน กากถ่ัวลิสง ถาเก็บรักษาไมดีมีความชื้นสูงจะทําใหข้ึนรา ซ่ึงอาจกอใหเกิดพิษจากสาร 
อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) อาจทําใหปลามีอาการเบ่ืออาหารและโตชาได (อาภรณ และคณะ, 2548) ดังน้ันควรเก็บ
รักษาวัตถุดิบใหดี และวัตถุดิบที่มีขนาดใหญหรือแข็งใหนํามาปนใหละเอียด ลดปริมาณนํ้าที่ใส เพ่ือลดความความช้ืนใน
อาหาร ทําใหอาหารมีขนาดเล็กลง กรมประมง (ม.ป.ป.) สําหรับคุณภาพนํ้าในการทดลองมีความเหมาะสมตอการเล้ียง
สัตวนํ้า โดยมีคาแอมโมเนีย (NH3) ของนํ้ามีคาอยูในชวง 0.00-0.01 มิลลิกรัมตอลิตร คาไนไตรท (NO2) ของนํ้ามีคาอยู
ในชวง 0.00-0.25 มิลลิกรัมตอลิตร และคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของนํ้ามีคาอยูในชวง 7-7.5 ซ่ึงสอดคลองกับกรม
ประมง (2562) และ มินตรา (ม.ป.ป.) รายงานวาคุณสมบัติของน้ําที่เหมาะตอการเลี้ยงสัตวนํ้า ไดแก คาความเปนกรด
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เปนดาง อยูระหวาง 6.5–8.5 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าในชวง 3-4 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมินํ้าอยูในชวง 19-28 องศา
เซลเซียส คาแอมโมเนียและไนไตรท ไมเกิน 0.02 มลิลิกรัมตอลิตร 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ผูเล้ียงหรือเกษตรกรท่ีสนใจ สามารถนําผลการทดลองน้ีไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนได 
  2. ควรมีการตรวจดู ระบบนํ้า ระบบไฟฟา และระบบออกซิเจน เพ่ือไมใหเกิดปญหาระหวางการทดลอง 
  3. ควรทําการศึกษาปลากินพืชชนิดอ่ืนๆ มาใชในการทดลอง เพ่ือศึกษาอัตราการเจรญิเตบิโต อัตราการรอดตาย 
ในการเล้ียงวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ 
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กระบวนการจดัการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning)  
เพื่อพัฒนาผูเรียนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

The Effects of Project-Based Learning Management to Develop Learners of 
Course Communicable and Non-Communicable Diseases 

ศิรินันท คําสี, โปรดปราน ทาศิริ, ญาดา เรียมริมมะดัน, ชนะพล สิงหศุข, ระพีพัฒน ศรีมาลา,  
วรพจน ทําเนียบ, อรชุมา หนูนอย, ปรียาภรณ นิลนนท  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based 
Learning) โดยบูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ที่ลงทะเบียน
รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติด จํานวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และสมัครใจในการเรียนรูโดยการใชโครงการ รูปแบบการวิจัยการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi- 
Experimental Design) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษ 
ที่ 21 และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent 
  ผลการวิจัยพบวา กอนเรียนคาเฉลี่ยผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning) 
โดยบูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอโดยการประเมินทักษะการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (2.78±.78) และหลังการการจัดการเรยีนการสอนอยูในระดับมาก (3.82±.87) ตามลําดับ หลังการ
จัดการเรียนการสอนทักษะการเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-14.28 ; p=0.023) ความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมหลังการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.68±.68) 
คําสําคญั: การเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน, รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
 

Abstract 
  This study aimed to study the effects of project-based learning management by integrating 
community health courses and communicable diseases and non-communicable diseases of students 
in Public Health Sciences Rajabhat Rajanagarindra University. The sample group consisted of 3 2 
undergraduate students in the field of Public Health, enrolled in the course of communicable diseases 
and non-addicted diseases in the second semester of the academic year 2017.The selecting a sample 
group that was purposive sampling and voluntary in learning by using the project. The research design 
was a quasi-experimental research. The tools used in the research were questionnaires, basic learning 
skills assessment in the 2 1 st century and satisfaction. Quantitative data analysis uses descriptive 
statistics including number, percentage, mean and standard deviation, and dependent t-test.  
  The results of the study showed that before learning, the average results of the project-based 
learning management were by integrating community health courses and communicable diseases and 
non-communicable diseases by evaluating basic learning skills in the 21st century is moderate (2.78±.78) 
and after teaching at a high level (3 . 8 2±.8 7 )  respectively. After learning of cognitive skills increased 
significantly (t=-14.28 ; p=0.023).  Satisfaction with organizing activities after teaching and learning by 
using the project as the main students were satisfied at the highest level (4.68±.68). 
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บทนํา 
    การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติเปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคนให
มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางความไดเปรียบของประเทศเพ่ือการแขงขันและยืนหยัด 
ในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ภูมิภาค และของโลก ควบคูกับการธํารงรักษาอัตลักษณของประเทศ ในสวนของประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษา (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 
  ปจจุบันจะเห็นไดวา ระบบการศึกษาในหลายประเทศ เชน สิงคโปร เกาหลีใต ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ที่เนนสรางสมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Competencies) ซ่ึงเนนใหเด็กมีทักษะการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนในอนาคต อันเปนที่มาของ
ทิศทางในการจัดการศึกษาใหมที่เนนกระบวนการเรียนรูสําคัญกวาความรู ดวยผลการวิจัยที่พบวา การอัดขอมูลความรู
ผานการสอนเขาไปสูสมองของเด็กและเยาวชนจํานวนมากนั้น มิไดสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญตอความคิด
สรางสรรคแตอยางใด ในทางกลับกันเด็กและเยาวชนควรมีโอกาสไดฝกฝนทักษะการเรียนรู โดยมีครูเปนผูชวยสงเสริมให
เด็กสามารถริเริ่มสรางสรรคความคิดใหมๆ ไดเอง ผานกระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
(ไกรยส ภัทราวาท, 2556) การเรียนรูดวยโครงงานเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนรูปแบบที่เปนการให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน (วิจารณ พานิช, 2555) 
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่เรียนผานการเรียนการสอนตามโครงการกับการเรียนการสอนแบบ
ด้ังเดิมแสดงใหเห็นวาเม่ือใชการเรียนการสอนแบบ (Project-based Learning: PBL) จะชวยเพิ่มการการจําเน้ือหาใน
ระยะยาวและชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีกวาผูเรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งในการทดสอบการแกปญหาและทักษะในการ
ทํางานรวมกันและปรับปรุงทัศนคติของนักเรียนตอการเรียนรูอยูในระดับสูง (Strobel & van Barneveld, 2009; 
Walker & Leary, 2009) 
  จากความสําคัญและการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐานผูวิจัยศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปน
ฐาน (Project-based Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ โดยนํากระบวนการศึกษาชุมชน
และองคความรูไปปรับใช ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนเกิดความรูเกิดทักษะการทํางานและการแกปญหาซ่ึงจะทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึนจึงไดพัฒนารูปแบบการเรียนรู แบบโครงการเปนฐานเพ่ือใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปนพื้นฐานสําหรับ
การทําโครงการท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในรูปแบบท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเปนประโยชนกับการเรียนการ
สอนทางดานการสงเสริมและปองกันโรคในพ้ืนที่ชุมชนและทองถ่ิน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือเปรยีบเทียบผลของการจัดการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบโครงการเปนฐาน (Project-based 
Learning) โดยบูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร  
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดยบูรณา
การรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
  ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        
จํานวน 740 คน  
  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ที่ลงทะเบียนรายวิชา
โรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning) โดยบูรณาการรายวิชา
โรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ี
เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Design) ประกอบดวย 1 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental 
Group) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง (Before-After One Group Pretest-Posttest Design) 
ดังน้ี 
 

  O1  คือ ทดสอบกอนเรียน และทําการประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
  X1 - X4   คือ กิจกรรม Project-Based Learning ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
  M คอื ติดตามและใหคําปรึกษาการดําเนินงานโครงการของนักศึกษา 
  O2 คือ ทําการทดสอบหลังเรียน ทําการประเมินทักษะการเรยีนรูขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21  
        และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 

  ประชากรและตัวอยาง 
 ประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
740 คน  
 กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ที่ลงทะเบียนรายวิชาโรคติดตอ
และโรคไมติด จํานวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และสมัครใจในการเรียนรูโดยการใชโครงการเปนฐาน       
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเน้ือหารายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ และสถานการณการเกิดโรค 
ในปจจุบัน 

 
 

  2. กิจกรรม Project Based Learning ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก  
  1) การนําเสนอ (การคิดและเลือกหัวขอเรื่องโครงงาน)  
  2) การวางแผน (การเขียนเคาโครงของโครงการ)  
  3) การปฏิบัติโครงงาน  
  4) ประเมินผลโครงการและนําเสนอ 
 

กลุมทดลอง 
 

X1 X2 X3 X4 M M M 

 
          

ระยะเวลา 16 สัปดาห 
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 3. แบบประเมินทักษะการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
 1) การวัดประเมินทักษะความรับผิดชอบ และการปรับตัว  
 2) การวัดประเมินทักษะการส่ือสาร 
 3) การวัดประเมินทักษะความคดิสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน 
 4) การวัดประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ 
 5) การวัดประเมินทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและส่ือ 
 6) การวัดประเมินทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน 
 

 โดยใชมาตราประมาณคา (Rating Scale) ดังน้ี 
  5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
  4 คะแนน หมายถึง มาก 
  3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง นอย 
  1 คะแนน หมายถึง นอยที่สุด 
 

การกําหนดเกณฑในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย 5.00-4.50 หมายถึง ทักษะการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 4.49-3.50 หมายถึง ทักษะการเรียนรูอยูในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.49-2.50 หมายถึง ทักษะการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 2.49-1.50 หมายถึง ทักษะการเรียนรูอยูในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.49-1.00 หมายถึง ทักษะการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด 
 

 4. วิเคราะหความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบโครงการเปนหลัก โดยใชคาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงแบบสอบถามความพึงพอใจน้ีเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดย
อางอิงตามแบบทดสอบทัศนคติของ Likert คือ กําหนดคาความรูสึกของบุคคลหรือทัศนคติตอส่ิงตางๆ 5 ระดับ โดยมี
เกณฑในการแปลความหมายดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 46) 
 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลวา พึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลวา พึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลวา พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  แปลวา พึงพอใจในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  แปลวา พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 

  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. ผูวิจัยศึกษาขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 
 2. รวบรวมขอมูลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองโดยกําหนด
ขอบเขต 
 3. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงครอบคุมตัวแปรและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
งานวิจัย 
 4. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. นําแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out)  

การตรวจหาคณุภาพของเครื่องมือ 
 การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
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 นําแบบสอบถามที่มีการนําไปใชแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
นักศึกษาสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.84 โดยการศึกษาครั้งนี้ไดคาแอลฟาตามสูตรของครอนบาท (cronbach’s alpha coefficient) 
(สุวิมล ติรกานันท, 2551)  
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยไดทําการปฐมนิเทศช้ีแจง เก่ียวกับการจัดการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
 2. ทําการทดสอบกอนเรียน และทําการประเมินทักษะการเรยีนรูขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
 3. ประสานงานเครือขายชุมชนท่ีเปนพื้นที่เปาหมายใชในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเปนฐาน 
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการเปนฐานตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนโดย  
  1) การนําเสนอ (การคิดและเลือกหัวขอเรื่องโครงงาน)  
  2) การวางแผน (การเขียนเคาโครงของโครงการ)  
  3) การปฏิบัติโครงงาน  
  4) ประเมินผลโครงการและนําเสนอ 
 5. ทําการทดสอบหลังเรียน ทําการประเมินทักษะการเรียนรูข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 และแบบสอบถาม 
วัดความพึงพอใจ 

การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี 
 1. สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent ทําการทดสอบกอนและหลังเรียน และทําการประเมินทักษะการ
เรียนรูข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
  2. วิเคราะหขอมูลผลการเรียนรูและความพึงพอใจโดยการหาคาเฉล่ีย รอยละ ระยะเวลาทําการวิจัย และ
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดยบูรณาการ 
              รายวิชาอนามัยชุมชนและโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กอนและหลังเรียน (n=32) 
 

ทักษะการเรียนรูข้ันพื้นฐาน 
ในศตวรรษท่ี 21 

กอนเรียน หลังเรียน t df p 

�̅� SD �̅� SD 

ทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
ไดแก  
1) ทักษะความรับผิดชอบ และการปรบัตวั  
2) ทักษะการส่ือสาร  
3) ทักษะความคิดสรางสรรคและความใฝรู 
   ใฝเรียน  
4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิด
เปนระบบ  
5) ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและส่ือ  
6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการ 
   ทํางานรวมกัน 

2.78 0.78 3.83 0.87 -14.28 31 <0.023* 

*p<0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  จากตารางที่ 1 พบวา การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based 
Learning) โดยบูรณาการรายวิชาอนามัยชุมชนและโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กอนเรียนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (2.78±.78) และหลังเรียนภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (3.82±.87) ซึ่งหลังจากการเรียนการสอนผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based 
Learning) เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.023) 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมหลังการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก (n=32) 
 

รายการประเมิน 
𝒙 SD ระดับ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักชวยใหผูเรียนไดฝกการคนควา 
   มากขึ้น 

4.23 .71 มาก 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักชวยฝกผูเรียนใหคิดเปนทําเปน  
   และแกปญหาได 

4.76 .62 มากที่สุด 

3. นักศึกษาไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริงและเรียนรูในการแกปญหาในขณะ 
   ปฏิบัติงานได 

4.86 .51 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลักกระตุนใหเกิดการเรียนรู 4.36 .62 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักชวยฝกใหนักศึกษามีโอกาสนํา 
   ความรูความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในตัวเองออกมาใชในการปฏิบัตงิาน 
   ในชุมชนได 

4.67 .70 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปนหลักทําใหนักศึกษาไดฝกการทาํงาน 
    เปนทีม 

4.80 .60 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการจัดโครงการเรียนรูในศตววรรษที่21 ชวยใหนักศึกษาไดมีโอกาส 
    ฝกการคิดวิเคราะห และสังเคราะหเน้ือหาและบูรณาการความรูจากศาสตร 
    ดานสาธารณสุขไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

4.73 .81 มากที่สุด 

8. ความนาสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชโครงการเปนหลัก 4.58 .64 มากที่สุด 
9. สามารถนํารูปแบบโครงการเรียนรูในศตววรรษท่ี21 ของรายวิชาโรคติดตอ 
   และโรคไมตดิตอ ไปใชปฏิบัติในการศึกษา/การทํางานไดจรงิ 

4.65 .43 มากที่สุด 

10. นักศึกษาสามารถบูรณาการ/ประยุกตความรูตางๆที่ไดศึกษามาเพ่ือใชในการ 
     ดําเนินกิจกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาพของคนในชมุชนได 

4.78 .56 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.68 .68 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมหลังการเรยีนการสอนโดยใชโครงการเปนหลักนักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.68±.68) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดยบูรณาการ
รายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กอนเรียน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (2.78±.78) และหลังเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก (3.82±.87) ซึ่งผลของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.023) สอดคลองกับ
การศึกษาของเกศณีย สัตตรัตนขจร (2557) การใชเทคนิคการสอนโดยใชกรณีศึกษารายวิชากฎหมายธุรกิจทองเที่ยว  
การบริการและธุรกิจโรงแรมเปนการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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จากการทดสอบกอนเรียนโดยใชกรณีศึกษาและการทดสอบหลังจากการเรียนโดยใชกรณีศึกษาทั้ง 3 ครั้งเห็นวาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการทดสอบหลังจากเรียนโดยใชกรณีศึกษาสูงกวาการทดสอบที่ไมไดใชกรณีศึกษาในการเรียน อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของประกายฉัตร ขวัญแกว และคณะ (2559) ผลของการจัดการเรียนรูแบบ
โครงการเปนฐาน Project-Based Learning (PjBL) ที่มีตอความคิดสรางสรรคสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการเลขานุการ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะความคิดสรางสรรคดวยการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน โดยใชแผนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะความคิด
สรางสรรคในการสอน มีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการประเมินสูงกวากอนการประเมินอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพิชิต อวนไตร (2558) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานแบบ DAPOA สําหรับการศึกษา
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการเรียนรูแบบดาปวที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพ
เฉล่ียอยูในระดับมาก และความพึงพอใจของผูเรียนที่ผานการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 
 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดยบูรณาการ
รายวิชาอนามัยชุมชนและโรคติดตอและโรคไมติดตอ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยการประเมินทักษะ
การเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 กอนและหลังเรียน กอนเรียนคาเฉลี่ยผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปน
ฐาน (Project-based Learning) ไดแก 1) ทักษะความรับผิดชอบ และการปรับตัว 2) ทักษะการสื่อสาร 3) ทักษะ
ความคิดสรางสรรคและความใฝรูใฝเรียน 4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ 5) ทักษะการใชขอมูล
สารสนเทศและส่ือ 6) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง หลังเรียนคาเฉลี่ย 
ภาพรวมอยูในระดับมาก  
 ผูวิจัยสรุปไดวา จากการศึกษากระบวนการการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-based Learning) โดย
บูรณาการรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอนั้นเปนปจจัยเสริมแรงทางสังคม เศรษฐกิจ สงผลในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่  21 (21st Century Competencies) ซ่ึงเนนใหเด็กมีทักษะการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม และสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนในอนาคต ซ่ึงจาก
แนวคิดการเรยีนรูตลอดชีวิต กระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ธรรมชาติของการทํางานและตลาดแรงงาน
และโครงสรางอายุประชากร เปนแรงผลักดันที่สําคัญตอความจําเปนที่จะตองมีการยกระดับทักษะการทํางานและการใช
ชีวิตอยางตอเน่ือง ความตองการก็เพ่ือเริ่มตนที่ยกระดับของทักษะเชนเดียวกับการเปล่ียนแปลงมากข้ึนในธรรมชาติของ
ทักษะแรงกระตุนของกิจการเพ่ือใหมีความยืดหยุนมากขึ้นสงผลตอสภาพการทํางาน มีแนวโนมที่จะมีการจางงานระยะสั้น
ในตลาดสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของตลาดไดงาย และวัฎจักรสินคาที่สั้นลง งานอาชีพลดลงและบุคคล
ประสบกับความเปล่ียนแปลงในเรื่องงานดีข้ึนในชวงชีวิตทํางาน สะทอนชองวางรายไดระหวางผูมีวุฒิการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย และผูที่ไมมีวุฒิดังกลาว 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. การดําเนินการวิจัยควรมีกลุมเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 
(Project-Based Learning) 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบทางการเรียนเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน Project-Based Learning โดยมีองคกร
ชุมชนเปนผูมีสวนรวมเริ่มตนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาบริบท
ของชุมชนในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน และเสริมสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตองมี
มุมมองแบบองครวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรูทุกดาน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่สนับสนุนทุนการวิจัย และขอขอบคุณเครือขายชุมชนตําบล
ปากนํ้า อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสวนรวมในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 
(Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาผูเรยีนรายวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
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การศกึษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 
A Study of environmental factors affecting learning achievement of 

vocational certificate students in area of industrial engineering Muaklek 
Technical College Academic Year 2018 
อัญญารัตน ประสันใจ, วัสดา ยังรอต, ทินกร อรพิพัฒนกุล 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

บทคดัยอ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 รวม
ทั้งหมด 220 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม ประกอบดวยตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
เปนความคิดเห็นในปจจัยสภาพแวดลอม 4 ดาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคารอยละ  
 ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ในปจจัยดานตัวนผูเรียน คือ 
มีพฤติกรรมเลนเกมออนไลนทุกวัน รอยละ 86.36 สวนความคิดเห็นในปจจัยดานครอบครัว คือ เมื่อมีปญหาทางการเรียน
มักจะปรึกษาผูปกครองแคบางเรื่อง รอยละ 82.73 ในสวนของปจจัยดานสังคม พบวา ไมมีความคิดเห็นที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นในปจจัยดานสถานศึกษา แบงเปน 4 เร่ือง โดยมีระบบวิชาการ มีระดับความ
คิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 ลักษณะสถานศึกษา มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.03 ระบบบริการในสถานศึกษา  
มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 และกิจกรรมสําหรับนักเรียนในวิทยาลัย มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 
4.01 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน, ปจจัยสภาพแวดลอม 
 

Abstract 
  This research aimed to study the environmental factors affect to learning achievement of 
vocational certificate students in area of industrial engineering Muak Lek technical college, in the 
academic year 2018. Survey research was conducted. The 220 samples, vocational certificate students 
in area of industrial engineering Muak Lek technical college, academic year 20 18 .  The questionnaire 
used for collecting data, divided into two parts including general information of respondents as the 
1 stpart, opinions of environmental factors affecting learning achievement as the 2 ndpart. The statistics 
which used for data analysis were mean, standard deviation and percentage. 
 The results of the research revealed the most level of opinion which the affect to learning 
achievement for student environmental factor was students has behavior to play online games every 
day at 86 . 3 6  percent. The family environmental factor was when the student had a problem with 
learning they will had been consulting to parents for some problems at 82 . 7 3  percent. For social 
environmental factors that found there was no effect to learning achievement. The educational 
environmental factors were divided into 4  topics included the academic system had high satisfaction 
level, mean was of 3.91, the academic characteristics had high satisfaction level, mean was of 4.03, the 
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educational service system had high satisfaction level, mean was of 3.99, and the activities for students 
in college had also high satisfaction level, mean was of 4.01. 
Keywords: learning achievement, environmental factors 
 

บทนํา 
  การศึกษาไทยในปจจุบันมุงเนน พัฒนาคุณภาพประชากรในประเทศใหมีความกาวหนา จึงจําเปนตองทําให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว รัฐบาลตองมีการลงทุนการศึกษาในดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ครูผูสอน 
ดานวัสดุอุปกรณหรือส่ือการสอน และสวนของการบริหารจัดการดานการศึกษา แตในความเปนจริงวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวน้ันยังไมไดผลตามที่ตองการ เพราะผูเรียนบางคนไมไดเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถของตนใหเปนประโยชน
อยางเต็มที่ เพราะเกิดจากการพนสภาพนักเรียน นกัศึกษา การลาออก การไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  
  การพัฒนาประเทศนอกจากจะพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเจริญกาวหนาแลวน้ันสวนที่มีความ 
สําคัญอยางยิ่งก็คือ การพัฒนาคุณภาพของประชากรใหมีความกาวหนาควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะ
เม่ือประชากรมีคุณภาพยอมสามารถดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยตองจัดและสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนใหเกิดประโยชนอยางเตม็ที่ และประเทศก็
จะพัฒนาเจริญกาวหนาอยางเต็มที่เชนกัน (ยุทธศาสตรชาติ 2561-2580) 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  เม่ือนักเรียนลงทะเบียนครบ 2 ภาคเรียนจะตองไดรับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 1.50 เม่ือนักเรียนลงครบ 4 ภาคเรียน จะตองไดรับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 1.75 โดย
เม่ือนักเรียนลงทะเบียนครบ 6 ภาคเรียนจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 จึงจะถือวาสําเร็จการศึกษา  
ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการ
เรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลเรียน เทียบความรู
และประสบการณจากแหลงวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการ
ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึง
เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสท่ีใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  ในขณะท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.50-2.99 จํานวน 131 คน จากกลุมตัวอยาง 220 คน 
คิดเปนรอยละ 59.55 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผลการเรียนท่ีอยูในระดับพอใชถึงดี อางจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ถือวาระดับผลการเรียนยังไมดี
มากนัก การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนดัชนีในการช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษานั้น จึงมีผูวิจัยหลายทานไดทําการศึกษา
ถึงปจจัยที่สงผล หรือมอีิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 จากที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของหลายๆ เร่ือง พบวา ผูวิจัยสวนใหญจะนิยมศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลัก ๆ 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอมดานตัวผูเรียน ปจจัยสภาพแวดลอมดานครอบครัว 
สภาพปจจัยสภาพแวดลอมดานสังคม ปจจัยสภาพแวดลอมดานสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัย
ดังกลาว ซึ่งมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เพ่ือหาแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา และพัฒนาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็กตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดยกําหนดสภาพแวดลอม 
4 ดานไดแก ดานตัวนักเรียน ดานครอบครัว ดานสังคม ดานสถานศึกษา 

2. ศกึษาทฤษฎีและแบบสอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน
แนวทางในการตั้งคาํถาม และสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถาม ครอบคลุมถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

4. นําแบบสอบถามที่สรางไปปรึกษา กับอาจารยที่ปรึกษา ปรับและแกไขขอตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอื่น จํานวน 30 ชุด เพ่ือนําผลมาวิเคราะห
หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) และนําแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อม่ันของ Cronbach’s Alpha ตั้งแต 0.7 ขึ้นไป มาใช
ในการเก็บขอมูล ซ่ึงคาความเช่ือมั่นที่ไดจาการวิเคราะห มีคาเทากับ 0.726 
 6. ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 
 7. จากการรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําการตรวจเช็คขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง 
และวิเคราะหทางสถิติ ทําการบันทึกขอมลูลงในโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรปู IBM SPSS statistics 23 
 8. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมดานตางๆ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 มาวิเคราะห 
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
แลวจัดทําเลม 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 

ขอท่ี เรื่อง รวม 
จํานวน รอยละ 

1 กลุมอยางมีผูที่มีอายุ 17 ปมากที่สุด 102 46.36 
2 กลุมตวัอยางมีเพศชายมากที่สุด 200 90.91 
3 กลุมตวัอยางมีผูท่ีมี จํานวนพ่ีนอง 2 คนมากที่สุด 123 55.91 
4 กลุมตวัอยางมีผูท่ีเรียนในแตละสาขาเทา ๆ กัน 44 20.00 
5 กลุมตวัอยางมีผูท่ีมี เกรดเฉลี่ย 2.51-2.99 มากที่สุด 131 59.55 

  

ผลการวิจัยพบวา กลุมอยางมีผูที่มีอายุ 17 ปมากที่สุด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 46.36 กลุมตัวอยางเพศ
ชายมากที่สุด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 90.91 กลุมตัวอยางมีผูที่มี จํานวนพี่นอง 2 คนมากที่สุด จํานวน 123 คน 
คิดเปนรอยละ 55.91 กลุมตัวอยางมีผูที่เรียนในแตละสาขาเทาๆ กัน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.00 กลุมตัวอยาง
มีผูที่มี เกรดเฉลี่ย 2.51-2.99 มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 59.55 
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ตารางที่ 2 แสดงขอคาํถามของปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์มากที่สุดในแตละดาน 4 ดาน 
 

ขอท่ี ปจจัยสภาพแวดลอม 
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์มากที่สุดในแตละดาน 4 ดาน 

จํานวน 
N % 

1 ดานตัวนักเรียน  
กลุมตวัอยางมีพฤติกรรมเลนเกมออนไลนทุกวันมากที่สุด 

190 86.36 

2 ดานครอบครัว  
เม่ือมีปญหา กลุมตัวอยางเลือกท่ีจะปรึกษาผูปกครองแคบางเร่ืองมากที่สุด 

182 82.73 

3 ดานสังคม  
กลุมอยางมีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมชักชวนไมใหมาเรียนมากที่สุด 

119 54.09 

4 ดานสถานศกึษา  
1. เรื่องระบบวิชาการ นักเรียนไดรับการสนับสนุนหรือคําแนะนําจากครู 
2. เรื่องลักษณะสถานศึกษา วิทยาลัยมีโครงการชวยเหลือในเร่ืองทุนการศึกษา 
   เพียงพอ 
3. เรื่องระบบบริการในสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
    ในวิทยบริการเพียงพอตอจํานวนนักเรียนในวิทยาลัย 
4. เรื่องกิจกรรมสําหรับนักเรียนในวิทยาลัย นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกับครู 
    ทําใหใกลชิดกันย่ิงข้ึน 

 
3.76 
3.88 

 
3.84 

 
3.93 

 
0.50 
0.63 

 
0.65 

 
0.58 

 

  ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ในปจจัยดานตัวนผูเรียน คือ 
มีพฤติกรรมเลนเกมออนไลนทุกวัน รอยละ 86.36 สวนความคิดเห็นในปจจัยดานครอบครวัคือ เม่ือมีปญหาทางการเรียน
มักจะปรึกษาผูปกครองแคบางเรื่อง รอยละ 82.73 ในสวนของปจจัยดานสังคม พบวา ไมมีความคิดเห็นที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นในปจจัยดานสถานศึกษา แบงเปน 4 เรื่อง โดยมีระบบวิชาการมีระดับความ
คิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 ลักษณะสถานศึกษา มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.03 ระบบบริการในสถานศึกษา  
มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 และกิจกรรมสําหรับนักเรียนในวิทยาลัย มีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 
4.01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปการศึกษา 2561 สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่สมควรนํามา
อภิปรายผลดังน้ี  

1. ปจจัยสภาพแวดลอมดานตัวผูเรียน ในมุมมองของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน และการใช Social Media 
จากผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนทุกวัน และใช Social Media 10-20 ชั่วโมงตอวัน จาก
พฤติกรรมกลาวมาสงผลใหมีปญหาทางดานการเรียนอยางแนนอน จากที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปสังเกตการสอน 
ในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พบวา นักเรียนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือ ในการเลนเกมออนไลนตลอดคาบเรียน ไมสนใจ
ในกิจกรรมในหองเรียนหรือสิ่งที่อาจารยสอน และทางวิทยาลัยไมไดมีขอบังคับวาหามใชโทรศัพทมือถือในเวลาเรียน  
จึงไดเกิดปญหาในเร่ืองน้ีตามมา ทําใหนักเรียนไมไดรบัความรูอยางเต็มที่ และเม่ือลงมือปฏิบัติงานก็จะทําไมไดอยางเต็ม
ความสามารถเชนกัน จึงสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
 ผลจากการอภิปรายพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของนพพันธ เลิศศุภวารี (2552) ไดกลาววา ผลกระทบจาก
การเลนเกมออนไลน ตามคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สวนใหญมคีวามคิดเห็นวา การท่ีมีระดับผลการเรียนที่ลด
นอยลง เปนผลกระทบมาจากการเลนเกมออนไลนมากที่สุด 
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2. ปจจัยสภาพแวดลอมดานสังคม ในขอคําถามที่วา “มีเพื่อนที่มีพฤติกรรมชักชวนไมใหมาเรียนหรือไม” จาก
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีกลุมตัวอยางที่มีเพื่อนมีพฤติกรรมชักชวนไมใหมาเรียนมากถึง 101 คน จากกลุมตัวอยาง 
220 คน ถึงแมวาจะมีจํานวนรอยละ 45.91 แตก็ถือวามีจํานวนมาก กลุมตัวอยางอาจถูกเพ่ือนชักชวนไมใหไปเรียน และ
ไมเขาเรียนตามเพ่ือน จากการสัมภาษณปากเปลากับกลุมตัวอยางรายหนึ่งไดความวาการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นในวันที่
มีคาบเรียนเพียงวิชาเดียว หลังจากเรียนคาบน้ันเสร็จส้ินแลว ทําใหมีเวลาวางมากถึง 5-6 ช่ัวโมงกอนที่วิทยาลัยจะปลอย
กลับบาน ชวงเวลาที่วางน้ันไมมีกิจกรรมใดๆ ใหทํา จนนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายที่จะมาเรียนเพียงคาบเดียวตอวัน และ
ชักชวนเพื่อนๆ ไมเขาเรียน และตองขาดเรียนในรายวิชาน้ันๆ ทําใหการเรียนรูไมตอเน่ือง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง 
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ผลจากการอภิปราย พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรธน ขอพรกลาง (2554) ไดกลาวถึงปญหาที่วัยรุน 
สวนใหญ การคบเพ่ือนนักเรียนดวยกันเปนปญหาตอการเรียนที่สําคัญขอหน่ึง ทั้งน้ีเพราะนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มีชวงอายุอยูในระหวางชวงวัยรุน ซ่ึงชวงวัยรุนจะรูสึกวาการคบเพ่ือนเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะนักเรียนตองการ 
มีความสัมพันธตอเพ่ือน ดังน้ันกลุมของเพื่อนจะมีอิทธิพลตอนักเรียนมาก ทั้งดานพฤติกรรมและดานการเรียน นักเรียน
มักจะมีเลือกคบเพื่อนที่มีรสนิยมเดียวกัน ทัศนคติคลายคลึงกัน มีความคิดเห็นในแนวเดียวกัน จึงทําใหถูกชักชวนหรือ 
ชักจูงไดงาย  

3. ปจจัยสภาพแวดลอมดานสถานศึกษา เรื่องของระบบวิชาการ ในขอคําถามที่วา นักเรียนไดรับการสนับสนุน
และคําแนะนําจากครูผูสอน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นในขอคาํถามน้ีนอยสุดในเรื่องระบบวิชาการ หมายความ
วากลุมตัวอยางไมคอยไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําจากครูผูสอนมากนัก ซึ่งสอดคลองกับเม่ือปญหาทางดานการเรียน 
กลุมตัวอยางเลือกท่ีจะปรึกษาเพื่อนมากกวาปรึกษาครูผูสอนโดยตรง เหตุผลคือ เน่ืองดวยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ในแตละแผนกวิชา มีครูผูสอนจํานวนนอย จากที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปสังเกตการสอนในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
พบวา ครูหน่ึงคนตองรับภาระสอนหนังสือถึงคนละ 7 วิชา และตองรับผิดชอบงานอื่นๆ ทางดานวิชาการอีกดวย ทําให 
ไมมีเวลาใหคําปรึกษากับนักเรียน ทําใหนักเรียนเลือกท่ีจะปรึกษาเพ่ือนมากกวา ซึ่งหนาที่ของครูผูสอน คือ ทําการสอน
ตามที่โรงเรียนมอบหมาย ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร จัดทําโครงสรางรายวิชา แผนการเรียนรู ตองศึกษาเน้ือหาวิชาที่สอน 
จัดทําขอสอบ ตรวจสอบขอสอบใหตามระเบียบการจัดและประเมินผล ดูแลการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตร 
จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรยีนการสอน ดแูลหองเรียน หองปฏิบัตกิาร และสุดทายคอื ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ผลจากการอภิปราย ไมสอดคลองกับงานวิจัยของธัญศญา ธรรมิสกุล (2551) ไดกลาวถึงปจจัยสภาพแวดลอม
ภานในสถานศึกษา ดานการเรียนการสอน คือ อาจารยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยควรมีปฏิสัมพันธท่ีดี 
เปนกันเอง แสดงความสนใจตอนักเรียน นักศึกษาอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาไดซักถามขอสงสัย ใชวิธี 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและระดับผูเรียน มีการใชโสตทัศนูปกรณ
ประกอบการสอน นอกจากน้ีทางโรงเรียนควรจัดใหมีจํานวนหนังสือ ตํารา เอกสาร ส่ือการสอนเพียงพอตอการศึกษา
คนควา 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรแกพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน และการใช Social Media ในคาบเรียนของนักเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช Smartphone ในการทํากิจกรรม เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจของนักเรียน ใหสนใจใน
บทเรียนที่กําลังสอนอยู 
 2. ควรจัดกิจกรรม หรืออํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมยามวาง ใหนักเรียน อยางเชน หองคอมพิวเตอร
สําหรับดูภาพยนตร เลนเกม (Edutainment Zone) หรือจัดกิจกรรมแขงขัน E-sport ชิงเงินรางวัล เพื่อจูงใจใหนักเรียน
อยากมาวิทยาลัย เพ่ือท่ีจะไดเขาเรียนและใชเวลาวางทํากิจกรรมที่วิทยาลัยจัดข้ึน 
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ผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

The Effects of Using E-Learning to Develop Learning Achievement in Thai 
Subject for Students Grade 1 

สรัญญา เนตรธานนท 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคดัยอ 

  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคาประสิทธิภาพไมตํ่ากวา 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่ได
เรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสกอนและหลังการทดลอง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสที่สรางข้ึน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส การเก็บรวมรวมขอมูลโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตัวเอง 
ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 ครั้ง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช t - test (Dependent 
Samples) และสถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และคาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ (E1/E2) ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 85.67/80.67 2) กลุมตัวอยางที่เรียนผานบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X= 4.70)  
คําสําคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส, วิชาภาษาไทย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 
This research aimed 1) to create and develop e-Learning on the topic of “Spelling Section”  

in Thai subject for grade 1 according to the criterion 80/80 in efficiency, 2) to compare learning 
achievement before and after e-Learning class, and 3) to study the satisfaction of students after study 
by e-Learning class. The samples consisted of 30 grade 1 students of secondary semester of the 
academic year 2017. The research instruments were e-Learning on the topic of “Spelling Section” in 
Thai subject for grade 1, achievement test, and satisfaction questionnaire of students about e-Learning 
on the topic of “Spelling Section” in Thai subject for grade 1. The data collected were analyzed by 
using means (X ), standard deviation (S.D.), and dependent t-test. The finding of the study were 
summarized as the following: 1) The constructed and developed digital library system on the topic of 
“Spelling Section” in Thai subject for grade 1 achieves the E1/E2 of 85.67/80.67, which was higher than 
the 80/80 set criterion. 2) A comparison of students’ academic achievement reveals that after learning 
with e-Learning, the students showed a higher level of achievement than before studying statistically 
significant difference at the .01 level. 3) Overall and by individual aspects, grade 1 students showed a 
very high level of satisfaction with e-Learning in Thai subject on spelling section. 
Keywords: e-Learning, Thai subject, learning achievement  
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บทนํา 
  การศึกษาหาความรูในยุคขอมูลขาวสารในปจจุบันจําเปนตองอาศัยทักษะทางเทคโนโลยีเปนสําคัญ และสิ่งหน่ึง
ที่อยูรอบตัวของเราและมีความสําคัญมาก และเปนหน่ึงในวิชาที่จะนํามาบูรณาการการสอนในศตวรรษที่ 21 ก็คือวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จึงเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญย่ิงที่ควรพัฒนาผูเรียนเปนลําดับแรกๆ ปญหา
การเรียนการสอนของประเทศเรามีอยูหลายประการ ไมวาจะมาจากผูเรียน ผูสอนและอุปกรณสนับสนุนการเรียนรู 
โดยเฉพาะปญหาการชาดแคลนครู หรือการที่มีครูไมตรงสาขาก็เปนปญหาที่พบเจอมาโดยตลอด การผลิตสื่อการเรียนรูที่
ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองได จึงเปนส่ิงที่ลดชองวางในเรื่องน้ีได การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีท)ี จะมีบทบาทและมีผลกระทบตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะการลดขอจํากัดทั้งดานระยะทางและเวลา ทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการเรียนรู (ยืน ภูวรวรรณ, 2547: 6) มีแนวโนมที่เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูหลายอยางจะถูกผนวก
เขาดวยกัน (Convergance) อันจะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
(Hasegawa,& Kashihara, 2002; Marshallet, B., 2003: 146; He, D., 2004: 228; Jayaprakash, 2006: 72) อีกทั้ง 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 ไดกลาวไวในหมวด 9 มาตรา 64 วา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะทางดานเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถผลิต พัฒนาแบบเรียน 
และส่ือสิ่งพิมพอื่นๆ ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 12) ดังน้ัน การ
ผลิตส่ือการเรียนรู นอกจากจะชวยลดขอจํากัดและปญหาตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนไดแลว ยังมีขอดีที่จะชวยเราให
นักเรียนเกิดความสนใจ ชวยสรางบรรยากาศในหองเรียนใหสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไมเบื่อหนาย ผูสอนไดเปลี่ยนบทบาท
จากการเปนผูสอน (Teacher) มาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) แกผูเรียน อีกทั้งยังชวยให
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาตางๆ อีกดวย 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่อาศัยระบบอินเทอรเน็ตและนําเทคโนโลยี
ของเว็บในการถายทอดเนื้อหา ผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถศึกษาเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบออนไลน 
ซ่ึงเนื้อหาของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจะนําเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย ขอไดเปรียบของการนําเสนอบทเรียนดวย
ลักษณะมัลติมีเดียคือ สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากขอความเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงดานการเขาถึงขอมูลที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว ความคงทนของขอมูล รวมทั้งสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนไดตามความสามารถของตนได
ทันที ประหยัดเวลาในการสอนของครู ชวยใหนักเรียนใชเวลาใหเปนประโยชนในการหาความรูเพิ่มข้ึน ชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนครูได จากแนวคิดดังกลาวนี้จึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหผูวิจัยเช่ือวาการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนาจะสงเสริมให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และทุกที่ทุกเวลา และมีความเช่ือวาจะสามารถทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนท่ีดขีึ้นได  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนมาน้ีจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูของผูเรียนไดหรือไม โดยผูวิจัยเลือกวิชาภาษาไทยซ่ึงเปนวิชาพื้นฐานสําหรับนักเรียนทุกคน และเลือกศึกษากับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงเปนระดับที่เพ่ิงเริ่มศึกษาและเริ่มตนอานและเขียน โดยจะพัฒนาทักษะในการเรียนรู
และทักษะการอาน อันเปนพ้ืนฐานการเรียนวิชาอื่นๆ และเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาตอไป 

   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรบันักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคาประสิทธิภาพไมต่ํากวา 80/80 
  2. เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดเรียนผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสกอนและหลังการ
ทดลอง 
  3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สรางข้ึน 
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ตัวแปรตาม 
 

1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ระดบัความพึงพอใจ 

ตัวแปรตน 
 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
เรือง มาตราตวัสะกด 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 174 คน 

สวนกลุมตัวอยาง ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง 
มาตราตัวสะกด จํานวน 30 คน  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
  เครือ่งมือที่ใชในงานวิจัยนี้ มีดังน้ี 

1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ประกอบการเรียน
การสอน จํานวน 5 หนวย ไดแก บทนํา แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรูเรื่องมาตราตัวสะกด แบบฝกหัดระหวางเรียน 
และแบบทดสอบหลังเรยีน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม DeskTop Author โดยมี
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ไดคาเทากับ 0.91  

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 
1 ชุด เปนแบบปรนัย จํานวน 15 ขอ พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต 0.50-1.00 มีคาความยากงาย ต้ังแต 0.36-
0.82 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.21-0.46 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.72 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจํานวน 1 ชุด เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 10 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคา
ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ไดคาเทากับ 0.84 โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ระดับ
ความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับความ 
พึงพอใจ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดบัความพึงพอใจ 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย ระดับความพึงพอใจ 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด ซึ่งเม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
มาพิจารณาระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาเปนดังน้ี 

 

คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 4.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอย 
  คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี 
  1) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กอนเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที เม่ือทําแบบทดสอบครบแลว ใหบันทึกผล
การทดสอบไว 
  2) ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองมาตราตัวสะกด เปนสื่อในการเรียนรู 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตวัเอง รวมเวลาดําเนินการท้ังส้ิน 12 ครั้ง คร้ังละ 30 นาที 
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  3) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด หลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที เม่ือทําแบบทดสอบครบแลว ใหบันทึกผล
การทดสอบไว 
  4) ตรวจแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด แลวนําคะแนนที่ไดทั้งจากกอน
เรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหผลทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ดังตอไปน้ี 

  1) หาคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนกิสดวยการหาคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และการหาคาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ (E1/E2) 
  2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด กอนและหลังเรียน โดยใช
สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t (Dependent Samples) เพ่ือเปรียบ 
เทยีบความแตกตางของคะแนน 

  3) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย 
  ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดหาคาความตรงเชิงเน้ือหาและหาประสิทธิภาพของสื่อ โดยคาความ

ตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ไดใหผูเช่ียวชาญพิจารณาและประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดคาดังตาราง 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ยความคดิเห็น คาเฉลี่ย  (X

) ผูเช่ียวชาญคนที่ 1 ผูเช่ียวชาญคนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญคนท่ี 3 

รวม 0.91 0.88 0.95 0.91 
 

 จากตารางแสดงใหเห็นวา คาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เฉลี่ยรวมเทากับ 0.91 คิดเปนรอยละ 91.0 หมายความ
วา เครื่องมือนี้มีความตรงเชงิเน้ือหา (IOC) ในระดบัที่นําไปใชในการวิจัยได  
 

 สวนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือประสิทธิภาพของส่ือ ใชเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ
ส่ือการสอน 80/80 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 58) ไดคาดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียการประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉล่ีย รอยละ เกณฑมาตรฐาน 
ระหวางเรียน (E1) 30 257 25.7 85.67 80 
หลังเรยีน (E2) 15 121 12.1 80.67 80 

 

  จากตารางแสดงวา ประสิทธิภาพของสื่อหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ไดคา E1/E2 เทากับ 85.67/80.67 
หมายความวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสน้ีไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งอยูในเกณฑท่ีผู วิจัยสามารถนํา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสน้ีไปทดลองใชในงานวิจัยนี้ได 
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ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง ปรากฏดงัตาราง 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลงัเรียน  
 

การทดสอบ n (X ) SD D D2 
T 30-1 

/1 =  .01 

กอนเรียน 30 6.45 0.91 
-124 672 -19.45 

หลังเรียน 30 11.38 1.00 

df = 27,  .01 = 2.261 
 

  จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูเรียนที่ไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
กอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากที่ไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือในการเรียนรู
ไดผลการประเมินดังภาพ 

ภาพที่ 1 คะแนนความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 

จากภาพแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อการเรียนรู อยูในระดับ

มากที่สุด (X= 4.70) และอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยดานที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก แบบฝกหัดชวยให

เขาใจเน้ือหามากขึ้น (X= 4.90) และภาพประกอบมีสีสันสวยงาม (X= 4.83) ตามลาํดบั 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคา
ประสิทธิภาพไมต่ํากวา 80/80 จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สําหรับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 85.67/80.67 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย เน่ือง
ดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสน้ีไดผานการหาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ใหถูกตองเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยหลายงาน
ที่พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ E1/E2 อาทิ งานวิจัยของ พัชรี ไชยสุข 
(2559: 92) ท่ีไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องคํายาก (ไดคาเทากับ 82.78/81.11) งานวิจัยของมานะ โสภา, พรพิมล 
ยอดดงบัง และพัชรินทร พิสัยพันธุ (2559: 103) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสะกดคํา (ไดคาเทากับ 
85.00/86.30) และงานวิจัยของปทมา โตอดิเทพย (2550: 86) ท่ีพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําควบกลํ้า 
(ไดคาเทากับ 81.75/84.75) เปนตน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน หลังจากเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ือง 
มาตราตวัสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนผาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบทเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในกระบวนการเรียนการสอน 
ซ่ึงประกอบไปดวย ภาพ เสียง และสีสัน ซึ่งเปนการชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสนุกกับ
การเรียนบทเรียนดิจิทัลไดมาก เรื่องการแบงเนื้อหา ไดมีการแบงเน้ือหาออกเปนเรื่องๆ ชัดเจน ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
เน้ือหาไปทีละตอน และสามารถนําไปสรุปเปนความคิดรวบยอดได อีกทั้ง ยังมีการใหผลยอนกลับแกผูเรียนโดยทันที โดย
ใชทฤษฏีทางจิตวิทยาของ Skinner ในเรื่องของการเสริมแรงและการตอบสนองท่ีมีการแสดงผลการทําแบบฝกหัดให
ผูเรียนทราบผลคะแนนไดทันที และมีเสียงที่แสดงใหทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด นอกจากน้ียังมีการสรุปคะแนนและมี 
คําแสดงความชื่นชมใหผูเรียนมีกําลังใจในการทําแบบฝกหัดอีกดวย ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการเสริมแรงเชิงบวกของ 
Skinner อีกทั้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกสน้ีไดผานการหาประสิทธิภาพ ไดคาเทากับ 85.67/80.67 เปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดคือ 80/80 แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสมกับนักเรียน ทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียน
สูงข้ึน ฉะนั้น การนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมาประยุกตและพัฒนาเปนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใหกับผูเรียนน้ี 
นับเปนวิธีการสอนที่นํามาใชชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดมาก มีงานวิจัยมากมายที่พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาภาษาไทยเรื่องตางๆ สําหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน อาทิ งานวิจัยของชมพูนุช เพชรหับ (2556: 
120) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําพอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
งานวิจัยของคํามี ลุงนาม (2553: 134) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการแจกลูกสะกดคํา สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองงานวิจัยของมานะ โสภา, พรพิมล ยอดดงบัง และพัชรินทร พิสัยพันธุ (2559: 32) ท่ีพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เร่ือง การสะกดคํา 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีความเหมาะสมในการนํา 
มาใชในการเรียนการสอน เพราะชอบสีสัน เสียง และภาพประกอบบทเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาก
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการที่ผูเรียนและผูสอนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ือการเรียนการสอนที่แปลกใหม ทําใหไมรูสึกเบื่อหนาย  
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนมากขึ้นดวย อีกทั้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไดผานการตรวจสอบความเหมาะสม
โดยผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลอง จึงทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังกลาว นาจะสงผลใหผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนโดยรวมและความพึงพอใจรายดานอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี คุมขํา 
(2553: 145) ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง 
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การแตงบทรอยกรอง สําหรับนักเรยีนชวงช้ันที่ 1 ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของปทมา โตอดิเทพย (2550: 88) 
ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง คําควบกลํ้า 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของนันทศิริ ศิริม่ังมูล 
(2552: 110) ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตาม
มาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศกึษาปท่ี 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
จากผลการวิจัยที่พบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได แมจะให

นักเรียนไดเรียนรูผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสดวยตัวเอง โดยมีครูเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูหรือเปน 
ผูคอยใหคําแนะนํานักเรียนเทาน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นวา ครูผูสอนสามารถนําบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสมาเปนสื่อสําหรับนักเรียน
ศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองเปนรายบุคคลได อาทิ นักเรียนท่ีสามารถเรียนรูไดไวกวาเพื่อนคนอื่นๆ หรือแมแตนักเรียน 
ที่ตองการการทบทวนหรือฝกฝนมากเปนพิเศษ เปนตน เพียงแตวายังตองมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําหรือคอยอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียนอยู สามารถนําไปปรับใชในหองเรียนไดตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม 

สวนขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยเห็นวา ควรนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปศึกษากับกลุมตัวอยางที่มี
สถานภาพตางๆ กัน เชน เพศ ระดับอายุ ชวงช้ัน วิชา เปนตน ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัยที่นาสนใจวา ปจจัยเหลานั้นสงผล
ตอการศึกษาผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือไม อยางไร เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือ
พัฒนาออกแบบเปนแหลงการเรียนรูท่ีมีการรวบรวมบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพครบทุกกลุมสาระการเรียนรูตอไป 
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โมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
Model of the Identity of students at Thailand National Sport University 

Chonburi Campus 
ธิติพงษ สุขดี1, สดส ีสุทธิศักด์ิ1, สบสนัติ์ มหานิยม1, ธัชพล สุขดี2, วันวิสาข สายสน่ัน ณ อยุธยา3 

1มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
2มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

3มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 240 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประเมินคา วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยวิธี Maximum Likelihood (ML) สถิติที่ใชในการ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวบงช้ีกับขอมูลเชิงประจักษคือ คาไค-สแควร คาไค-สแควรสัมพัทธ ดัชนี NFI 
ดัชนี GFI ดชันี AGFI และคา RMSEA   
 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกอบดวย      
3 องคประกอบ และ 24 ตัวบงชี้ ดังน้ี (1) ทักษะดี 8 ตัวบงชี้ (2) ความมีนํ้าใจนักกีฬา (SM) 10 ตัวบงช้ี (3) พัฒนาสังคม 
6 ตัวบงช้ี และการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของตัวบงชี้ ความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ของสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี จากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 248.25 (p-value เทากับ 0.465) คาไค-
สแควรสัมพัทธ มีคาเทากับ 1.09 คาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ มีคาเทากับ 0.97 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน มีคา
เทากับ 0.92 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว มีคาเทากับ 0.90 และ คา RMSEA มีคาเทากับ 0.01  
คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน, อัตลักษณ, นักศึกษา 
 

Abstract 
 The purpose was testing quality congruence of the Identity of students at Thailand National 
Sport University Chonburi Campus. The Samples of 240 were Stratified Random Sampling from 
Student’s Thailand National Sport University Chonburi Campus.in Academic Years 2019. The instrument 
was related the Questionnaire Rating Scale. Data were analyzed with Confirmatory Factor Analysis by 
Maximum Likelihood (ML) Statistics were used to Determine the harmony of the indicator with the 
Empirical data: Chi-Square ,Chi-Square relative index, NFI,GFI, AGFI and RMSEA.  
 It was found that: The Identity of students at Thailand National Sport University Chonburi 
Campus. consisted 3 components and 24 indicators including ( 1) 8 indicators of the Good Skill 
components, ( 2) 10 indicators of the Sportsmanship components, ( 3) 6 indicators of the Social 
development components, The quality congruence testing of the indicators with Confirmatory Factor 
Analysis revealed a high goodness of fit of the model. Chi - Square was 248.25 (p-value was 0.465)  
Chi-Square relative index was equal to 1.09 Normal Fit Index (NFI) was 0.97. Goodness of fit index (GFI) 
was 0.92. Adjust goodness of fit index (AGFI) was 0.90. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
was 0.01 
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Identity, students 
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บทนํา 
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรจัีดการศึกษาในระดับระดับอุดมุงผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดาน 
ศาสตรการกีฬา คือ พลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ การจัดการกีฬา นันทนาการและ
บุคลากรในดานท่ีเก่ียวของใหมีคุณภาพที่ดีและนําความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตชลบุรี ไปประกอบวิชาชีพในระดับผูชํานาญเฉพาะทางพลศึกษา กีฬาและสงเสริมสุขภาพได อีกทั้งยังสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดานศาสตรการกีฬา ใหบริการวิชาการแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย และสงเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละ
บุคคล โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดกําหนดผลผลิตของแผนยุทธศาสตร ในปรัชญาที่วา “พลศึกษาและกีฬา 
พัฒนาคน พัฒนาชาติ”และกําหนดอัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ “ทักษะดี มีนํ้าใจนักกีฬา 
พัฒนาสังคม” 1) ทักษะดี คือ การมีความรูความสามารถและมีทักษะในดานวิชาชีพ 2) มีนํ้าใจนักกีฬา คือ การเคารพตอ
กฎระเบียบ การเปนผูนําและผูตามที่ดี รูแพ รูชนะ รูอภัย 3) พัฒนาสังคม คือ การมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือ ชี้นํา ปองกัน
และรวมแกปญหาสังคม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ, 2562) 
  อัตลักษณเปนผลที่เกิดแกนักศึกษาตามปรัชญาวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา  
ตามความต้ังใจของสถานศึกษาสามารถสรางอัตลักษณใหมๆ ใหเกิดข้ึน ดวยการสรางอัตลักษณใหมีความโดดเดน แตกตาง
จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามบริบท ซึ่งจําเปนตองเสริม สรางอัตลักษณสูสังคมและกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
แสดงอัตลักษณ (Identity) ความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนท่ีมีตอตนเอง ซึ่งจะเกิดข้ึน “ความเหมือน” (similarity) และ 
“ความแตกตาง” (difference) ระหวางคน โดยความเหมือนและความแตกตางเปนเร่ืองการปฏิสัมพันธทางสังคม (social 
interaction) ซึ่งอัตลักษณน้ันแบงได 2 ประเภท ไดแก อัตลักษณของบุคคล (individual identity) คือ อัตลักษณท่ีเนนถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และอัตลักษณรวม (collective identity) คือ อัตลักษณที่สมาชิกในกลุมมีเหมือนกันทั้งน้ีใน
ความเปนจริง ซึ่งทั้ง 2 ประเภท ไมสามารถแยกความแตกตางระหวางความเปนกลุมและความเปนบุคคลไดอยางเด็ดขาด 
เน่ืองจากทั้งสองเปนกระบวนการเดียวกัน น่ันคือ ความเปนตัวตนของบุคคลกับการเปนสมาชิกของกลุม ถึงแมวาจะแยก
บุคคลออกจากกลุมก็ตาม แตอัตลักษณเปนเรื่องสังคมไมใชเปนเรื่องของการกําหนดตนเองได (ปรีชา คุวินทรพันธ, 2548; 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554; วาสนา รมโพธ์ิ, โกวัฒน เทศบุตร และสุพรรณี เหลือบุญชู, 2561; Brown, 2004) ในวิชาชีพ
พลศึกษาและกีฬา อัตลักษณมีความสําคัญตอความม่ันคงตอวิชาชีพ กลาวคือ การมีอัตลักษณดี ยอมสงผลดีตอ
ภาพลักษณที่ดีตอวิชาชีพพลศึกษาและกีฬาไดอยางชัดเจน การแสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดน จะทําใหมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติเปนที่รูจัก ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จนักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคของวิชาชีพไดในทุก
สถานการณ ตามเอกลักษณที่วามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เปนมหาวิทยาลัยดานศาสตรการกีฬา โดยอัตลักษณ
นักศกึษาจะสามารถพัฒนาไดจากสภาพแวดลอมและประสบการณการศึกษาของมหาวิทยาลัย Meagan. et al., (2019) 
  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัย 
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลอัตลักษณ ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนา
สังคม นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษอยางไร  
โดยทําการศึกษากับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร เพ่ือจะ
นําไปพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
ไดอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
  2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
กับขอมูลเชิงประจักษ 
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วิธีดําเนินการ 
 ประชาการท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา 2562 จํานวน 524 คน และกลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําหรบัการวิเคราะหในข้ันตอนน้ี จําเปนตองใชกลุมตัวอยาง
ที่มีขนาดใหญพอสมควรโดยใชกฎแหงความชัดเจน ที่ Hair et al., (2013) ไดแนะนําไววาในการวิเคราะหองคประกอบ
ควรมีอัตราสวนระหวางกลุมตัวอยางตอตัวแปร ไมควรนอยกวา 10:1 การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางตอตัวแปร 
เปน 10:1 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตุไดทั้งหมด 24 ตัวแปร รวมเปนกลุมตัวอยาง 240 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ 
แบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยตามคณะที่ศึกษาเปนคณะศึกษาศาสตร 80 คน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
และสุขภาพ 80 คน และคณะศิลปศาสตร 80 คน  
  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดนําตัวแปรมาจากอัตลักษณของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และนํามาสรางเปนตัวแปรสังเกต ซึ่ง
องคประกอบทักษะดี มีตัวแปรสังเกตได จํานวน 8 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ทักษะการสอน 2) ทักษะการแกปญหา  
3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะการส่ือสาร 5) ทักษะการจัดการ 6) ทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย7) ทักษะการใช
เทคโนโลยี และ 8) ทักษะผูนํา องคประกอบความมีนํ้าใจนักกีฬา มีตัวแปรสังเกตได จํานวน 10 ตัวแปร ประกอบดวย  
1) ความรูแพ 2) รูชนะ 3) รู อภัย 4) ความยุติธรรม 5) ความมีวินัย 6) ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 7) ความสามัคคี 8) ความ
อดทนอดกลั้น 9) ความออนนอมถอมตน และ10) ความมีมารยาท และองคประกอบพัฒนาสังคมมีตัวแปรสังเกตได
จํานวน 6 ตัวแปร ประกอบดวย 1) จิตสาธารณะ 2) จิตสํานึกชุมชน 3) การสรางความสัมพันธ 4) ตระหนักในคุณคาของ
ทุนทางสังคม 5) การเสรมิสรางพลังทางสังคม 6) การบูรณาการทางสังคม รวมทั้งส้ิน 24 ตัวแปร (กฤติยา อนุวงศ สุรสิทธ์ิ 
วชิรขจร, 2560; ธิษณะ ชอบธรรม, 2558; วิจารณ พานิช, 2555; สนธยา พลศรี, 2553) 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรี การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) มีคาดัชนี IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 มีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดย
นําไปทดลองกับนักกีฬาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยใชสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคาเทากับ 0.87 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห
องคประกอบ โดยใชคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy มีคาเทากับ .910 และคา Bartlett's 
Test of Sphericity p-value =.000 จึงสรุปไดวา ตัวแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะหองคกอบดีมาก 
  การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  
วิทยาเขตชลบุรี เพื่อตรวจสอบโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยวิธี 
Maximum Likelihood (ML) สถิติสําคัญที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวบงช้ีกับขอมูลเชิงประจักษ 
คือ คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-Square /df) ดัชนี NFI (Normal Fit Index) ดัชนี GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนี 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) และคา RMSEA  (Root Mean Square Error of Approximation) 
 

ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 คาดัชนีความกลมกลืนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลอัตลักษณนักศึกษา 
               มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

ดัชนีความกลมกลืน กอนปรับแก หลังปรับแก 
คาสถิติที่ได สรุปผล คาสถิติที่ได สรุปผล 

p-value 0.038 ไมกลมกลืน 0.465 กลมกลืนดี 
ไค-สแควรสัมพัทธ 1.16 กลมกลืนดี 1.00 กลมกลืนดี 
NFI 0.96 กลมกลืนดี 0.97 กลมกลืนดี 
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GFI 0.91 กลมกลืนพอใชได 0.92 กลมกลืนพอใชได 
AGFI 0.89 ไมกลมกลืน 0.90 กลมกลืนพอใชได 
RMSEA 0.02 กลมกลืนดี 0.01 กลมกลืนดี 

  

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดบัที่สองโมเดลอัตลักษณนักศกึษามหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี พบวา คาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 290.03 (p-value เทากับ 0.038)  
ช้ันแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom) มีคาเทากับ 249 คาไค-สแควรสัมพัทธมีคาเทากับ 1.20 และคาดัชนี
ความสอดคลองสัมพันธ (NFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
(AGFI) มีคาเทากับ 0.96 ,0.91 และ 0.89 ตามลําดับ และคา RMSEA มีคาเทากับ 0.02 โดยมีคาไค-สแควร (Chi-square) 
และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) ยังไมสอดคลองกลมกลืนจึงนําโมเดลอัตลักษณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ไปปรับแก พบวา คาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 248.25  
(p-value เทากับ 0.465) ชั้นแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom) มีคาเทากับ 247 คาไค-สแควรสัมพัทธมีคา
เทากับ 1.09 และคาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ (NFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมท้ังคาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.97, 0.92 และ 0.90 ตามลําดับ และคา RMSEA มีคาเทากับ 0.01  
จึงสรุปวา โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกขององคประกอบทักษะดีของโมเดลอัตลักษณนักศึกษา 
              มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตารางที่ 2 แสดงคานํ้าหนักของตัวแปรสังเกตได พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีนํ้าหนักความสาํคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ทักษะการแกปญหา  มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.65 รองลงมาคอื ทักษะการใชเทคโนโลยี มีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.62 
และทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย และทักษะการสอนมีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน เทากับ 0.61 
 

ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกขององคประกอบความมีนํ้าใจนักกีฬาของโมเดลอัตลักษณ 
              นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
 

องคประกอบ นํ้าหนักองคประกอบ 
R2 

b B SE t 
1. ทักษะการสอน 0.53 0.61 0.04 10.18** 0.11 
2. ทักษะการแกปญหา 0.63 0.65 0.07 8.32** 0.12 
3. ทักษะทางปญญา 0.49 0.56 0.06 7.37** 0.09 
4. ทักษะการสื่อสาร 0.52 0.59 0.06 7.74** 0.10 
5. ทักษะการจัดการ 0.41 0.47 0.06 6.33** 0.05 
6. ทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย 0.66 0.61 0.08 7.88** 0.09 
7. ทักษะการใชเทคโนโลยี 0.56 0.62 0.07 7.98** 0.11 
8. ทักษะผูนํา 0.79 0.55 0.07 7.31** 0.08 

องคประกอบ นํ้าหนักองคประกอบ 
R2 

b B SE t 
1. ความรูแพ 0.55 0.59 0.05 10.37** 0.09 
2. ความรูชนะ 0.63 0.64 0.07 8.09** 0.10 
3. ความรูอภัย 0.61 0.63 0.07 7.99** 0.10 
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**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตารางท่ี 3 แสดงคานํ้าหนักองคประกอบ พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความรูชนะ มีคานํ้าหนักองคประกอบ
มาตรฐานเทากับ 0.64 รองลงมาคือ ความรูอภัย มีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.63 และความรูแพ มีคา
นํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.59 
 

ตารางที ่4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององคประกอบพัฒนาสังคมโมเดลอัตลักษณนักศึกษา 
              มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตาราง 4 แสดงคานํ้าหนักองคประกอบ พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเสริมสรางพลังทางสังคม มีคานํ้าหนัก
องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.61 รองลงมาคือ ตระหนักในคุณคาของทุนทางสังคม และ การสรางความสัมพันธ มีคา
นํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.60  
 

ตารางที ่5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลอัตลักษณนักศึกษา 
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตาราง 5 แสดงคานํ้าหนักองคประกอบ พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกตัว โดยดานท่ีมีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ความมีนํ้าใจนักกีฬา (SM) มีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

4. ความยุติธรรม 0.54 0.58 0.07 7.50** 0.09 
5. ความมีวินัย 0.48 0.49 0.07 6.56** 0.04 
6. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 0.43 0.43 0.07 5.87** 0.04 
7. ความสามัคคี 0.31 0.38 0.06 5.22** 0.04 
8. ความอดทนอดกลั้น      0.40 0.56 0.05 7.30** 0.10 
9. ความออนนอมถอมตน 0.51 0.58 0.06 7.47** 0.09 
10. ความมีมารยาท 0.39 0.50 0.05 6.71** 0.08 

องคประกอบ นํ้าหนักองคประกอบ 
R2 

b B SE t 
1. จิตสาธารณะ 0.42 0.42 0.08 10.50** 0.08 
2. จิตสํานึกชุมชน 0.45 0.56 0.08 5.35** 0.15 
3. การสรางความสัมพันธ 0.45 0.60 0.08 5.53** 0.19 
4. ตระหนักในคณุคาของทุนทางสังคม 0.48 0.60 0.08 5.53** 0.18 
5. การเสริมสรางพลังทางสังคม 0.50 0.61 0.09 5.58** 0.18 
6. การบูรณาการทางสังคม 0.67 0.45 0.14 4.80** 0.06 

องคประกอบ นํ้าหนักองคประกอบ 
R2 

b B SE t 
GS 0.89 0.95 0.12 7.49** 0.94 
SM 0.92 0.98 0.10 9.89** 0.98 
SD 0.83 0.89 0.15 5.43** 0.85 
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0.98 รองลงมาคือ ทักษะดี (GS) มีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.95 และพัฒนาสังคม (SD) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 
 

ตารางที่ 6 คาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (construct reliability, ρc) ของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
              อันดับท่ีสอง  
 

ตัวแปรแฝง ความเท่ียง (ρc) 
GS 0.80 
SM 0.80 
SD 0.71 

 

 จากตารางท่ี 6 แสดงคาความเท่ียงของตัวแปรแฝง พบวา องคประกอบทักษะดี (GS) และองคประกอบความมี

นํ้าใจนักกีฬา (SM) มีคาความเที่ยงสูง (ρc = 0.80) และพัฒนาสังคม (SD) องคประกอบความมีนํ้าใจนักกีฬา มีคาความ

เที่ยงสูง (ρc = 0.71) 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 โมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทั้งหมด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ดาทิวา 
พันธนอย, ปกรณ ประจันบาน และชํานาญ ปาณาวงษ (2557) พบวา รปูแบบปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตออัตลักษณของ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงโมเดลอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัย 
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
 1. องคประกอบทักษะดี  
 นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี เปนผูที่มีทักษะดีประกอบไปดวย ทักษะการสอน 
ทักษะการตัดสิน ทักษะทางปญญา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา ทักษะการใช
เทคโนโลยี ทักษะผูนํา ซ่ึงทักษะที่กลาวมานั้น เปนทักษะที่เก่ียวของกับการกีฬาและเปนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง 
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย พจนตันติ (2559) กลาววา การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนส่ิงที่จําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษาในยุคน้ี ประกอบดวย 1) ทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจากทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21แลวนั้น การพัฒนาใหนักศึกษาสามารถดํารงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งดานการ
ดําเนินชีวิต และดานหนาที่การงาน สามารถปรับตัวใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงที่จําเปนในศตวรรษน้ี สามารถเอาตัวรอด 
เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม สอดคลองกับศิริวรรณ สุขดี และณรงค คําจันทร (2554) พบวา คุณลักษณะที่เปนจริง
และที่พึงประสงคของครูพลศกึษาในทัศนะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวย ดานการสอนวิธีสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ คุณธรรมจริยธรรม และXiaofen et al., (2017) พบวา อัต
ลักษณของครูพลศึกษา ประกอบดวย ความสามารถในการสอนกีฬา การวัดประเมินผล ความสามารถในการส่ือสารและ
การใชภาษา และความสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และ Okseon and Kihee (2016) การพัฒนาอัตลักษณของ
ครูพลศึกษา พบวา ควรมีอัตลักษณการสอน การจัดการส่ิงการอํานวยความสะดวก และการใชหลักสูตรวิธีการที่จะชวย 
PCTs เปล่ียนประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับสุภัชฌาน ศรี เ อ่ียม (2554) พบวา นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาการ ประกอบดวย การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ การมีทักษะการส่ือสาร การใชเทคโนโลยี การ
เรียนรูอยางตอเน่ือง 
 2. องคประกอบความมีนํ้าใจนักกีฬา  
 ความมีนํ้าใจนักกีฬาเปนแนวคิดที่หลอมเจตคติความเชื่อ และคานิยมในการดําเนินชีวิตในสังคม เปนแนวคิดที่
ระบุวาส่ิงใดเปนส่ิงที่ผิดหรือการกระทําใดถูก ซึ่งนับไดวาเปนคุณธรรมจริยธรรมท่ีเราควรยึดถือปฏิบัติในการอยูรวมกันใน
สังคม และควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลไมวาจะเปนนักกีฬา ผูดู หรือแมกระทั่งบุคคลท่ัวไปก็ควรที่จะไดรับการปลูกฝง
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ในเรื่องความมีนํ้าใจนักกีฬาดวยเชนกัน ดังน้ัน นํ้าใจนักกีฬาจึงควรมีไดในบุคคลทุกประเภท ซึ่งหากจะกลาวถึงในเร่ืองของ
คุณธรรมจริยธรรมน้ันมีอยูขอหน่ึงที่ควรจะสงเสริมใหมีการปลูกฝงข้ึนในตัวบุคคล ไดแก การรูแพรูชนะรูอภัย รวมทั้งการ
ตอสู และการแขงขันกันดวยวิถีทางการกีฬา (Play the games) อยางเต็มความสามารถเคารพในกติกาและยอมรับใน
การตัดสินโดยไมมีขอโตแยง น้ําใจนักกีฬา มิไดมีอยูในวงจํากัดเฉพาะในการแขงขันกีฬาเทาน้ันยังรวมไปถึงการนาํคุณธรรม
ขอน้ีไปใชในชีวิตประจําวันและในสังคมดวย (กองสงเสรมิพลศึกษาและสุขภาพ, 2552; พิชัย ผิวคราม, นาฏยา นิลทจันทร, 
มลิวัลย ผิวคราม และวัฒนา สุทธิพันธ, 2561) เปาหมายการเรียนพลศึกษาตองการพัฒนาใหผูเรียนมีความพรอมท้ังทาง 
ดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา ไดฝกประสบการณการเขาไปมีสวนรวมในสังคมทั้งกิจกรรมการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา ในทางพลศึกษานั้นไดจําลองการอยูและการทํางานรวมกันในสังคมมาใหผูเรียนไดรูจัก และ
เรียนรูถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองในสังคม และชวยใหสามารถมองเห็นวา การใชชีวิตในสังคมก็
เปรียบเสมือนการแขงขันกีฬาจะตองมีการความยุติธรรม ความมีวินัย ความรูแพ รูชนะ รูอภัย ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความ
สามัคคี ความอดทนอดกลั้น ความออนนอมถอมตน และความมีมารยาท โดยในนักกีฬาที่เปนเด็กและเยาวชนในปจจุบัน
มุงแตการแขงขันเพื่อชัยชนะเปนสําคัญ และยังถูกเช่ือมโยงเขากับผลประโยชนตอบแทนทางธุรกิจเปนสวนใหญ นอกจากน้ี
หากครู และผูปกครองเนนเรื่องชัยชนะเปนหลักอาจจะทําใหเด็กไมเห็นความสําคัญของความมีนํ้าใจนักกีฬา ดังนั้นครู 
พลศึกษาควรท่ีจะใหสอนการเลนกีฬาที่เหมาะสมในแตละวัยเพื่อใหเด็กมีความสนุกสนานรักท่ีจะเลนกีฬาและการออก
กําลังกาย การแขงขันอยางยุติธรรม และการยอมรับผลการแขงขันตามความเปนจริง ซึ่งการพัฒนาเยาวชนไทยใหมีนํ้าใจ
นักกีฬา ก็ตองปลูกฝงท่ีครูพลศึกษากอน ดังน้ันจึงควรใหครูพลศึกษาไดมีนํ้าใจนักกีฬา นํามาการบูรณาการและประยุกต
ในการจัดการเรียนรูพลศึกษา และกิจกรรมการออกําลังกายในโรงเรียน จะย่ิงทําใหสามารถปลูกฝงความมีนํ้าใจนักกีฬา
ใหกับนักเรียนที่สอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (กษมน รุงโรจนรังสรรค, ณรงคศักดิ์ รอบคอบ และถาวรินทร  
รักษบํารุง, 2561; ปฐมพร สมบัติทวี และนักรบ ระวังการณ, 2557) 
 3. องคประกอบพัฒนาสังคม 
 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหมีรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ และใหความสําคัญกับการบริหาร
ชุมชนเขมแข็ง สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมความรู พัฒนาจิตใจไปพรอมกับการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยนักศึกษาท่ีจบไปจะตองออกไปบริการการสอนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การตัดสินกีฬาใหกับ
ชุมชน โดยผูนําที่บริการชุมชนที่ดีตองเปนบุคคลท่ีมีศีล สมาธิ และปญญา ท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูจุดหมาย 
(Khiawlie, 2017) สอดคลองกับปรีชา ศิริรัตนไพบูลย, ธนกฤต ทุริสุทธ์ิ และประจญ กิ่งม่ิงแฮ (2562) พบวา การพัฒนา
รูปแบบสงเสริมกีฬาเยาวชนของชมรมกีฬา ในสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย การพัฒนาระบบนิเวศ
ทางการกีฬาเยาวชนท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  การสรางความสนใจและความรักในกีฬาใหกับเยาวชน 
การเปดโอกาสใหกับเยาวชนไดออกกาลังกายและการเลนกีฬา ซึ่งการทํางานใหกับสังคมและชุมชนน้ันจะตองเปนผูที่มี 
จิตอาสาเปนการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมดวยความเต็มใจ สมัครใจที่จะทํา กระทําโดยไมหวังผลตอบแทน ชวยเหลือผูอื่น
ในสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม (ณัฏฐชุดา สุภาพจน, 2561) สอดคลองกับณัฐรดี ชมพูวิเศษ, อรัญ ซุยกระเด่ือง 
และพงศกร พิมพะนิตย (2559) พบวา จิตสาธารณะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะตามอัตลักษณของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักศึกษาตองเปนผูนําทางความคิด นําเสนอความคิดในการพัฒนา 
เชน คิดที่จะพัฒนาคนแลวพัฒนาเศรษฐกิจ การวิเคราะหชุมชน และทางเลือกในการแกไขปญหา และการจัดการศึกษา
เพ่ือชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ทํารวมกัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน
รวมคิด ตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะทําในชุมชนทองถ่ิน 
เพ่ือใหทุกไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดําเนินงาน อันเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความเปนเจาของโครงการ หรือ
กิจกรรม โดยองคประกอบหลักของการพัฒนาสังคมและชุมชน คือการบริการชุมชน ผูเขารวมน้ันจะสรางอัตลักษณได
จากที่กิจกรรมการบริการชุมชนท่ีมีความหมายความหลากหลาย โดยไมมุงเนนท่ีตัวคนในชุมชนเทาน้ัน เชน การพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคมนาคมสื่อสาร เปนตน การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการที่
สามารถนําไปชวยในการดําเนินงานพัฒนาดานอ่ืนๆ ใหประสบความสําเร็จไดอีกดวย ทั้งน้ีเพราะวา การพัฒนาชุมชน 
เปนการพัฒนาคนใหมีความพรอมที่จะรองรับกิจกรรมการพัฒนาเหลาน้ันไดนั่นเอง (จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด 
วฑฺฒโน, 2561; สนธยา พลศรี, 2547 ; Huixuan and Min, 2018)  
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ขอเสนอแนะการวิจัย  
  จากการผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา อัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประกอบดวย    
3 องคประกอบ ไดแก ทักษะดี มีนํ้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม โดยทั้ง 3 องคประกอบมีความสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ 
ซ่ึงผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี สามารถนําไปใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายเก่ียวกับเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตนักศึกษา ไดตรงตามสภาพการดําเนินงานและบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จึงควรเสริมสรางทักษะการ
แกปญหา ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย ทักษะการสอน สงเสริมความรูแพ รูชนะ รูอภัย  
และการเสริมสรางพลังทางสังคม ตระหนักในคุณคาของทุนทางสังคม และการสรางความสัมพันธ ทั้งในกิจกรรมสงเสริม
ผูเรียนและการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ไดพัฒนาตามอัตลักษณอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับการสรางและพัฒนาองคประกอบของอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
โดยใชเทคนิคเดลฟาย หรอืการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
 2. ควรศึกษาการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติกับ
นักศึกษาวิทยาเขตอ่ืนๆ แลวนํามาวิเคราะหความไมแปรเปล่ียนทางโมเดล 
 3. ควรมีการศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
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ปจจัยท่ีสัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
Factors related with emotional intelligence of athletes of  

Thailand National Sport University 
ครรชิต พุละสีวะ1, พิชยา นพกาล1, รงคภูมิ ปุรณะวิทย1, ธิติพงษ สุขดี1,  

ณรงค วิชัยรัตน1, ศิริวรรณ สุขดี1, กิตติพงษ โพธิมู2 
1มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

2สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาระดับปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติและสรางสมการทํานายความฉลาดทางอารมณของนกักีฬา กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักกีฬาที่เขารวม
การแขงขันมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ คร้ังที่ 44  จํานวน 150 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรี และแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับ 
ผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
  ผลการวิจัย 
  1. ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติสูงกวาเกณฑ 
  2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการ
บริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา ของนักกีฬาอยูในระดับมาก 
  3. ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พบวา มีปจจัยจํานวน 
3 ปจจัย ที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ กลยุทธในการบรหิารความเครียด 
และความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน ซ่ึงปจจัยท้ัง 3 นี้สามารถรวมกันทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ไดรอยละ 39.10     
  รูปคะแนนดิบ ไดแก  
   Y/ = 64.99 + 12.10 (X1) + 9.88 (X4) + 4.25 (X3) 
  รูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
   Z/

Y = 0.39 (Z X 1) + 0.30 (Z X 4) + 0.15 (Z X 3) 
คําสําคัญ: ความฉลาดทางอารมณ, นักกีฬา 
 

Abstract 
  The Purpose to research was to study factors related with emotional intelligence of athletes 
of Thailand National Sport University and Create equations to predict emotional intelligence of athletes. 
The samples consisted of 150 were Athlete at Thailand National Sport University participating in the 
44th Thailand National Sport University. The research instrument was a questionnaire. The data were 
analyzed in terms of mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
  Results  
  1. The emotional intelligence of athletes of Thailand National Sport University was higher than 
the criteria. 
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  2. The Achievement Motivation, the Adaptability, the relationship between athletes and Coach, 
the stress management strategies and the Participation in student activities were at a high level 
  3. The factors which related to the emotional intelligence of athletes comprised were 3 
variables: the Achievement Motivation, the Stress management strategies and the relationship between 
athletes and Coach. They were statistically significantly difference at the 0.5 level. These 3 factors could 
predict a the emotional intelligence of athletes about percentage of 39.10.The significantly predicted 
equations were as follows : 
  In term of raw scores were : 
   Y/ = 64.99 + 12.10 (X1) + 9.88 (X4) + 4.25 (X3) 
  In term of standard scores were : 
   Z/

Y = 0.39 (Z X 1) + 0.30 (Z X 4) + 0.15 (Z X 3) 
Keywords: emotional intelligence, athletes  
 

บทนํา 
 การกีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางดานสุขภาพ จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทําใหเกิดความเพลิดเพลินรางกายไดผอนคลาย และมีผลทําให
เกิดความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ คือ มีสมรรถภาพทางรางกายดีข้ึนในทุกๆ ดาน ไดแก ความอดทนของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความอดทนของกลามเน้ือ ความคลองแคลววองไว ความออนตัว อีกทั้งยังมีสวนทําใหรางกาย
สดชื่นแข็งแรง คลายความเครียด ความเม่ือยลาจากการทํางาน มีอารมณแจมใส ในปจจุบันกีฬาไดถูกนําไปใชเปน
เครื่องมือเพื่อสรางความแข็งแรงของครอบครัวและชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬา
เพ่ือสรางการมีสวนรวม และเครือขายชุมชนตลอดจนสรางจิตสํานึกที่ดีในการดํารงชีวิต (ภูพิงค สุวรรณ และเทพประสิทธ์ิ 
กุลธวัชวิชัย, 2558; วัฒนา สุทธิพันธ, 2548; วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2558) 
  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดจัดข้ึนทุกป เปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญย่ิงในการพัฒนา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ แขงขันความสามารถดานกีฬา เช่ือมสัมพันธระหวางวิทยาเขต และเปนการนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนการสอนมาพัฒนาขีดความสามารถทางการกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ชวยใหนักศึกษาให
เปนผูท่ีมีความพรอม ทั้งกายวาจาและใจไดสามารถเปนผูนําทางดานกีฬาที่สมบูรณ พรอมที่จะเสียสละมีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม และสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญยิ่งข้ึนไป โดยการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬาไมไดมีประโยชนตอรางกายอยางเดียวเทาน้ัน ยังสงผลตอจิตใจและความม่ันคงของอารมณของตนเอง
โดยเฉพาะเร่ืองอารมณน้ันเปนเรือ่งที่สําคัญ ที่ควรเนนและเอาใจใสดูแล เพราะสภาวะจิตใจและอารมณของเราน้ัน มีสวน
สําคัญ และจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ถาคนเรามีอารมณที่มั่นคงก็จะสามารถทําใหการดําเนินการ
งานและการใชชีวิตประจําวันมีความสําเร็จ และพบกับความสุขมากกวาคนที่มีความม่ันคงในอารมณที่ต่ํา เพราะจะมี
วิจารณญาณ และมีสติในการคิดแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีกวาคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต (เสาวลี แกวชวย, 2559) 
โดยความฉลาดทางอารมณ (emotional intelligence) คือ ความสามารถของคนดานอารมณ  จิตใจ และยังรวมถึง
ทักษะการเขาสังคม และความสามารถของบุคคลในการนําไปสูการเปนคนความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ความเมตตากรุณา  
การมีความสุข เกิดจากการมองโลกในแงดี รูสึกมีคุณคา เพื่อหาความสุขใสตัวเมื่อเกิดความทุกขก็หาวิธีแกไข ความฉลาด
ทางอารมณ มีความสําคัญตอการทํางาน ครอบครัว และการใชชีวิตประจําวัน ผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูงจะมีความ
ม่ันคงทางอารมณสามารถเผชิญกับปญหาอุปสรรคได (นงพงา  ลิ้มสุวรรณ, 2547; เทอดศักดิ์ เดชคง, 2547; Goleman, 
1998) จากการศึกษางานวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถในการปรับตัว กลยุทธ
ในการบริหารความเครียด (วิเชียร วิทยอุดม, เขมมารี รักษชูชีพ, จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน และอิศราภรณ เทียม, 2555) 
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดแก จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน และรวมมือกับผูปกครองหรือองคกรภายนอก



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
347 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สถานศึกษา โดยใชแหลงเรียนรูตางๆ (วิมล เอมโอช, บุญเรือน พฤกษศศิธร และเยาวเรศ ใจเย็น, 2556) และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การรับรู
สภาพแวดลอมสวนบุคคลตออาจารย (รัตนะ บัวสนธ, จุฑามาส ศรีจํานง, รพีพร ศรีติมงคล, จุรีรัตน ประวาลลัญฉกร 
และภีรภา จันทรอินทร, 2553) โดยจากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความต้ังใจ 
ความมุงม่ันใหตนเองประสบความสําเร็จใหการแขงขันกันกีฬา ความสามารถในการปรับตัวเปนการเขาหาและอยูรวมกับ
สังคม ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอนเปนท่ีปรึกษาในเรื่องการใชชีวิต การเรียนและเร่ืองอื่นๆ กลยุทธในการ
บริหารความเครียด เปนการควบคุมสภาวะจิตใจ อารมณใหอยูในภาวะสมดุล และเม่ือเกิดความเครียดสามารถจัดการให
กลับไปอยูในสภาวะปกติได และการมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาจะชวยใหเกิดความสุข มีสมัพันธภาพกับผูเพื่อนๆ 
  ดวยเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ โดยมีตัวแปรคือแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน 
กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอในการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
  2. เพ่ือสรางสมการทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 ผูวิจัยได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of Thumb) ซึ่งSchumacker & Lomax (2010) Kline, 
2011) ไดระบุวาการวิเคราะหซึ่งมีตัวแปรพหุ คือ กลุมตัวอยางจะตองมขีนาดมากกวาจํานวน 10 เทาของตัวแปร โดยการ
วิจัยคร้ังน้ีจะใชอัตราสวน 30:1 ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบสองข้ันตอน (Two-stage Sampling) โดยวิธีสุมอยางงาย 
(Sample Random Sampling) เพื่อหาชนิดกีฬา จํานวน 30 ชนิดกีฬา และดําเนินการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling) นักกีฬาชนิดละ 5 คน รวมเปนจํานวน 150 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรพยากรณ (Predictor variable) 
  1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ(X1)   
  2. ความสามารถในการปรบัตัว (X2)     
  3. ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน(X3)   
  4. กลยุทธในการบริหารความเครียด(X4)     
  5. การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา(X5)     
  ตวัแปรเกณฑ (Criterion variable) คอื ความฉลาดทางอารมณ ประกอบไปดวย 1) ความด ี2) ความเกง 3) 
ความสุข 
  สมมุติฐานการวิจัย 
  ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการ
บริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา สามารถรวมทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    
  1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต, 2543) นํามา
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินโดยนําไปทดลองกับนักกีฬาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใช 
สูตรสัมประสิทธสหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคาเทากับ .87 โดยลักษณะของ
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แบบประเมินเปนคําถามที่ประเมินความฉลาดทางอารมณของตนเอง จํานวน 52 ขอ ซ่ึงแบบประเมินน้ีจะวัดความฉลาด
ทางอารมณ โดยมีองคประกอบ 3 ดานใหญ และ 9 ดานยอย  
   1.1 ดานดี 1) การควบคุมอารมณ 2) เห็นใจผูอื่น 3) รับผิดชอบ  

1.2 ดานเกง 1) มีแรงจูงใจ 2) ตัดสินใจและแกปญหา 3) สัมพันธภาพกับผูอื่น  
   1.3 ดานสุข 1) ภูมิใจในตนเอง 2) พึงพอใจในชีวิต 3) สุขสงบทางใจ 
  นําคะแนนเทียบกับเกณฑความฉลาดทางดานอารมณ (อายุ 18-25) ดังน้ี 
  ความฉลาดทางดานอารมณ เกณฑปกติอยูที่ 138-170 คะแนน 
  ดานดีเกณฑปกตอิยูที่ 48-58 คะแนน (ควบคมุตนเองได 14-18, เห็นใจผูอื่น 16-20, รับผิดชอบ 17-23) 

ดานเกงเกณฑปกติอยูที่ 45-59 คะแนน (มีแรงจูงใจ 15-21, ตัดสินใจและแกปญหา 14-20, สัมพันธภาพ 15-20 
  ดานสุขเกณฑปกติอยูที่ 42-56 คะแนน (ภูมิใจในตนเอง 9-13, พอใจชีวิต 16-22, สุขสงบทางใจ 15-21) 
  2. แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับ 
ผูฝกสอนกลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา ผูวิจัยไดนําไปหาความเที่ยงตรงโดยให
ผูเช่ียวชาญ 5 ทานตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา อยูระหวาง 0.60-1.00 สวนการหาคาความเช่ือม่ัน  
(Reliability) ของแบบประเมินโดยนําไปทดลองกับนักกีฬาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใชสูตรสัมประสิทธ
สหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ดังน้ี 1) แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีคา
ความเชื่อม่ัน 0.87 2) แบบสอบถามความสามารถในการปรับตัว มีคาความเช่ือมั่น 0.90 3) แบบสอบถามความสัมพันธ
ระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน มีคาความเช่ือมั่น 0.88 4) แบบสอบถามกลยุทธในการบริหารความเครียด มีคาความเชื่อม่ัน 
0.89 5) แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา มีคาความเช่ือม่ัน 0.89  
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยขออนุมัติเก็บรวบรวบขอมูลจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เม่ือไดรับอนุมัติผูวิจัยพบกลุมตัวอยาง 
เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล โดยแจงวัตถุประสงคขั้นตอนและหลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
หากกลุมตัวอยางมีขอสงสัย เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลวผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. หาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการปรบัตัว ความสัมพันธ
ระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา และ ความฉลาดทาง
อารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
  2. วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยกําหนดนัยสําคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  
              (n = 150) 
   

ดาน x  S ระดับ 
1. ดานดี 61.04 2.52 สงูกวาเกณฑปกติ 
   1) การควบคุมอารมณ 18.76 1.85 สงูกวาเกณฑปกติ 
   2) เห็นใจผูอ่ืน 20.56 1.71 เกณฑปกติ 
   3) รับผิดชอบ 21.72 1.41 เกณฑปกติ 
2. ดานเกง 60.20 3.09 สงูกวาเกณฑปกติ 
   1) มีแรงจูงใจ 20.63 1.75 เกณฑปกติ 
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   2) ตัดสินใจและ
แกปญหา 

19.97 1.79 เกณฑปกติ 

   3) สมัพันธภาพกับผูอื่น 19.60 2.03 เกณฑปกติ 
3. ดานสุข 56.32 3.52 สงูกวาเกณฑปกติ 
   1) ภูมิใจในตนเอง 14.53 1.66 สงูกวาเกณฑปกติ 
   2) พึงพอใจในชีวิต 20.98 1.77 เกณฑปกติ 
   3) สขุสงบทางใจ 20.81 2.02 เกณฑปกติ 

รวม 177.56 6.11 สูงกวาเกณฑปกติ 
  

 จากตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัย 
การกีฬาแหงชาติ พบวา ดานดี ดานเกง ดานสุขและโดยรวม สูงกวาเกณฑ 
 

ตารางที ่2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการปรับตัว ความสัมพันธระหวาง 
              นักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา (n = 150) 
 

ปจจัย x  S ระดับ 
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(X1)   4.32 0.20 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการปรับตัว (X2)     4.23 0.27 มาก 
3. ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน(X3)   4.20 0.22 มาก 
4. กลยุทธในการบริหารความเครียด(X4)     4.29 0.19 มากที่สุด 
5. การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา(X5)     4.21 0.29 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการปรับตัว 
ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน กลยุทธในการบริหารความเครียด การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษา พบวา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.32, S = 0.20) ความสามารถในการปรับตัวอยูในระดับมาก  ( x =4.23,     
S = 0.27) ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอนอยูในระดับมาก ( x =4.20, S = 0.22) กลยุทธในการบริหาร
ความเครียดอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.29, S = 0.19) การมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาอยูในระดับมาก ( x = 4.21,      
S = 0.29)  
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือคนหาปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา 
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

Regression 2241.27 3.00 747.09 32.84* .000 
Residual 3321.66 146.00 22.75   

Total 5562.94 149.00    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ปจจัยทั้งหมด 3 ที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณ
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
350 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ตารางที ่4 ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 

ตัวพยากรณ b Std. Error β t p 

คาคงที่  64.99 11.61 - 5.60* 0.00 
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(X1)     12.10 2.17 0.39 5.59* 0.00 
2. กลยุทธในการบริหารความเครียด(X4)     9.88 2.30 0.30 4.29* 0.00 
3. ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน(X3)   4.25 1.89 0.15 2.25* 0.03 
Adjusted R2  0.391 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พบวา  
มีปจจัยจํานวน 3 ปจจัย ที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ กลยุทธในการ
บริหารความเครียด และความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน ซ่ึงปจจัยทั้ง 3 น้ีสามารถรวมกันทํานายความฉลาด
ทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ ไดรอยละ 39.10 และไดนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณมาเขียน
สมการพยากรณดังน้ี 
  สมการพยากรณในรปูคะแนนคะแนนดิบ   
   Y/ = 64.99 + 12.10 (X1) + 9.88 (X4) + 4.25 (X3) 
 

 จากสมการถดถอยแสดงวา คาคงที่ของความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา มีคาเทากับ 64.99 โดยหากมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพ่ิมขึ้น 12.10 คะเเนน หากกลยุทธในการบริหาร
ความเครียด เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพิ่มข้ึน 9.88 คะเเนน และหากความสัมพันธระหวาง
นักกีฬากับผูฝกสอน เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพ่ิมขึ้น 4.25 คะเเนน   
  สมการพยากรณในรปูคะแนนมาตรฐาน  
   Z/

Y = 0.39 (Z X 1) + 0.30 (Z X 4) + 0.15 (Z X 3) 
 

 จากสมการถดถอยมาตรฐานแสดงวา โดยหากมีแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดวาความฉลาดทาง
อารมณจะเพ่ิมขึ้น 0.39 คะแนนมาตรฐาน หากกลยุทธในการบริหารความเครียด เพิ่มขึ้น 1 คะแนนมาตรฐาน คาดวา
ความฉลาดทางอารมณจะเพ่ิมขึ้น 0.30 คะแนนมาตรฐาน และหากความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน เพิ่มขึ้น 1 
คะแนนมาตรฐาน คาดวาความฉลาดทางอารมณจะเพิ่มข้ึน 0.15 คะแนนมาตรฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 1. ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดานดี ดานเกง ดานสขุและโดยรวมสูงกวา
เกณฑ เพราะนักกีฬามีภาวะทางอารมณที่มั่นคง ซึ่งไดการฝกซอมกีฬาและถูกฝกใหมีการควบคุมอารมณตนเองเปนประจํา
นักกีฬาจะตองควบคุมอารมณในเชิงบวกหรือควบคุมอารมณในทางที่ไมสงผลเสียตอทาทางการเลนกีฬา สามารถคิดและ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว นักกีฬาจึงตองรูจักการสรางแรงจูงใจ รูจักความตองการของตนเอง รูจักเห็นใจผูอื่น มีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมทีม ซ่ึงความฉลาดทางอารมณน้ันเปนสวนประกอบของนักกีฬา
รวมกับการมีสมรรถภาพทางและทักษะในแตละชนิดกีฬา วรศักดิ์ เพียรชอบ (2550) กลาววา บุคคลที่จะเปนนักกีฬาได
น้ันจะตองมีองคประกอบทางดานสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตใจดวยคือเปนคนที่มีอารมณที่ม่ันคงและ
สามารถควบคุมอารมณและจิตใจได สอดคลองกับ Samaahìdtoh (2003) กลาววา นักกีฬามีทักษะดี ผลสัมฤทธิ์การ
แขงขันจะดีตามไปดวย และผลสัมฤทธิ์การแขงขันจะประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน หากนักกีฬาความสามารถทั้งทางดาน
ทักษะสมรรถภาพทางกาย และความฉลาดทางอารมณ สามองคประกอบอยางสมบูรณจะทําใหมีศักยภาพสูง และ
สอดคลองกับสุเมธ พรหมอินทร และดารณ ีกาญจนสุวรรณ (2561) พบวา ความสามารถทางดานทักษะของนักกีฬาเซปก
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ตะกรอในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 32 มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับพีรวัฒน ชลเจริญ เละสุธนะ ติงศภัทิย (2558) กิจกรรมพลศึกษาโดยใชเกมการละเลนพ้ืนบาน
อาเซียนสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 2. ปจจัยที่สัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ กลยุทธในการบริหารความเครียด และความสัมพันธระหวางนักกีฬากับ 
ผูฝกสอน  
 2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนปจจัยที่มีความสําคัญในทํานายความฉลาดทางอารมณของนักกีฬามากที่สุด
เพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเลนกีฬาเปนการกระตุนและผลักดันตนเองไปสูเปาหมายในการแขงขันกีฬาเพื่อใหตนเอง
เพ่ือใหไดชัยชนะในการแขงขัน ทําใหนักกีฬามีความต้ังใจ ความมุงมั่น สามารถควบคุมอารมณตนเองใหมั่งคงอยูเสมอ
ในขณะฝกซอมและการแขงขันขันได สอดคลองกับ ปโยรส ปุยชุมพล, วิไลพิน แกวเพ็ง และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม 
(2562) นักกีฬาที่ประสบความสําเร็จจะตองมีความอดทน มีความมานะพยายาม และอดทนตอแรงกดดันจากสภาวะ
แวดลอมไดดี เพราะการเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติตองมีการฝกซอมตอเน่ืองตลอดทั้งป การกระทํา
เชนน้ีนักกีฬาจะตองมีความรักในกีฬาที่ตนเองฝก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลอยางมากไมวาจะตอความสามารถของนักกีฬา 
ความสนใจ ความตองการที่จะเลนกีฬาหรือใฝหาผลสําเร็จในการกีฬา เปนสิ่งกระตุนที่ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาใหบรรลุเปาหมายที่ตนเองต้ังและจะขยายไปสูความตองการท่ีสูงขึ้น ซึ่งพรอมจะไดรับการกระตุนจากภายนอกให
มีกําลังแรงขึ้น เพื่อใหอยากกระทําในส่ิงน้ันๆ มาก สอดคลองกับ Kaiseler, Polman & Nicholls (2009) พบวา ความ
ฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับการตั้งเปาหมาย และ Goleman (1998) ไดอธิบายวา ปจจัยสําคัญที่ทําให
บุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน เกิดเน่ืองจากการมีความฉลาดทางอารมณที่เหมาะสม  
  2.2 กลยุทธในการบริหารความเครียดเปนปจจัยลําดับที่ 2 ในทํานายทํานายความฉลาดทางอารมณของ
นักกีฬา สอดคลองกับ กมลชนก ทองเอียด และเดือนนภา ไชยพรหม (2561) พบวา ความฉลาดทางอารมณโดยภาพรวม 
มีความสัมพันธกับความเครียดในทิศทางตรงกันขาม เพราะนักกีฬาตองควบคุมสภาวะจิตใจ อารมณใหอยูในภาวะสมดุล 
ไมมีอาการแสดงรบกวนการแขงขันกีฬา โดยอาการทางกายเม่ือจิตใจเกิดความเครียด ประสาทอัตโนมัตภิายในรางกายจะ
ถูกเราใหทํางานเพ่ิมข้ึน อวัยวะภายในซ่ึงถูกกํากับโดยประสาทอัตโนมัติจะถูกกระตุนใหทํางานมากขึ้นดวย อาการทาง
อารมณความเครียดทําใหทําใหจิตใจเกิดความรูสึกวิตกกังวล กลัว ต่ืนเตน ไมสบายใจอารมณไมสบายใจเหลาน้ีอาจทําให
เกิดอาการอ่ืนๆ ตามมา ไดแก เบื่ออาหาร นอนไมหลับ และอาการทางจิตใจมีความคิดกังวลลวงหนา ยํ้าคิดยํ้าทํา คิดใน
แงราย ไมสามารถหยุดความคิดตนเองได ซ่ึงนักกีฬาจะตองใชกลยุทธในการบริหารความเครียดใหได สอดคลองกับกุลธิดา 
เธียรผาติ (2559) พบวา การจัดการกับความเครียดใหลดนอยลงเปนองคประกอบโมเดลสมการของตัวแปรแฝงความ
เขมแข็งทางจิตใจที่สงผลตอตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ 
  2.3 ความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอนเปนปจจัยลําดับที่ 3 ในทํานายทํานายความฉลาดทาง
อารมณของนักกีฬา เพราะผูฝกสอนกีฬานอกจากจะมีหนาที่พัฒนาความสามารทางดานรางกายและจิตใจของนักกีฬา
แลว ผูฝกสอนยังตองเปนผูฝกการควบคุมอารมณของนักกีฬาใหม่ันคง รวมทั้งยังทําหนาที่เปรียบเสมือนผูปกครอง เปนที่
ปรึกษาในเร่ืองการใชชีวิต การเรียนและเรื่องอ่ืนๆ พฤติกรรมที่ผูฝกสอนที่มีความสัมพันธใกลชิดนักกีฬาซึ่งมีความสัมพันธ
กับความฉลาดทางอารมณสอดคลองกับ ศุภลักษณ สัตยเพริศพราย และอรวรรณ เมฆกมล (2556) พบวา ปจจัยพฤติกรรม
ของผูสอนมีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และลัดดา แสนสีหา, 
เลอลักษณ แทนเกษม และถิรนันท พัวพันธพงศ (2561) พบวา ตัวแปรความฉลาดทางอารมณที่สามารถพยากรณความ
แข็งแกรงในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คอื สัมพันธภาพกับผูอื่น 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  นักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีความฉลาดทางอารมณสูง ซึ่งเกิดมาจากการฝกซอมและเขารวม
การแขงขันกีฬาเปนประจํา โดยจากการวิจัยยังพบวา มี 3 ปจจัย สามารถรวมกันทํานายความฉลาดทางอารมณได ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถใชเปนแนวทางใหผูที่มีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนผูบริหาร ผูฝกสอนกีฬา ตลอดจนผูที่มีสวน
เก่ียวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลไปใชในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ โดยเรียงลําดับตามปจจัยท่ีความสําคัญ คือ
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ กลยุทธในการบริหารความเครียด และความสัมพันธระหวางนักกีฬากับผูฝกสอน ใหนักกีฬาความ
ตองการความสําเรจ็อยูเสมอ เปนความตองการที่จะกระทําสิ่งตางๆ ที่ยากลําบากใหประสบความสําเรจ็ พยายามเอาชนะ
อุปสรรคทั้งปวง เพื่อใหเลนกีฬาของตนของตนประสบความสําเร็จ และใหนักกีฬาควบคุมสภาวะจิตใจ อารมณใหอยูใน
ภาวะสมดุล และเม่ือเกิดความเครียดสามารถจัดการใหกลับไปอยูในสภาวะปกติได และสรางมิตรภาพกับผูฝกสอน ทําให
ผูฝกสอนรกัใคร พยายามสรางความสัมพันธใกลชิดมีมนุษยสัมพันธตอกันเปรียบเสมือนผูปกครอง 
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การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

A Comparison of the Problem - Based Learning Method and the Teacher's 
Handbook Method by Critical Thinking Skills and Measuring Learning 

Achievement in Teaching Citizenship in Democracy to  
Mathayom 3 students 

ธัชพล แคลวคลาด, เยาวเรศ ใจเย็น, ภูวดล บัวบางพลู 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและ
หลังเรยีนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน
ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู กลุมตัวอยางประกอบดวย 
1) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง (กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 25 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 
25 คน) 3)แบบสอบถามวัดความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณมีความเช่ือมั่น 0.96 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีความเช่ือม่ัน 0.94 ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปผลการวิจัย  ไดดังน้ี 1) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยาง 
มีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูตามคูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามคูมือครูมีคะแนนความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว  
4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรยีนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว 
คําสําคัญ: การคิดอยางมีวิจารณญาณ, การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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Abstract 
The purpose of this research was 1) to compare critical thinking abilities before and after 

learning by using problem-based learning management. 2) to compare your ability to think critically 
before and after school by managing learning according to teacher manual. 3) to compare your ability 
to think critically after learning during the management of learning by using problems as a base And 
learning management according to teacher manual. 4) to compare the academic achievement after 
studying between learning management based on problems and learning management according to 
teacher manual. The sample consisted of 5 experts,2 group of students Mathayom 3 Each group was 
25  students. critical thinking questionnaire with 0.96 reliability and the achievement test with 0.94 
confidence were the research instrument. people and 1 room control group, 25 people. Critical Thinking 
Reliability Questionnaire 0.96. The achievement test with confidence 0.94. research result. Students 
who learn by managing learning by using problems as a base had a higher ability of critical thinking 
statistically significance difference at the .01 level. students who learn by managing learning by using 
problems as a base have the ability to think critically after learning, the learning management 
statistically significance difference at the .01 level. students who learn by managing learning by using 
problems as a base have higher academic achievement scores after school learning management 
according to teacher manual with statistical significance at the level of .0 1 .  and according to the 
assumptions set. 
Keywords: critical thinking, problem-based learning 
 

บทนํา 
  สังคมไทยในปจจุบันเขาสูยุคของการเปล่ียนแปลงอยางมากท้ังทางดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการศึกษา ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุวิชา "หนาที่พลเมือง" เขาสูหลักสูตรการเรยีนการสอน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความเปนพลเมือง 
ใหกับเด็กและเยาวชน เพื่อเปนหน่ึงในแนวทางการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติใหเกิดขึ้นตอไป  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของไดจัดการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการสาระความรูตางๆ อยางไดสดัสวนสมดุลและเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา โดยเนนความสําคญั
ทั้งความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว ซ่ึงสมรรถนะ
สําคัญ มี 5 ประการคือ (1) ความสามารถในการสื่อสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถในการแกปญหา 
(4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ (5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 
ประการ คือ (1) รักชาติ ศาสน กษัตริย (2) ซื่อสัตยสุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝเรียนรู (5) อยูอยางพอเพียง (6) มุงม่ันในการ
ทํางาน (7) รักความเปนไทย (8) มีจิตสาธารณะโดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลท้ังดานรางกาย ความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) ซึ่งความเปนพลเมืองมีความสําคัญอยางมากในปจจุบัน เปน
การเรียนรูใหเคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นและการอยูรวมกันในสงัคมอยางสันติสุข 
  การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงใหผูเรียนเพ่ิมพูนความรูและทักษะ
เฉพาะดาน สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหาและคิดตัดสินใจ ทักษะเฉพาะ
ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัดความสนใจของผูเรียนแตละคน ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช
วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดข้ันสูงสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใหเกิดประโยชนใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ การจัดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงเนนผูเรียน
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เปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูความเขาใจเก่ียวกับการดํารงชีวิตของมนุษยการยูรวมกันในสังคมนอกจากน้ียังชวยใหผูเรียน
ไดเขาใจตนเอง และผูอื่นสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  
  จะเห็นไดวาการมุงใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดน้ันมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเพราะการ คิดเปน
ส่ือสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถสืบคนหาความรูดวยตนเอง หรือนําเอาความรูซึ่งไดจาก ประสบการณมาใชในการ
ตัดสินใจและแกปญหาในชีวิตได การสอนทักษะการคิดเปนส่ิงสําคัญ ที่สุดในการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพราะความสามารถ
ทางดานการคิดจะนําไปสูการพัฒนาดาน อ่ืนๆชนิดไมรูจบ ผูเรียนสามารถนําความคิดไปประยุกต ใชเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการศึกษาวิชาชีพตางๆ การสรางสรรคใหมๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการคิดวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) ซ่ึงเปนทักษะการคิดระดับสูงที่มีความสําคัญและเปน คุณลักษณะของผูเรียนตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
ในยุคปจจุบันแตสภาพการเรียนการสอนในหองเรียนยังเนนการสงเสริมใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะตัว ทําใหเกิด
การแขงขันเปนรายบุคคล สงผลใหนักเรียนขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผขาดคุณลักษณะในการรูจักการทํางานรวมกัน ขาด
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ขาดความสามัคคีในหมูคณะซ่ึงเปนผลเสียตอประเทศชาติในอนาคต (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2542: 51) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จากการสังเกต
การเรียนการสอนพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในปการศึกษา 
2559 มีแนวโนมลดตํ่าลง เน่ืองจากนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงเก่ียวของกับการประเมิน
มาตรฐานท่ี 4 คือ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา รูปแบบการเรียนรูท่ีใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือสรางพื้นฐานความสามารถในการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซ่ึงการสอนใหนักเรียนมีทักษะในการคิดน้ัน 
มีหลายวิธีดวยกัน วิธีการหน่ึงก็คือ รูปแบบการสอนแบบใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning 
หรือ PBL) เปนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
ตองการที่จะศึกษาคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการแกปญหาไดดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนมีการตัดสินใจที่ดีมีความคิด
อยางมีวิจารณญาณ สามารถเรียนรูการทํางานเปนทีม ใฝรู และมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถ 
กาวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเรียนรู  

  จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ซ่ึงเปน 
วิธีหน่ึงที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูพัฒนาดานการคิด เปนการใหผูเรียนคนพบเหตุผลดวยตนเอง และทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางวิจารณญาณสูงข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนประโยชนและสามารถ
นําไปพัฒนาการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง และการ
ดําเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนระหวางการจัดการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานและการจัดการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและ
การจัดการจัดการเรยีนรูตามคูมือครู 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กในอําเภอทาใหม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 198 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง (กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 25 คน และกลุมควบคุม  
1 หอง จํานวน 25 คน) ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมอยาง 
  การสรางและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
  แผนการเรียนรู เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพ  ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู รวมท้ังศึกษาหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2. ศึกษาหนวยการเรียนสาระที่ 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางเน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  20  ชั่วโมง 
  4. วิเคราะหหนวยการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  
  5. นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เสนอ
ตออาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมแลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  6. นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เสนอ
ตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพื่อตรวจความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 
  7. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จํานวน 33 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
เวลา ภาษา เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู ตามท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
  8. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ที่ผานการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพื่อใหมี
ความถูกตองเหมาะสมอยางสมบูรณ กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 
  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. นําคะแนนจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใช (t-test for Independent Samples) 
3. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใช (t-test for Independent Samples) 
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ผลการวิจัย 
           1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน สรปุไดวา นักเรียนที่เรยีนดวยการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
   2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามคูมือครูมีคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา 
เปนฐานและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดต้ังไว 

4. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการ
เรียนรูตามคูมือครู สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรยีนสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานที่ไดต้ังไว  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคาคะแนนความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และ
เปนไปตามสมติฐานที่ไดต้ังไว การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ประกอบดวย 6 ขั้นตอนสําคัญ เริ่มจาก (1) กําหนด 
ปญหา โดยการจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหา 
ที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ (2) ทําความเขาใจกับปญหา เปนปญหาที่ตองการเรียนรู
และสามารถอธิบายสิ่งตางๆที่เก่ียวของกับปญหาได (3) ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเองดวย
วิธีการหลากหลาย (4) สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5) สรุปและประเมิน
คาหาคําตอบ ผูเรียนแตลกลุม สรุปผลงานตนเอง และประเมินวาผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไม
เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรู ในภาพรวมของ
ปญหาอีกครั้ง (6) นําเสนอและประเมินงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู และนําเสนอเปนผลงานรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุม รวมทั้งผูเก่ียวของกับปญหารวมกันประเมินผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
มีแนวโนมพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมเปาหมายไดพิจารณาจากคะแนนแบบวัดทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณท่ีเพ่ิมขึ้นหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ครูควรควบคุมนักเรียนเวลาทํากิจกรรมใหดี เพราะบางครั้งนักเรียนบางคนจะไมชวยเพื่อนคิดหรือชวยกัน
แสดงความคิดเห็น และควรกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพราะในบางกิจกรรมอาจจะตองใชเวลาเกินกวา
ที่กําหนดไว         
  2. ครูควรใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระปราศจากสิ่งแวดลอมที่กดดัน เพื่อใหการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานไดอยางมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
A Study Satisfaction of the establishment for the students professional 

experiences for Industrial Production, Technical Education Faculty, 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

สมพร วงษเพง็, วรากร สวัสดิภาพ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาฝกประสบการณ 
วิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปท่ี 4  
ภาคการศึกษาที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูนิเทศหรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประเมินผล
การฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 85 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ จํานวน 25 ขอ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 
4.00 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  
ดานความรู คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ดานการปฏิบัติงาน คาเฉล่ียเทากับ 4.00 และดานคุณธรรมจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 
4.01 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สถานประกอบการ, นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

Abstract 
  The purpose of this research was to study satisfaction of the establishment for the student 
professional experiences for Industrial Production, Technical Education Faculty, Rajamangala University 
of Technology Thanyaburi in semester 1st academic year 4th. The population used in this research is 
supervisor or representative of the department that students go to practice the professional experience 
of 85 persons. The instrument was 5 rating scale questionnaires of 25 items. The statistic used for data 
analysis were percentage, mean value, standard deviation. The results of the study were as follows 
satisfaction of the establishment for the student professional experiences for Industrial production 
trainee students was the high levels average percentage showed 4.00. In each aspect, the knowledge 
average percentage showed 3.99, the practice average percentage showed 4.00 and the morality and 
ethics average percentage showed 4.01 
Keywords: Satisfaction, Establishment, Students professional experiences 
 

บทนํา 
  ปจจุบันประเทศไทยกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่งรัฐบาลกําลังดําเนินการปฏิรูปประเทศไทย ดวยการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 โดยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  ซึ่งการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจจําเปนตองปฏิรูปคน
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และการศึกษา ผานบทบาทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพันธกิจในจัดการศกึษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา พื้นฐานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ โดยหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีเช่ียวชาญ
เทคโนโลยี งานสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เชิงพาณิชยและการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ใหบริการวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู
การแขงขัน ตลอดจนการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปน
กลไกสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะความชํานาญ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ความสําคัญย่ิงตอการผลิตกําลัง
แรงงานหลักเพ่ือขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศใหเปนศูนยกลางของประเทศผูนําดานดานอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเปนสาขาท่ีมุงเนนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) มืออาชีพ เพ่ือใหตรง
ตามความตองการในอุตสาหกรรมการผลิต  

ในแตละปการศึกษามีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันตางๆ จํานวนมาก ที่จะตองออกฝกประสบการณวิชาชีพ  
ในสถานประกอบการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสถานประกอบการมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธในการอนุญาตให
นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ สถานประกอบการที่ใหโอกาสแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพยอมมี
ความคาดหวังวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพนั้นมีคุณสมบัติตรงหรือใกลเคียงตามความตองการในสถานประกอบการ
หรืออุตสาหกรรมการผลติน้ันๆ  

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงมุงศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของสถานประกอบการท่ีมีนักศึกษาเขารับ
การฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือนําผลวิจัยมาใชพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใน
ดานตางๆ ที่จําเปนในการฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอความสามารถของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ซึ่งจะมีผลตอการตอบรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพในรุนตอๆไป นอกจากน้ียังกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสรางบัณฑิตคุณภาพ อันจะ
เปนกําลงัสําคัญตอการพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด 4.0ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรม 

การผลติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. รูปแบบการวิจัย   

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาการรับรู ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ
ที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ใหนักศึกษามีความพรอมตอการ
ฝกปฏิบัติงานจริงและตรง กับความตองการของตลาดแรงงาน โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method) มีวิธี 
ดําเนินการวิจัยดังน้ี  

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง   
2) เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย   
3) การตรวจสอบเครื่องมือ   
4) การรวบรวมขอมูล   
5) การวิเคราะหขอมูล  
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  กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรม 
การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ ในป
การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
  2. เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ตัวเลือก สรางขึ้น โดยศึกษา
จากเอกสารที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอนักศึกษาฝก
ประสบการณสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือใชในการสอบถามทัศนคติท่ีเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครอบคลุม รายละเอียด ดังน้ี    

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานประกอบการ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาฝกประสบการณ สาขาอุตสาหกรรม

การผลิต คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน 4 ดาน คือ ดานความรูทางเชิงวิชาการ/
วิชาชีพ ดานความรูความสามารถทั่วไปที่สงผลตอการทํางาน ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี มากที่สุด 5 คะแนน/ มาก 4 คะแนน/ ปานกลาง 3 คะแนน/ นอย 2 คะแนน และ
นอยที่สุด 1 คะแนน 
  3. การตรวจสอบเครื่องมือ  
  การตรวจสอบเครื่องมือ ไดตรวจสอบความถูกตองของการวัด (Validity) โดยตรวจสอบความถูกตอง ในเน้ือหา
สาระ (Content Validity) และไดศึกษาทบทวน เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ แลวสรางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  4. การรวบรวมขอมูล  

1) รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษา สาขาสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฝกปฏิบัติงานอยู ในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

2) นิเทศนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงานอยูตามสถานประกอบการตางๆ 2 ชวง ตอ 1 ภาคการศึกษา เพื่อสอบถามผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา และสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกสถานประกอบการ (สถานประกอบการ 1 แหง 
ตอแบบประเมินฯ 1 ฉบับ)  
  5. การวิเคราะหขอมูล  

ไดดําเนินการจัดระเบียบขอมูลใหสมบูรณถูกตอง แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการและนักศึกษา โดยใชสถิติแบบพรรณนา เพ่ือใชบรรยายลักษณะ
ของขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage)  

2) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการรับรู ความคาดหวัง ความพึง
พอใจของสถานประกอบการและนักศึกษา โดยใชคารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
  เกณฑเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ     
  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก     
  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง     
  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย     
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับควรปรับปรุง  
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ผลการวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรม 

การผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ตามหัวขอดังตอไปน้ี  

1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก จํานวนและรอยละ 

แสดงดังตารางท่ี 1 และผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) แสดงดังตารางที่ 2-5 

 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

                        รวม 

 

79 

6 

85 

 

92.94 

7.06 

100.00 

2. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูบริหาร 

หัวหนางาน 

ผูที่เก่ียวของกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

                      รวม 

 

10 

49 

26 

85 

 

11.76 

57.65 

30.59 

100.00 

3. ประสบการณการทํางาน 

มากกวา 10 ป 

5-10 ป 

นอยกวา 5 ป 

                      รวม 

 

8 

65 

12 

85 

 

9.41 

76.47 

14.12 

100.00 
 

  จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 92.94 และเพศหญิง 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.06  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปนหัวหนางาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 57.65 รองลงมาเปน 

ผูที่เกี่ยวของกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 30.59 และนอยที่สุดเปนผูบริหาร 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.76 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 5-10 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 76.47รองลงมา

เปนผูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.12 และนอยที่สุดมีประสบการณการ

ทํางานมากกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.41 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคณุลักษณะอันพึงประสงค 

              ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

ขอ คุณลักษณะอันพึงประสงค X S แปลผล 

1 ดานความรู 3.99 0.85 มาก 

2 ดานการปฏิบัตงิาน 4.00 0.92 มาก 

3 ดานคณุธรรมจริยธรรม 4.01 0.93 มาก 

รวม 4.00 0.90 มาก 
 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคณุลักษณะอันพึงประสงค 

              ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานความรู จําแนกเปนรายขอ 
 

ขอ คุณลักษณะที่ประเมิน 𝐗 S แปลผล 

1 มีความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัตอิยางลึกซึ้ง สามารถ
ประยุกตใชกับการปฏิบัตงิาน 

3.85 0.79 มาก 

2 สามารถเขาใจข้ันตอนการทาํงานของสถาน
ประกอบการไดอยางถูกตอง  

3.74 0.93 มาก 

3 มีความรอบรูเก่ียวกับทักษะการใชเครื่องจักร 
เคร่ืองมือ อุปกรณ ที่จําเปนในวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน 

3.94 0.94 มาก 

4 มีความรอบรูเก่ียวกับแผนการปฏิบัตงิานที่
รับผิดชอบ 

4.08 0.73 มาก 

5 ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรูงาน 3.89 0.93 มาก 
6 สนใจใฝรูในการศึกษาสิ่งใหมๆ ในการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 
4.44 0.78 มาก 

7 มีความรูรอบตวัที่หลากหลายดานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 

3.82 0.85 มาก 

8 มีการตดิตามขอมูลขาวสารจากสถานประกอบการ
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

4.18 0.83 มาก 

โดยรวม 3.99 0.85 มาก 
 

ตารางที่ 4 คาเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคณุลักษณะอันพึงประสงค 

              ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน จําแนกเปนรายขอ 
 

ขอ คุณลักษณะที่ประเมิน X S แปลผล 

9 มีเทคนิควิธีการตางๆ ในการปฏิบัตงิานเพื่อใหงาน

บรรลุวัตถุประสงคของงาน 

3.92 0.94 มาก 

10 สามารถจัดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มีผล 

ในความสําเร็จของงาน 

4.05 0.95 มาก 

11 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 3.99 0.96 มาก 

12 แสดงความคิดเห็น ซักถามในส่ิงที่ไมเขาใจ  

หรือแนะนํา ที่มีผลตอการปฏิบัติงานดีข้ึน 

4.12 0.91 มาก 
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13 ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารสําหรับปฏิบัติงาน 

ไดอยางถูกตอง 

3.40 0.73 ปานกลาง     

14 ปฏิบัติงานเสร็จส้ินตามเปาหมายตรงตามเวลา 

ที่กําหนด 

4.18 0.99 มาก 

15 มีมนุษยสมัพันธที่ดี กับเพื่อนรวมงาน และ

ผูบังคบับัญชา เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

4.20 0.95 มาก 

16 สามารถสรางวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของงานได 

4.11 1.00 มาก 

17 มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน และมีขอเสนอแนะ 

ใหผูบังคับบัญชา 

4.05 0.86 มาก 

โดยรวม 4.00 0.92 มาก 
 

ตารางที่ 5 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

              ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกเปนรายขอ 
 

ขอ คุณลักษณะที่ประเมิน 𝐗 S แปลผล 

18 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในสถานประกอบการ 4.25 0.92 มาก 

19 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถานประกอบการ 

อยางเครงครัด 

3.96 0.98 มาก 

20 การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานและการนัดหมาย
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.86 0.99 มาก 

21 มีความเอาใจใสและปฏิบัติตอเพ่ือนรวมอยาง 
เสมอภาคเทาเทียมกัน 

3.79 0.91 มาก 

22 มีความเสียสละตอสวนรวม 3.80 0.90 มาก 
23 ความมีนํ้าใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.11 0.94 มาก 
24 แตงกายสุภาพ เรียบรอยถูกตองตามระเบียบของ

สถานประกอบการ 
4.06 0.97 มาก 

25 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

4.26 0.86 มาก 

โดยรวม 4.01 0.93 มาก 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

สาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผูวิจัยสรุปผลไดดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเบื้องตน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 79 คน  

คิดเปนรอยละ 92.94 และเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.06 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปน

หัวหนางาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 57.65 รองลงมาเปนผูที่เก่ียวของกับนักศกึษาฝกประสบการณวิชาชพี จํานวน 

26 คน คิดเปนรอยละ 30.59 และนอยที่สุดเปนผูบริหาร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.76 และผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีประสบการณการทํางาน 5-10 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 76.47 รองลงมาเปนผูที่มีประสบการณการ
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ทํางานนอยกวา 5 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.12 และนอยที่สุดมีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.41 

2. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจดานความรูโดยรวมอยูในระดับมาก 

( = 3.99, S = 0.85)  เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพอยูในระดับมากทุกขอ โดยเกิดความพึงพอใจในประเด็นการสนใจใฝรูในสนใจใฝรู 

ในการศึกษาส่ิงใหมๆ มีคาเฉล่ียสูงสุด ( = 4.44, S = 0.78) รองลงมาคือ มีการติดตามขอมูลขาวสารจากสถาน

ประกอบการท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน (  = 4.18, S = 0.83) มีความรอบรูเก่ียวกับแผนการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ ( = 4.08, S = 0.73) และนอยที่สุด คือ สามารถเขาใจข้ันตอนการทํางานของสถานประกอบการไดอยาง

ถูกตอง  ( = 3.74, S = 0.93) ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.00, S = 0.92)  เม่ือจําแนกเปน

รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคณุลักษณะ อันพึงประสงคของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพอยู

ในระดับมากทุกขอ และมี 1 ขอ ระดับปานกลาง โดยเกิดความพึงพอใจในประเด็นมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน 

และผูบังคับบัญชาเพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยสงูสุด ( = 4.20, S = 0.95) รองลงมาคอื ปฏิบัติงานเสรจ็ส้ิน

ตามเปาหมายตรงตามเวลาท่ีกําหนด ( = 4.18, S = 0.99) แสดงความคิดเห็น ซักถามในสิ่งท่ีไมเขาใจหรือแนะนํา ที่มี

ผลตอการปฏิบัติงานดีข้ึน ( = 4.12, S = 0.91) และนอยที่สุด คือ ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารสําหรับปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง ( = 3.40, S = 0.73) ตามลําดับ 

4. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.01, S = 0.93) เม่ือ
จําแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพอยูในระดับมากทุกขอ โดยเกิดความพึงพอใจในประเด็นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  

มีคาเฉล่ียสูงสุด ( = 4.26, S = 0.86) รองลงมาคือ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในสถานประกอบการ ( = 4.25,  

S = 0.93) ความมีนํ้าใจตอเพ่ือนรวมงาน ( = 4.11, S = 0.94) และนอยที่สุด คือ มีความเอาใจใสและปฏิบัติตอเพื่อน

รวมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ( =3.79, S = 0.91) ตามลําดบั 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกรวมดวย เชน การสัมภาษณเก่ียวกับคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค 

เพ่ือจะไดขอมูลที่ชัดเจนและมีประโยชนมากขึ้น 
2. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณลักษณะพึงประสงคนักศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงเพื่อ

เปรียบเทียบกัน สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงคนําไปสูการพัฒนาบุคลากร
ตอไป 

3. งานวิจัยน้ีสามารถนําไปเปนแนวทางทางพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
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การสํารวจแนวคิดกอนเรียนในเร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
The Investigate Undergraduate Students’ Conceptions on Force and 

Motion before Attending the Class  
วิชาญ คงธรรม 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

บทคดัยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเขาใจแนวคิดกอนเรียน เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน (ฟส 101) ซึ่งเปนวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2561 จํานวน 89 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดแนวคิดเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ผลการวิจัยพบวา  
แบบวัดขอท่ี 23 และขอที่ 16 มีผูตอบผิดเปนสวนมาก ขอที่ 23 เปนแนวคิดเรื่องจลนศาสตร และขอที่16 เปนแนวคิด
เก่ียวกับกฎการเคล่ือนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน จํานวนนักศึกษาที่ตอบถูกในขอที่ 23 มีเพียง 21.35%  และจํานวนที่ตอบถูก
ในขอที่ 16 มีเพียง 22.47% นักศึกษายังไมเขาใจแนวคิดเร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ดีพอและไมสามารถนําแนวคิดไป
อธิบายในบริบทอ่ืนๆ ได ขอมูลที่ไดบงช้ีวามีความจําเปนตองเนนการเรียนแนวคิดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ 
ในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนเน้ือหาวิชาฟสิกสเก่ียวกับจลนศาสตรและพลศาสตรตองบูรณาการเขาดวยกัน 
คําสําคญั: แบบวัดแนวคดิเร่ืองแรงและการเคล่ือนที่, การเขาใจแนวคดิ, แรงและการเคล่ือนที่ 
 

Abstract 
This research aims to explore the conception of force and motion of 89 undergraduate 

students enrolling in Conceptual Physics as  a free elective course at  Maejo University in semester 2 
of academic year 2018 before attend the first class of the course. The data collecting instrument is the 
force concept inventory. The findings show that a wrong answer is mostly given to items 23 (which is 
about kinematics) and 16 (which is about Newton’s third Law of Motion). Only 21.35% of the students 
gave correct answer to item 23 and 22.47% gave correct answer to item 16 of the test. It can be 
concluded that the students have inadequate knowledge about force and motion, and they are unable 
to apply the knowledge to other contexts. This indicates that this knowledge must be taught in both 
high school and tertiary levels. To assist students to understand the concept, knowledge of kinematics 
and dynamics must be integrated in physics class. 
Keywords: Force Concept Inventory, Conception Understanding, Force and Motion 
 

บทนํา 
  ความเขาใจแนวคิดเปนตัวแปรที่สําคัญที่ตองตรวจสอบกอนเริ่มการเรียนการสอน ขอมูลเก่ียวกับระดับความ
เขาใจแนวคิดของนักศึกษามีประโยชนตอการเลือกรูปแบบการสอนของครู ซึ่งทําใหการเรียนบรรลุวัตถุประสงค แนวคิด
เก่ียวกับแรงและการเคล่ือนที่ ของนักศึกษาเปนเน้ือหาที่มีนักวิจัยใหความสําคัญและไดทําการศึกษาเปนจํานวนมาก 
(Halloun and Hestenes, 1995; Setyani N.D, et al, 2017; Cevik EE, Kurnuz Mc. A., 2019) อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  
ในปจจุบันน้ีการเรียนฟสิกสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับอุดมศึกษายังไมใหความสําคัญกับความเขาใจ
แนวคิดมากนัก การเรียนแนวคิดสงผลไปสูความสามารถในการแกปญหา ความเขาใจแนวคิดเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงในการ
เรียนวิชาฟสิกสในระดับอุดมศึกษา กฎการเคล่ือนที่ขอท่ี 2 และ ขอที่ 3 ของนิวตัน เปนแนวคิดที่นักศึกษาเขาใจยาก  
จากการศึกษาของ Setyani ND. et al (2017) ไดต้ังขอสังเกตวา ปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากปรากฏการณที่เก่ียวกับ
กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันไมมีในธรรมชาติ วัตถุที่เคล่ือนที่ดวยความเร็วคงที่เราสามารถเห็นไดในหองทดลอง
เทานั้น ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดจํานวนมาก นักศึกษาสรางแนวคิดจากสาเหตุท่ีหลากหลายทั้งสาเหตุภายในและ
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สาเหตุภายนอกของนักศึกษา สาเหตุภายนอกประกอบดวยครู เพ่ือน อุปกรณการสอน รวมทั้งส่ิงแวดลอม สาเหตุภายใน
ไดมาจากการท่ีนักศึกษาเกิดแนวคิด (Conception หรือ Prior Knowledge) แนวคิดท่ีเกิดข้ึนอาจจะถูกตองหรือเหมือน 
กับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร หรืออาจจะเปนแนวคิดที่ผิด และอาจจะเปนแนวคิดที่ผิดบางสวน  

Mayer (2009: 61) อธิบายวากระบวนการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดีย ผูเรียนจะเรียนรูไดก็ตอเม่ือสมองทําการ
คัดเลือก (selecting) ขอมูลจากสื่อมัลติมีเดีย ผานชองทางการมองเห็นและชองทางการไดยินเขามาจัดระบบ 
(organizing) ในความจําระยะส้ัน (Short-termmemory หรือ Working memory) และบูรณาการ (integrating) ขอมูล
น้ันเขากับองคความรูเดิมในความจําระยะยาว (Long-term memory) แตปริมาณของขอมูลที่ชองทางการรับรูแตละ
ชองทางสามารถรองรับไดในแตละคร้ังมีขีดจํากัด การรับขอมูลปริมาณมากๆ ในคราวเดียวอาจกอใหเกิดสภาวะปริมาณ
ขอมูลเกินขีดจํากัด (overload) ท่ีสงผลใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูตอไปไดอีก แผนภาพกระบวนการเรียนรูดังกลาว 
แสดงไดดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรูผานส่ือมัลติมีเดียของ Richard Mayer 
 

  แบบวัดแนวคิดเร่ืองแรงและการเคล่ือนที่ (Force Concept Inventory, FCI) จัดเปนสวนหน่ึงของตัวแทน
ความคิดภายนอกของสื่อมัลติมีเดียในทฤษฎีการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดีย โดยใหนักศึกษาเลือกคําตอบท่ีสอดคลองกับ
ความเขาใจของนักศึกษา FCI ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับถอยคําและรูปภาพ ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่มีความจําเปนตอง
พัฒนาข้ึนเพ่ือตรวจสอบแนวคิดที่นักศึกษาสรางขึ้นมากอนเริ่มกระบวนการเรียน งานวิจัยน้ีนอกจากจะไดทราบแนวคิด
กอนเรียนของนักศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการจัดกระบวนการเรียนแลวยังจะไดทราบผลการเรียนแนวคิดทางฟสิกสของ
นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการเรียนวิชาฟสิกสเบื้องตนในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน เปนวิชาเลือกเสรี เปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 ปท่ี 2 และปที่ 3 ซ่ึงเคยเรียนฟสิกสในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมาแลวและบางคนโดยเฉพาะชั้นปที่ 2 และปที่ 3 ยังไดผานการเรียนรายวิชาฟสิกสเบื้องตนใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความเขาใจแนวคิดกอนเรียน เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ลงทะเบียนเรยีนวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน (ฟส 101)   
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเพ่ือตรวจวัดความเขาใจแนวคิดทางฟสิกสกอนเรียนของนักศึกษา เร่ือง แรงและการ

เคล่ือนท่ี การดําเนินการวิจัยมีดังน้ี  
1. ผูมีสวนรวมในการวิจัย (participants) คือ ผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนรายวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน และนักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสเชิงมโนทัศน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวนทั้งหมด 89 คน  

ซ่ึงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 12 คน นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 42 คน และนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 35 คน 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคล่ือนที่ (FCI) เปนแบบทดสอบมาตรฐานที่
นําไปใชในการเรียนและการวิจัยอยางกวางขวางหลายประเทศ พัฒนาโดย Halloun & Hestenes (1995) เปนขอสอบ
ตรวจวินิจฉัยความเขาใจแนวคิดและแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนเรื่องแรงและการเคล่ือนที่ของผูเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย 
มี 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีตัวเลือกท่ีถูกเพียงตัวเลือกเดียวที่เปนแนวคิดที่ถูกตอง สวนตัวเลือกที่เหลือเปนแนวคิด 
ที่คลาดเคลื่อนในลักษณะตางๆ ของผูเรียนสวนมาก สําหรับฉบับภาษาไทย ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษและ 
มีวุฒิปริญญาเอกทางฟสิกส จํานวน 6 คน ตรวจสอบ เสนอแนะ และผูวิจัยทําการแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญทั้ง 6 คน 
ทดลองทําแบบวัดแนวคิดปรากฏวา ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเลือกขอที่ถูกตองตรงกันทุกขอ สวนการพิจารณาตัวเลือกที่เปน
แนวคดิที่คลาดเคล่ือน ผูวิจัยไดนําแบบวัดแนวคิดไปใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 15 คน ซึ่งไมเปนผูมีสวนรวมในการวิจัย 
ทดลองทําแบบวัดแนวคิด โดยที่ทั้งหมดเคยเรียนฟสิกสในระดับมัธยมปลาย แลวสัมภาษณนักศึกษาที่เลือกตัวเลือกที่เปน
แนวคิดที่คลาดเคลื่อน ผลจากการสัมภาษณพบวา นักศึกษาสวนใหญมีแนวคิดท่ีถูกตองและมีแนวคิดที่คลาดเคล่ือนตรง
กับตัวเลือกที่นักศึกษาเลือก 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชแบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FCI) ทดสอบกอนเรียน เน่ืองจาก
แบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่สามารถใชตรวจวินิจฉัยแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เม่ือนักศึกษาเลือกตัวเลือกที่ถูก
และตัวเลือกผิดแสดงวานักศึกษามีแนวคิดที่ถูกหรือมีแนวคดิคลาดเคล่ือนตามตัวเลือกน้ัน อยางไรก็ตามผูวิจัยไดสัมภาษณ
นักศึกษาที่เลือกตัวเลือกที่ถูกและที่ผิดเพิ่มเติมเพ่ือพิสูจนแนวความคิดที่คลาดเคล่ือนของนักศึกษาโดยใชการสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง(Unstructured interview) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคารอยละ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการใชแบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ตรวจวัดแนวคิด เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักศึกษา 

จํานวน 89 คน ดังภาพที่ 3 
 

 

ภาพท่ี 3 จํานวนคนที่ตอบถูกในแตละขอของแบบวัด FCI 
 

  จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา ไมมีแบบวัดขอใดที่มีจํานวนคนท่ีตอบถูกเกิน 50% และพบวา แบบวัดขอที่ 23  
และ 16 เปนขอที่นักศึกษาตอบผิดมากที่สุด สวนแบบวัดขอท่ี 15 และ 19 เปนขอที่มีนักศึกษาตอบถูกมากที่ สุด  
ขอคําถามและผลการตอบของนักศึกษาแสดงดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการทําแบบวัดขอที่ 21 และขอที่ 23 
 

แบบวัดขอที่ 21 และขอที่ 23 ผลการตอบคําถาม 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอท่ี 21 คาํตอบที่ถูก คือ 
ตัวเลือก E  
มีผูตอบถูก คือ เลือก E 
จํานวน 25 คน 
มีผูตอบผิดดังน้ี 
เลือก A จํานวน 12 คน 
เลือก B จํานวน 18 คน 
เลือก C จํานวน 16 คน 
เลือก D จํานวน 18 คน 
 
 
 
ขอท่ี 23 คําตอบที่ถูก คือ 
ตัวเลือก B  
มีผูตอบถูก คือ เลือก B 
จํานวน 19 คน (21.35%) 
มีผูตอบผิดดังน้ี 
เลือก A จํานวน 13 คน 
เลือก C จํานวน 20 คน 
เลือก D จํานวน 18 คน 
เลือก E จํานวน 19 คน 
 

 

  จากตารางที่ 1 มีผูตอบคําถาม ขอท่ี 23 ผิด จํานวน 70 คน จากจํานวนทั้งหมด 89 คน หรือคิดเปนรอยละ 
78.65 จัดเปนผูเขาใจแนวคิดเก่ียวกับจลนศาสตรเพียงบางสวน 
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ตารางที่ 2 ผลการทําแบบวัดขอที่ 19 และขอที่ 20 
 

แบบวัดขอที่ 19 และขอที่ 20 ผลการตอบคําถาม 

 

 

ขอท่ี 19 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก E  
มีผูตอบถูก คือ เลือก E 
จํานวน 38 คน 
มีผูตอบผิดดังน้ี 
เลือก A จํานวน 12 คน 
เลือก B จํานวน   8 คน 
เลือก C จํานวน 17 คน 
เลือก D จํานวน 14 คน 
 
 
 
 
ขอท่ี 20 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก D  
มีผูตอบถูก คือ เลือก D 
จํานวน 37 คน 
มีผูตอบผิดดังน้ี 
เลือก A จํานวน 12 คน 
เลือก B จํานวน 10 คน 
เลือก C จํานวน 16 คน 
เลือก E จํานวน 14 คน 
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ตารางที่ 3 ผลการทําแบบวัดขอที่ 15 และขอที่ 16 
 

แบบวัดขอที่ 15 และขอที่ 16 ผลการตอบคําถาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
ขอท่ี 15 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก A  
มีผูตอบถูก คือ เลือก A 
จํานวน 38 คน 
มีผูตอบผิดดังน้ี 
เลือก B จํานวน 13 คน 
เลือก C จํานวน 10 คน 
เลือก D จํานวน 12 คน 
เลือก E จํานวน 16 คน 
 
ขอท่ี 16 คําตอบที่ถูก คือ
ตัวเลือก A  
มีผูตอบถูก คือ เลือก A 
จํานวน 20 คน (22.47%) 
มีผูตอบผิดดังน้ี 
เลือก B จํานวน 15 คน 
เลือก C จํานวน 22 คน 
เลือก D จํานวน 17 คน 
เลือก E จํานวน 15 คน 
 
 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  แบบวัดขอที่ 23 เก่ียวของกับจลนศาสตร ในการทําความเขาใจปญหาขอน้ีนักศึกษาจะตองเขาใจแนวคิด
เก่ียวกับการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรงดวยความเรงสมํ่าเสมอ และการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยอัตราเร็วคงท่ี สมการทาง
คณิตศาสตรของการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่สามารถเปลี่ยนไปเปนสมการการเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง
ดวยความเรงสมํ่าเสมอ ถาความเรงมีคาเทากับศูนย (ดังสมการ (1) และ (2)) 

                                                      fx   ix   xiv t 
1

2

2
xa t                                                 (1) 

ถา xa 0 

                                                      fx   ix   xiv t                                                                (2) 
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  สมการ (2) เปนสมการการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรงดวยอัตราเรว็คงที่ ถานักศึกษาเขาใจแนวคิดของการเคล่ือนท่ี
ในแนวเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่และการเคล่ือนที่ในแนวเสนตรงดวยความเรงสมํ่าเสมอ จะสามารถตอบคําถามขอที่ 21 
และขอที่ 23 ไดถูกตอง ผลจากขอมูลแสดงใหเห็นวา นักศึกษาจํานวนมากตอบคําถามขอที่ 21 ผิดเชนกัน จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 89 คน รายละเอียดของจํานวนคนที่ตอบคําถามขอท่ี 21 และขอที่ 23 ไดถูกตอง มีดังตารางท่ี 1 
สามารถสรุปไดวา จํานวนนักศึกษา 78.65% เขาใจแนวคิดเก่ียวกับจลนศาสตรเพียงบางสวน นักศึกษาควรเขาใจตัวแทน
แนวคิดตางๆ ที่หลากหลายที่เก่ียวกับจลนศาสตร ดังเชน อัตราเร็วคงที่ ความเรงสมํ่าเสมอ นักศกึษาไมเพียงแคเขาใจและ
ใชสมการที่มีอยูเทาน้ัน แตควรจะสามารถประเมินความหมายของสมการที่มีอยูและสามารถปรับใหเขากับปญหาท่ี
กําหนดให เพ่ือเสริมการใหเหตผุลดังกลาว พิจารณาแบบวัดขอที่ 19 และ 20 ซึ่งเก่ียวของกับจลนศาสตร ใชทดสอบความ
เขาใจของนักศึกษาในประเด็นแนวคิดทางจลนศาสตร ผลที่ไดจากแบบวัดขอท่ี 19 และ 20 เปนเชนเดียวกัน คือ  
ขอ 19 ตอบถูก 38 คน และขอ 20 ตอบถูก 37 คน ในแบบวัดขอที่ 19 และ 20 ใชตัวแทนความคิดภายนอก (external 
representation) ที่เปนภาษาและภาพ รวมทั้งตัวเลือกคําตอบที่แทนความคิดดวยภาษา ในขณะที่แบบวัดขอที่ 21 และ 
23 ใชคําถามท่ีเปนตัวแทนความคิดภายนอกที่เปนภาษาและภาพ และใชตัวแทนความคิดทางคณิตศาสตรแทนตัวเลือกที่
เปนคําตอบ (ตารางที่ 1) เปนผลใหนักศึกษามีแนวโนมท่ีจะเขาใจแนวคิดหรือความหมายน้ันเพียงบางสวนหรือไมสมบูรณ 
การแทนความคิดดวยภาพในคําถามขอที่ 19 และ 20 ทําใหนักศึกษาเขาใจไดงายมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ 
คือ (1) นักศึกษามีประสบการณในการทดลองเก่ียวกับการสรางตัวแทนของปญหาในคําถาม (2) นักศกึษาใชกระบวนการ
คิดเพียงขั้นตอนเดียว สาเหตุในประการหลังจะทําการวิเคราะหขอมูลยืนยันในงานวิจัยน้ี รูปภาพและถอยคําที่ใชแทน
ความคิดในคําถามขอที่ 19 และ 20 (ตารางที่ 2) ไดแสดงภาพที่ใหปริมาณทางฟสิกสรวมทั้งตําแหนงและเวลาไดโดยตรง  
ในขณะที่คําถามขอที่ 21 และ 23 ปริมาณทางจลนศาสตรทราบไดโดยทางออมจากการท่ีนักศึกษาตองเขาใจแนวคิด 
“แรงคงที่” สงผลให “ความเรงคงที่” ขนาดของความเรงในคําถามทั้งสองเปนคุณลักษณะของการเคล่ือนท่ีดวยความเรง
สม่ําเสมอ เน้ือหาที่เปนลําดับช้ันในรายวิชาไมสัมพันธกันระหวางจลนศาสตรกับพลศาสตร นักศึกษาจึงไมสามารถเห็น
ความสัมพันธระหวางแนวคิดทั้งสองจากการสอนแยกจากกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Cari C. et al. (2016) ดังน้ัน 
การสอนฟสิกสในระดับมัธยมศึกษาและการสอนฟสิกสพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัยจําเปนตองใหความสําคัญกับการ
เขาใจแนวคิดและการบูรณาการแนวคิดของนักศึกษา สวนคําถามขอที่ 16 เก่ียวกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน 
ตัวแทนแนวคิดภายนอกที่ใชในคําถามขอที่ 16 เปนตัวแทนแนวคิดดานภาษา (ตารางที่ 3) ตัวแทนแนวคิดภายนอก
ตองการใหนักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ิมเติมจากความสามารถในการใหนิยามแนวคิด 
ความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการแนวคิดที่เก่ียวกับพลศาสตรและจลนศาสตรของการเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
คงที่อาจนําไปสูการตอบคําถามผิด (คําวา “รถไถนาดันดานหลังรถบรรทุก” และ “เคล่ือนที่ดวยความเร็วคงที่”) กรณีที่
นักศึกษาที่มีแนวคิดคลาดเคล่ือนเก่ียวกับกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน คําถามขอที่ 16 จะชักนําใหนักศึกษาตอบวา “ไมมี
แรงกระทําตอรถทั้งสอง” เนื่องจากมีขอมูลบอกวาอัตราเร็วคงท่ีสงผลใหความเรงมีคาเปนศูนย ดังน้ันแรงมีคาเปนศูนย 
ผูสอนตองเนนวา ตัวแทนความคิดภายนอก “รถไถนาดันดานหลังรถบรรทุก” ใหความหมายวา เปนเหตุการณที่วัตถุยังคง
สัมผัสกัน ดังน้ันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่ใชกับคําถามขอที่ 16 คือ กฎการเคลื่อนท่ีขอที่ 3 ของนิวตัน สวนในคําถาม
ขอที่ 15 เปนการเสนอตัวแทนความคิดดานภาษาที่นําไปสูปริมาณทางฟสิกส คือ ความเรงโดยตรง (ตารางท่ี 3) ทําให
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความเรงกับแรงไดงายขึ้น ตัวแทนความคิดที่เปนภาพในคําถามขอที่ 15 ไดจัดเตรียมขอมูลวา 
วัตถุทั้งสองกําลังสัมผัสกันอยางชัดเจน ดังนั้นจึงใชกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตันกับคําถามขอน้ี จํานวนคนที่ตอบ
คําถามขอที่ 15 ถูกมีมากกวาจํานวนคนที่ตอบคําถามขอที่ 16 ไดถูก ซึ่งทําใหสรุปไดวา นักศึกษาที่ทําแบบวัดขอท่ี 15 
และขอท่ี 16 ไดถูก เขาใจแนวคิดเก่ียวกับกฎการเคล่ือนที่ขอท่ี 3 ของนิวตัน สวนนักศึกษาที่ทําขอสอบทั้งสองผิดหรือ 
ทําถูกเพียงขอเดียว แสดงวานักศึกษาเขาใจแนวคิดดังกลาวเพียงบางสวนหรือมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน  

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลที่กลาวมา สรุปไดวา ตัวแทนความคิดหรือความหมายตั้งแตสองส่ิงข้ึนไปที่
ใชแสดงในแบบทดสอบชวยใหนักศึกษาเขาใจปญหาในขอคําถามของแบบทดสอบไดงาย หรืออาจจะเปนสิ่งทําใหเขาใจ
ปญหาไดยากไดเชนกัน ถาที่เปนตัวแทนความคิดท่ีนักศึกษาเคยรูมากอนแลวจะชวยใหนักศึกษาไดตัดสินใจเลือกคําตอบ 
ที่ถูกไดงาย (ดังเชนคําถามขอที่ 15) แตถาตัวแทนความคิดน้ันจําเปนตองมีการบูรณาการแนวคิด จะทําใหที่นักศึกษา
เขาใจไดยาก เน่ืองจากนักศึกษาคุนเคยกับเนื้อหาที่แยกเปนสวนๆ นอกจากน้ีการบูรณาการระหวางตัวแทนความคิดที่เปน
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ถอยคําภาษาในคําถามกับตัวแทนความคิดท่ีเปนถอยคําภาษาของความรูเดิมของนักศึกษาทําไดยาก (ดังเชนคําถามขอที่ 
16) เมื่อสอนเน้ือหาฟสิกสเก่ียวกับจลนศาสตรและพลศาสตรตองบูรณาการเขาดวยกัน หรือเนนความสัมพันธระหวาง
เน้ือหา เพ่ือลดขอผิดพลาดในการวิเคราะหปญหา 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอนแนวคิดในวิชาฟสิกสโดยเฉพาะแนวคิด เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ มีขอเสนอแนะ

ดังตอไปน้ี 
1. การจัดกระบวนการเรยีนจําเปนตองพิจารณาแนวคิดของผูเรียนที่มีมากอนเรียนรวมเขาไวในกระบวนการจัด

กระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวคิดกอนเรียนที่คลาดเคล่ือน 
2. ตองจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเรียนรูแนวคิดหลายๆ แนวคิดที่สัมพันธกันพรอมๆ กัน คือ ไมเรียนแนวคิด

ใดแนวคิดหนึ่งเด่ียว ๆ  
3. แนวคิดที่ซับซอนเปนนามธรรมและเขาใจยากตองนําเสนอใหชัดเจน โดยใชความทาทายที่หลากหลาย 

ในบริบทท่ีแตกตางกัน 
4. ตองจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงกับความสัมพันธระหวางตัวแทนความคิดท่ีเปนแบบ

แผนและเหตุการณที่เปนจริง ซ่ึงผูเรียนตองปฏิบัติซ้ําๆ เก่ียวกับการตีความหมายของแบบแผนความรูวิชาฟสิกสและ
เช่ือมโยงกับเหตุการณจริง 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องจลนศาสตรและพลศาสตรกับความสามารถใน
การแกปญหาของนักศึกษาในบริบทที่แตกตางกัน 
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ผลการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมที่มีตอความเขาใจ 
เร่ือง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานโคกสูง จังหวัดขอนแกน 
The Effects of Parent Involvement Activities on the Understanding of 

Adding and Subtracting of Preschool Children at Ban Khoksung School, 
Khon Kaen Province 

สิริลักษณ เวชกิจ, อรุณี หรดาล, ประพนธ เจียรกูล 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความเขาใจเร่ืองการเพ่ิมและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอกิจกรรมแบบ
ใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป เรียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานโคกสูง 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 25 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม และผูปกครองเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากผูปกครองท่ีสมัครใจเขารวมกิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คูมือการจัด
กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมความเขาใจเร่ือง การเพ่ิมและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบ
เชิงปฏิบัติวัดความเขาใจเร่ืองการเพ่ิมและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองที่
มีตอกิจกรรมแบบมีสวนรวม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
ผลการวิจัยปรากฏวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมมีความเขาใจเรื่องการเพ่ิมและการ
ลดจํานวนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผูปกครองที่รวมจัดกิจกรรม
มีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม, การเพ่ิมและการลดจํานวน, เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
  The objectives of this research are 1) to compare preschool children’s understanding of adding 
and subtracting before and after parent involvement activities and 2) to study the parents’ satisfaction 
level with the activities. There are 2 groups of samples. The first group derived from random sampling 
is 25 preschool children aged 5-6 years old who are in the kindergarten 3, semester 1 of academic year 
2019, at Ban Khoksung School, Khon Kaen province. The second group is 25 parents of those students. 
This group is derived from purposive sampling done to those parents who were willing to participate in 
the activities. The activities are from parent involvement activity handbook. The data collecting 
instruments are understanding performance test and a satisfaction evaluation form. The statistics used 
for data analysis are mean, standard deviation, and t-test. The findings show that 1) the post- test Score 
of the children is higher than the pre- test score with statistical significance at .05, and 2) the parents’ 
satisfaction level is high. 
Keywords: Parent involvement Activities, Adding and Subtracting, Preschool children 
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บทนํา 
  คณติศาสตรมคีวามสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความสามารถทางสติปญญาของมนุษย ทําใหมีความคิดอยางมีเหตุผล  
เปนระบบ มีแบบแผน ตลอดจนพัฒนาความคิดสรางสรรค และสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบ  
ชวยใหคาดการณ วางแผนแกปญหาและนําไปใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ ดวยเหตุน้ี คณิตศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูและมีประโยชนอยางย่ิง
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันที่ตองใชความรูและทักษะทางคณิตศาสตรเกือบตลอดเวลา เชน การดูเวลา การประมาณคา  
การซ้ือขาย การช่ัง การตวงและอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนขึ้นไป เชน การสรางอาคาร ถนน
หนทาง การผลิตอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส จรวด ดาวเทียม เปนตน (เบญจรัตน พวงคํา, 2555: 2) เด็กปฐมวัยเปนวัยเร่ิมตน
แหงการเรียนรู มีความอยากรูอยากเห็น ชางสังเกต ชอบเลน และสํารวจส่ิงตางๆ รอบตัว การเตรียมความพรอมใหเด็ก 
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ดีจะชวยใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียน เสริมสรางใหเด็กเปนคนมีเหตุผล ชางสังเกต  
รูจักเปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว มีพ้ืนฐานดานการคิดคํานวณ และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร       
ในชั้นสูง (พรรนิภา ฤทธ์ิสุทธิ์, 2552: 7) ดวยเหตุน้ี เด็กปฐมวัยจึงเปนวัยที่เหมาะสมในการปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาว    
เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงข้ึน และนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเร่ืองเก่ียวกับความคิดรวบยอดท่ีเด็กเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือสรางความรูและหาขอสรุปดวยตัวเอง (ทัศนีย การเร็ว, 2554: 22) คณติศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางจากคณิตศาสตรสําหรับเด็กประถมศึกษา เนื่องจากวุฒิภาวะและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
มีขอจํากัด เพราะธรรมชาติไดสรางใหสมองของเด็กมีบริเวณที่เก่ียวของกับการรับรูเชิงจํานวนท่ีตองเปนรูปธรรมมากกวา
นามธรรมหรือสัญลักษณ ตางจากคณิตศาสตรของผูใหญที่เปนความเขาใจ หนาท่ี ความสัมพันธ ความเปนไปได (กุลยา  
ตันติผลาชีวะ, 2551: 64) ดังน้ัน ประสบการณเบื้องตนที่เด็กปฐมวัยควรไดรับการฝกฝนเพื่อที่จะกาวไปสูการเรียนรูในขั้น
สูง จึงควรเปนการเตรียมความพรอมโดยใชประสบการณและกิจกรรมตางๆ จากวิถีชีวิตและการดําเนินกิจวัตรประจําวัน 
เชน การพูดคุยเร่ืองรูปทรง การใหเด็กรวมตะกราของเลนชนิดที่เหมือนกัน การพูดคุยเก่ียวกับตัวเลขที่มองเห็นไดจาก
ส่ิงของ เชน นาฬิกา โทรศัพท การใหเด็กสงัเกตขนาดของวัตถุรอบตัววามีขนาดใหญหรือเล็ก การใหเด็กชวยเติมสวนผสม
ของอาหารโดยการนับ ช่ัง ตวง วัด กะจํานวน การนับสิ่งของตางๆ ที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนหรือลดลง เปนตน  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2553: 3-5) ไดกําหนดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ไวเปนสาระหลักที่จําเปน ไดแก เรื่องจํานวน การดําเนินการของจํานวน การรวมและการแยกกลุม การวัด ความ
ยาว นํ้าหนักปริมาตร เงินและเวลา เรขาคณิต ตําแหนง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต ขณะที่สถาบันราชานุกุล 
กรมสุขภาพจิต (2557: 19) ไดระบุไววา ทักษะพ้ืนฐานในการคิดคํานวณสําหรับเด็กปฐมวัย แบงไดเปน 3 ทักษะ ไดแก  
ทักษะในการจัดหมวดหมู คือ การใหเด็กจัดส่ิงของรวมกันเปนหมู ทักษะในการรวมหมูหรือการเพิ่ม เปนการใหเด็กสังเกต
วัตถุหรือสิ่งของ เพื่อใหเขาใจถึงจํานวนของวัตถุหรือสิ่งของที่นํามารวมกันแลวเปนกองใหญ ทักษะในการแยกหมูหรือ 
การลด เปนการใหเด็กสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่อยูรวมกัน แลวแยกออกเปนกองๆ แลวบอกวากองไหนมีมากกวากองไหน
มีนอยกวา 
  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 ไดกําหนดจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไวสวนหน่ึงวา ตองมี
ทักษะการคิดและแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย โดยกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป  
พัฒนาการดานสติปญญาในมาตรฐานที่ 10 ไววา มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู ตัวบงชี้ ไดแก         
มีความสามารถในการคิดรวบยอด มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และมีความสามารถในการคิดแกปญหาและ
ตัดสินใจ ประสบการณสําคัญที่จะชวยสงเสริมดานการคิดเก่ียวกับคณิตศาสตร เชน การนับและแสดงจํานวนของส่ิงตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนส่ิงของตางๆ การรวมและการแยกส่ิงตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560: 38-39) และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในการคิดคํานวณเร่ือง การบวกและการลบ ไดแก  
การรวมกลุมเล็กเปนกลุมใหญ การแยกกลุมใหญเปนกลุมเล็ก การนับจํานวน การเพ่ิม การลดของจํานวนไมเกิน 10  
ซ่ึงสามารถสรางเสริมใหเด็กไดพัฒนากระบวนการคิดที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันงายๆ ได เชน การนําของมารวมกัน 
ทําใหมีคาเพ่ิมขึ้น และการนําของมาแยกออกไปทําใหคาลดนอยลง เปนการเปดโอกาสใหเด็กคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร
เร่ืองของจํานวนในชีวิตประจําวันได (พรรนิภา ฤทธ์ิสุทธ์ิ, 2552: 7-8) ซ่ึงการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเพ่ิมและ
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การลดจํานวนใหกับเด็กปฐมวัย ผูมีสวนเก่ียวของตองรวมกันสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณดานคณิตศาสตรเพ่ือใหมี
ทักษะพื้นฐานดานการคิดคํานวณดวยการใชส่ือ อุปกรณ หรือวัตถุส่ิงของตางๆ ที่เปนรูปธรรม สงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติตอ
วัตถุ มีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ หรือบุคคลตางๆ ที่อยูใกลชิด เพื่อชวยขยายประสบการณทางคณิตศาสตรที่เก่ียวของ สงผล
ใหเด็กมีพื้นฐานของการคิดคํานวณ มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณติศาสตรในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ของการเตรียมความพรอมดานการคิดที่ซับซอนและละเอียดลึกซ้ึง เม่ือเติบโตขึ้นสูการเปนพลเมืองอาเซียนในศตวรรษ 
ที่  21 ตอไป  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยตองสอดคลองกับวัย และลักษณะการเรียนรู เปน
กิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติ มีบรรยากาศอบอุนแตใหอิสระ ไมเครงเครียดและกิจกรรมการเรียนรูตองไดรับการวางแผน
เรียงลําดับจากงายไปยาก จากหยาบไปละเอียด จากวัตถุไปสูสัญลักษณเปนลําดับตอเน่ือง ครูตองมีปฏิสัมพันธกับเด็ก 
โดยการสนทนา อภิปราย ใชคําถาม ใหกําลังใจ ตลอดจนสรางความคุนเคย โดยใหเด็กไดเห็นและอานบอยๆ จะทําใหเด็ก
ซึมซับและเรียนรูคณิตศาสตรไดดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 160-161) นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
โดยครูผูสอนแลว บุคคลที่มีสวนชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี คือ ผูปกครอง ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ 
อยางมากตอการศึกษาของเด็กปฐมวัยท่ีจะตองใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเด็กรวมกัน (อรชา ตุลานันท และอรุณี หรดาล, 2555: 2-26) เด็ก
ควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูจากบาน โรงเรียน ชุมชนและสังคมรอบตัวเด็กพรอมกันไปอยางตอเนื่อง  
โรงเรียนตองส่ือใหพอแม  ผูปกครอง ชุมชน สังคม ไดเขาใจวา การเรียนรูของเด็กเกิดขึ้นไดทุกที่ตลอดเวลา การเรียนรู
จากบาน และโรงเรียนจะสรางพลังการเรียนรูของเด็กทั้งทางดานสติปญญา และอารมณ จิตใจ ควบคูกันไป ดังนั้นทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับเด็กตองรวมมือกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเกิดกับเด็กในปกครองของตน (บุษยมาศ ผ้ึงหลวง,  
2556: 2) ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีบรรยากาศแหงความสุข เปดโอกาสใหเด็กไดคิด ไดเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน
จากการเลน การเห็นความสัมพันธของคณิตศาสตรในธรรมชาติ บาน โรงเรียน สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน
และเช่ือมประสานกับประสบการณเดิมที่มีอยูจะชวยในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตรไดเปนอยางดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 
2551: 160-161) ดังน้ันการปูพื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะดานการคิดคํานวณเร่ืองการเพิ่มและการลด
จํานวนของเด็กปฐมวัย จึงเปนส่ิงสําคัญที่ผูปกครองตองใหความรวมมือดวยการชวยสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กตามวิถี
ชีวิตท่ีพอแมหรือผูอบรมเลี้ยงดูจะทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่บานได 
  จากการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมแนวคิดเก่ียวกับการนับจํานวนใหกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานโคกสูง พบวา  
เด็กนับแบบทองจําโดยไมเขาใจความหมาย ชอบนับโดยใชลําดับท่ีสิ่งของที่มีความเหมือนกันเพ่ือใหรูจํานวนที่มีอยู แตยัง
ขาดความเขาใจในเร่ืองของการเพ่ิมจํานวนหรือการรวมกลุมส่ิงของตางๆ เขามาอยูรวมกันวามีจํานวนเพ่ิมขึ้นหรือมากกวา
ที่มีอยูจํานวนเทาใด และยังขาดความเขาใจเรื่องการนําส่ิงของตางๆ ออกไปจากกลุมแลวทําใหสิ่งของมีจํานวนนอยลง
เทาใด ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเร่ืองการ
เพ่ิมและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเก่ียวของกับเด็กปฐมวัยใน
การพัฒนาใหเด็กมีทักษะพ้ืนฐานดานการคิดคํานวณในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจเร่ือง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม      
แบบใหผูปกครองมีสวนรวม  
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาความเขาใจ       
เร่ือง การเพ่ิมและลดจํานวนของเด็กปฐมวัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. จัดประชุมผูปกครอง เพ่ือชี้แจงถึงความสําคัญ และบทบาทของผูปกครองในการสงเสริมความเขาใจเร่ือง 
การเพ่ิมและการลดจํานวน ใหกับเด็กปฐมวัย อายุ 5-6  ป ท่ีกําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปท่ี 3  โรงเรียนบานโคกสูง แลวรับ
อาสาสมัครผูปกครองท่ีมีความพรอมเขารวมกิจกรรม ไดผูปกครองที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จํานวน  25  คน  
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  2. ทดสอบกอนการทดลองกับเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3  โรงเรียนบานโคกสูง ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ที่ผูวิจัย
สรางข้ึนจํานวน 10 ขอ ไดแก ความเขาใจเรื่อง การเพ่ิมจํานวน จํานวน 5 ขอ มีคาความยาก (P) อยูระหวาง 0.35-0.60 
และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.54-0.69 ความเขาใจเร่ืองการลดจํานวน มีคาความยาก (P) อยูระหวาง 0.30-
0.65 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.53-0.78  กับเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล ใชเวลาทดสอบทั้งหมด 5 วัน ตาม
ตารางเวลาที่กําหนดไว   
  3. ดําเนินการทดลอง โดยใหผูปกครองที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จัดกิจกรรมตามเอกสารคูมือการจัดกิจกรรม
แบบใหผูปกครองมีสวนรวม เพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป  
ที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ จากการศึกษาเอกสาร ตําราที่เก่ียวของ และปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมตาม
หลักการและแนวคิดทฤษฎีของการจัดกิจกรรมแบบผูปกครองมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ผลการประเมินมีคาเฉล่ียเทากับ 4.96 อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด นําไปใช
รวมกับเด็กปฐมวัยที่บาน ซ่ึงประกอบไปดวย กิจกรรม 3 ชุด 24 กิจกรรม ไดแก ชุดที่ 1 กิจกรรมสงเสริมความเขาใจเรื่อง 
การเพ่ิมจํานวน  จํานวน 9 กิจกรรม ชุดที่ 2 กิจกรรมสงเสริมความเขาใจเร่ือง การลดจํานวน จํานวน 9 กิจกรรม ชุดที่ 3 
กิจกรรมสงเสริมความเขาใจเร่ือง การเพิ่มและการลดจํานวน จํานวน 6 กิจกรรม โดยใหผูปกครองรับกิจกรรมไปปฏิบัติ
กับเด็กที่บานสัปดาหละ 3 กิจกรรม ในชวงเวลาที่ผูปกครองเห็นวามีความสะดวกเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน แลวนํากิจกรรมท่ีปฏิบัติแลวมาสงคืนทุกวันจันทร และรับกิจกรรมชุดใหมไปปฏิบัติจนครบ ใชเวลาทดลอง
ทั้งหมด 8 สปัดาห 
  4. ทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความเขาใจเร่ืองการเพ่ิมและการลดจํานวนของเด็ก
ปฐมวัย อายุ 5-6 ป ชุดเดิม ไปทดสอบเด็กปฐมวัย เปนเวลา 5 วัน ดวยวิธีการเดียวกันกับกอนการทดลอง และให
ผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพื่อ
สงเสริมความเขาใจเรื่องการเพ่ิมและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัยหลังสิ้นสุดการทดลอง  
  5. หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมใหผูปกครองทําแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 
10 ขอ ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปกครองจํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธกับ
นักเรียน อาชีพ เปนการตอบแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนท่ี 2 สภาพความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัด
กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ((Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผูวิจัย
ไดดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทานเพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา ไดคา IOC เทากับ 1.00  
 

ผลการวิจัย 
    ตอนที่ 1 การเปรียบเทยีบคะแนนความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม พบวา กอนการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจเรื่อง การเพ่ิม
และการลดจํานวน ในภาพรวมเทากับ  3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.39 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 6.76 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.48 เม่ือพิจารณาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบวา หลังการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเด็กปฐมวัยมีคะแนนสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตารางท่ี 1)  
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจเร่ืองการเพิ่มและการลดจํานวนของเดก็ปฐมวัยกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม 
 

การจัดกิจกรรม n D D
2   2 D  t p-values 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

25 
 

25 
72 220 

 
5,184 

 
19.84 

 
.00 

*p ≤ .05 
 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริม
ความเขาใจเร่ือง การเพ่ิมและการลดจํานวน ของเด็กปฐมวัย พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญอยูในกลุมอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 60 ระดับการศึกษาสวนใหญ  
อยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60 ความสัมพันธของผูปกครองกับเด็กปฐมวัย พบวา สวนใหญเปนมารดา คิดเปน
รอยละ 52 และจําแนกตามอาชีพ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 48 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน ของเด็ก
ปฐมวัย ผูปกครอง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพ่ิมและการ

ลดจํานวน ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 
ที่ 7 ไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจในการทํากิจกรรมตางๆ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.56, S.D. = 0.51) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ขอที่  8  ชวยใหตระหนักถึง

ความสําคญัของผูปกครองในการรวมพัฒนาเด็ก มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 0.49) (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดบัความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอกิจกรรม            
               แบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความเขาใจเร่ืองการเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย 
 

รายการ   S.D ระดับ อันดับ 

1. กิจกรรมสอดคลองกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 4.48 0.51 มาก 2 
2. สื่อ/วัสดุอุปกรณมีความเหมาะสมหาไดงาย 4.28 0.61 มาก 6 
3. มีประโยชนตอการพัฒนาเด็ก 4.28 0.46 มาก 6 
4. ชวยใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสขุ 4.36 0.49 มาก 3 
5. ชวยใหเด็กมีความรูความเขาใจเรื่องการเพิ่มและการลดมากขึ้น 4.32 0.48 มาก 5 
6. ทําใหผูปกครองเขาใจวิธีการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
    การจัดประสบการณทางคณิตศาสตร 

4.36 0.49 มาก 3 

7. ไดรับการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหาหรือ 
ความไมเขาใจในการทํากิจกรรมตางๆ 

4.56 0.51 มากที่สุด 1 

8. ชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของผูปกครองในการรวม 
   พัฒนาเด็ก 

3.92 0.49 มาก 10 

9. ทําใหเขาใจแนวทางการพัฒนาเด็กรวมกับสถานศกึษามากข้ึน 4.08 0.28 มาก 9 
10. ทําใหเกิดความสัมพันธอันดตีอกันระหวางผูปกครองและ 
     โรงเรียน 

4.24 0.60 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.28 มาก  
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  และจากการวิเคราะหมูล พบขอสังเกตการทดลองท่ีนาสนใจ ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยในครั้ง
ตอไป  ดังน้ี 
 1. หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจเรื่องการเพิ่มจํานวน เทากับ 4.28  
คะแนนความเขาใจเร่ืองการการลดจํานวน เทากับ 2.48 ซึ่งเปนขอสังเกตวา คะแนนความเขาใจเร่ืองการเพ่ิมจํานวนสูง
กวาการลดจํานวนมากถึง 1.80 คะแนน 
 2. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการไดรับการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหาหรือความไมเขาใจในการทํากิจกรรมตางๆ  
มากที่สุดเปนอันดับที่ 1 มากกวาการทําใหผูปกครองเขาใจวิธีการสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับการจัดประสบการณทาง
คณิตศาสตร 
 3. กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม ทําใหผูปกครองและครูมีความสัมพันธอันดีตอกันมากข้ึน เน่ืองจากครู
คอยอํานวยความสะดวกในหลายเรื่อง เชน การติดตามเยี่ยมบานหรือพูดคุยผานทางโทรศัพทเก่ียวกับการทํากิจกรรม
ขณะทําการทดลอง การใหความยืดหยุนเรื่องของระยะเวลาในการรับสงชุดกิจกรรมใหกับผูปกครอง ทําใหผูปกครองมี 
เจตคติที่ดีตอครูในการทํางานรวมกันและเห็นความสําคัญของตนเองท่ีมตีอบุตรหลานมากข้ึน 
 4. การกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมชวยสงเสริมความเขาใจไดนอยกับเด็กบางคน ซึ่งเปนสวนนอย
เน่ืองจากผูปกครองตองทํางานลวงเวลา ทําใหมีเวลาทํากิจกรรมรวมกับเด็กนอย และไมไดทํากิจกรรมซ้ําบอยๆ  
  

สรุปผลและอภิปรายผล 
   การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมที่มีตอความเขาใจเร่ือง การเพ่ิมและการลดจํานวน
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานโคกสูง จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจเรื่อง การเพ่ิมและการ
ลดจํานวนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม และศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
ที่มีตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความเขาใจเรื่องการเพ่ิมและลดจํานวนของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย  
พบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมมีความเขาใจเร่ือง การเพิ่มและการลดจํานวน 
สูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบมีสวนรวม

เพ่ือสงเสริมความเขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.29, S.D. 
= 0.28) ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได  ดังน้ี 
   1. กิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวม เปนกิจกรรมที่ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามวันเวลาที่เหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเรื่อง การเพ่ิมและการลด
จํานวน ใหเด็กมีความเขาใจมากข้ึน ทั้งน้ีเนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกลาวมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี    
  1.1 เปนกิจกรรมท่ีผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นต้ังแตตน โดยครูผู วิจัยเปดโอกาสให
ผูปกครอง มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรม ตัวอยางภาพกิจกรรม ตัวอยางคําถามท่ี
สอดคลองตรงกับความตองการของผูปกครอง สอดคลองกับสุวัฒน วัฒนวงศ (2547: 248-249) ที่ไดอธิบายแนวคิด
พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern Adult Learning Theory) ของ Malcolm Knowles (1978: 
3) ไววา ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี ถาหากตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผานมาและ
จะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมทั้งหลายที่ทําใหผูใหญเกิดการเรียนรูควรเริ่มตนจากความตองการและ
ความสนใจเสมอ และผูใหญตองการนําตนเอง (Self-Directing) ความตองการท่ีอยูในสวนลึกก็คือ การมีความรูสึกตองการ
ที่จะสามารถนําตนเองได สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 17) ที่ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการมีสวน
รวมของผูปกครองวา ผูปกครองมีความพยายามที่จะเรียนรู และสามารถเรียนรูไดดี ถาผูปกครองเห็นคุณคาและประโยชน
ของการนําความรูมาใชในการพัฒนาบุตรหลานของตน 
  1.2 เปนกิจกรรมที่ผูปกครองสามารถทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่บานไดภายใตบรรยากาศที่อบอุน กอใหเกิด 
ความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับผูปกครองจากการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเด็กและผูปกครองมีความใกลชิดสนิทสนมกัน   
มากขึ้น เพราะพอแมเปรียบเสมือนครูคนแรกที่จะชวยสรางแรงจูงใจและสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก สอดคลองกับอรชา           
ตุลานันท และอรุณ ีหรดาล (2555: 8-10) ที่กลาวถึงความสําคัญของผูปกครองตอเด็กปฐมวัย ไววา เด็กปฐมวัยที่มีผูดูแล
อยางใกลชิดทําใหเด็กพัฒนาศักยภาพในทุกดาน ชวยใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค และมีความ
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สนใจในการรวมกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นรวมกับผูปกครองมากกวาเด็กปฐมวัยที่ผูปกครองไมมีสวนรวม เพราะการ
ที่มีผูดูแลใกลชิดรวมทํากิจกรรมจะเปนแรงจูงใจใหเด็กเกิดความกระตือรือรน มีความมุงม่ันในการทํากิจกรรมใหสําเร็จ 
และชวยใหเด็กมีทักษะทางวิชาการ มีอัตลักษณที่เปนบวก และมีความฉลาดทางภาษา เพราะไดรับการเสริมประสบการณ
เพ่ิมเติมจากผูปกครองที่สอดคลองกับทางโรงเรียนจึงสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ใหบรรลตุามเปาหมายไดเร็วขึ้น 
  1.3 เปนกิจกรรมที่เปนสวนหน่ึงของการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูปกครองไมรูสึกวาเปนภาระที่เพิ่มข้ึน และ
การทํากิจกรรมรวมกับเด็กขณะอยูที่บานมีความสําคัญในการสงเสริมความรูความเขาใจเร่ือง การเพิ่มและการลดจํานวน
ใหกับเด็กได สอดคลองกับพัชรา พุมชาติ (2556: ก-ข) ที่ วิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการ 
แกปญญาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยแบบผูปกครองมีสวนรวม พบวา ชุดกิจกรรมที่มีการใหความรูเบื้องตนในการ
ใชชุดกิจกรรมแกผูปกครองที่ชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับเหตุการณในชีวิตประจําวันของเด็ก ทําให
ผูปกครองสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดตามสภาพจริง สงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัยได  
   2. ผูปกครอง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมความเขาใจเร่ือง การเพ่ิมและ
การลดจํานวนของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
        2.1  ผูปกครองตองการเขารวมกิจกรรม เพ่ือพัฒนาเด็กจึงอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย สอดคลองกับ 
อรชา ตุลานันท และอรุณี หรดาล (2555: 12-21) ท่ีไดอธิบายรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองของ Hoover - 
Dempsey and Sandlers’ Model (Hoover, 2005) ไวสวนหน่ึงวา ระดับพื้นฐานองคประกอบที่เปนแรงจูงใจของ
ผูปกครองในการตัดสินใจที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเด็ก คือ ความเช่ือมั่นของผูปกครองในความสามารถของ
ตนเองที่จะชวยใหเด็กเรียนรูได 
  2.2 กิจกรรมที่ผูปกครองทํากับเด็กที่บานไมยาก และเปนสวนหน่ึงของการดาํเนินชีวิตประจําวันทําให
ผูปกครองไมรูสึกวาตนเองมีภาระเพ่ิมขึ้น สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 34) ที่กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม
ของผูปกครองท่ีสถานศึกษาควรใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน คือ ควรจัดใหผูปกครองทํากิจกรรมรวมกันกับเด็กที่บาน
ในเวลาและโอกาสที่ผูปกครองเห็นวามีความเหมาะสมในชีวิตประจําวัน เปนกิจกรรมที่งายๆ เชน เตรียมของเลนที่เสริม
ประสบการณใหสอดคลองกับการจัดประสบการณของครูโดยไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม เปนตน   
  2.3 ผูวิจัยดูแลชวยเหลืออยางใกลชิดตลอดระยะเวลาการทําวิจัย โดยมีการพบปะพูดคุยกับผูปกครองในการ
สงเด็กชวงเชา และรับเด็กกลับกลับบานในตอนเย็น โทรศัพทพูดคุยกับผูปกครอง เม่ือพบวา ผูปกครองไมไดมารับเด็ก 
ดวยตนเอง มีการติดตามเย่ียมบานเพ่ือใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองเมื่อเกิดความไมเขาใจเก่ียวกับ
การทํากิจกรรมรวมกับเด็กขณะอยูที่บาน ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการทํากิจกรรมไดตลอดเวลาผานโทรศัพท กรณีที่ผูปกครอง
ไมสะดวกรับสงชุดกิจกรรมดวยตนเองก็ใหผูปกครองฝากการรับสงชุดกิจกรรมกับเด็กมาได สอดคลองกับอรชา ตุลานันท
และอรุณี หรดาล (2555: 8-10) ที่กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครองวา มีความสําคัญตอครู และ
สถานศึกษา เพราะผูปกครองที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีเจคติท่ีดีตอบุคลากรและสถานศึกษามากกวาผูปกครอง 
ที่ไมมีสวนรวม เพราะมีโอกาสเรียนรูการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายไดจากการทํางานรวมกัน  
      2.4 เด็กมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมรวมกับผูปกครอง เพราะไดทํากิจกรรมรวมกับคนที่มีความ
ใกลชิด ใหความรัก ใหกําลังใจและคําชมเชยในการทํากิจกรรมตางๆ ขณะอยูที่บานของตนเอง สอดคลองกับ Smith 
(2000) ที่ไดศึกษาผลการใหกําลังใจและการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงผลตอการเรียนรูของเด็ก พบวา ผลจากการ
ตรวจสอบการเรียนของเด็กที่มีปญหาทางการเรียน เมื่อไดรับการจัดสิ่งแวดลอมจากโรงเรียนและทางบานใหมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด ทําใหเด็กที่มีปญหาทางการเรียนประสบกับความสําเร็จทางการเรียนไดมากขึ้น ซ่ึงพอแมของเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนจะมีการตอบสนองกับทางโรงเรียนในระดับสูง สวนเด็กปกติจะมีการตอบสนองในระดับปานกลาง 
  ถึงแมผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีจะพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละขอ พบวา ผูปกครองมีอันดับความพึงพอใจตอการชวยใหเด็กมีความรูความ
เขาใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจํานวน อยูในอับดับท่ี 5 จากทั้งหมด 10 รายการ เพราะบางสวนไมไดเขารวมรับฟงการ
ประชุมชี้แจงถึงความสําคัญและนโยบายตลอดท้ังวัน บางสวนตองอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการทํากิจกรรมทางโทรศัพท
เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองเม่ือเกิดความไมเขาใจ หรือไดรับความรูเพิ่มเติมจากการเย่ียมบานจาก
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ผูวิจัย จึงทําใหผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการไดรับความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจในการทํากิจกรรม
ตางๆ มากที่สุด  และรองลงมาก็เปนในสวนของกิจกรรมที่ทํารวมกับเด็กที่บาน การเห็นเด็กเรียนรูอยางมีความสขุ และตัว
ผูปกครองเขาใจวิธีสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร ซ่ึงลวนเปนสิ่งท่ีใกลตัว
ผูปกครอง สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 17) ท่ีกลาวไววา ผูปกครองสามารถเรียนรูไดดีที่สุด ถาเปนเร่ืองใกล
ตัวที่เก่ียวของกับบุตรหลานของตน จากบุคคลท่ีผูปกครองเชื่อวาเปนผูที่มีความรูดานการพัฒนาเด็ก เพื่อนําความรูมาใช
ในการพัฒนาตนเอง และผูปกครองตองการที่จะเรียนรู ถาเห็นคุณคาและประโยชนของการนําความรูมาใช โดยแตละคน
จะมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันขึ้นอยูกับประสบการณและสิ่งแวดลอม  
  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรมแบบผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความเขาใจ 
ในเร่ือง การเพ่ิมและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัยน้ัน ผูปกครองถือวาเปนบุคคลสําคัญและมีอิทธิพลตอการสงเสริม
พัฒนาการดานการเรียนรูของเด็ก ตลอดจนสามารถสงเสริมใหเด็กมีความเขาใจในการเร่ืองการเพ่ิมและการลดจํานวนได
จากการดําเนินกิจกรรมรวมกับเด็กที่บานตามเอกสารคูมือพลังครอบครัวสรางเสริมปญญาชุดสงเสริมความรูความเขาใจ
เร่ืองการเพิ่มและการลดจํานวนสําหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงโดยภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีการให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายการดําเนินกิจกรรมในทิศทางเดียวกันระหวางบานและ
โรงเรียน ซึ่งชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ใหเจริญเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคม และประเทศชาติตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
      1.1 การสงเสริมความเขาใจเร่ืองการลดจํานวนของเด็กปฐมวัยควรเพิ่มกิจกรรมใหมากกวากิจกรรมการ
สงเสริมความเขาใจเรื่องการเพ่ิมจํานวน เพราะเปนเรื่องท่ีเด็กทําความเขาใจไดยากกวาการเพิ่มจํานวน 
  1.2 การดูแลชวยเหลือผูปกครองดวยวิธีการตางๆ ของผูวิจัย เชน พูดคุยสนทนาระหวางที่ผูปกครองมาสง 
และรับเด็กกลับบาน การอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองที่ไมมีเวลามาพบปะกับผูวิจัยดวยตนเองผานการสื่อสารทาง
โทรศัพทและการติดตามเย่ียมบานเพื่อติดตามการทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่บานทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
ครูและผูปกครอง ซ่ึงสงผลตอการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมเปนอยางมาก 
  1.3 การใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางดําเนินกิจกรรมต้ังแตตนทําใหผูปกครองมีความ
กระตือรือรนในการมีสวนรวมและทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
  1.4 การจัดกิจกรรมท่ีใหผูปกครองมีสวนรวมตองสอดคลองกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมีข้ันตอนท่ี
สามารถปฏิบัติไดงาย และมีการใชสื่อวัสดุ และอุปกรณที่มีอยูแลวจากสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว ซ่ึงจะชวยทําให
กิจกรรมนาสนใจสําหรับเด็ก 
  1.5 การประชุมผูปกครองในการทํากิจกรรมควรช้ีแจงวิธีการและขั้นตอนในการทํากิจกรรมใหละเอียดจน
ผูปกครองเกิดความเขาใจและมีการติดตอส่ือสารกับผูปกครองในระหวางที่ทํากิจกรรมกับเด็กที่บานอยางสมํ่าเสมอ 
  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
      2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมแบบใหผูปกครองมีสวนรวมท่ีมีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยในดาน
อ่ืนๆ เชน ความคิดสรางสรรค ความมวีินัย ความฉลาดทางอารมณ ฯลฯ 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมแบบผูปกครองมีสวนรวมที่บานและผูปกครองมี
สวนรวมที่โรงเรียนที่มีตอความเขาใจเร่ืองการเพ่ิมและการลดจํานวนของเด็กปฐมวัย 
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ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตท่ีมีตอมโนมติทางวิทยาศาสตร 
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน 

The Effects of Science Learning Activities Based on Constructivism on 
Science Concepts of Preschool Children at BanDon Podang School,  

Khon Kaen Province 
ปทุมรัตน หลาจันทร, วัฒนา มัคคสมัน, ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอกปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และ (2) เปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลงัการจัดกิจกรรม   
  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบาน
ดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน จํานวน 10 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คูมือและ
แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย และ
แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ  
มัธยฐาน พิสัย และการทดสอบสัญลักษณ 

ผลการวิจัยปรากฏวา (1) กอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเด็กปฐมวัยมีคะแนน
มโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64 ในสัปดาหท่ีสี่มีคะแนน
มโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 80 ในสัปดาหท่ีหกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84 ในสัปดาหที่แปดมี
คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 94 และ (2) หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต พบวา 
เด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
คําสําคญั: กิจกรรมวิทยาศาสตร, คอนสตรัคติวิสต, มโนมติทางวิทยาศาสตร, ปฐมวัย 

 

Abstract 
  The objectives of this research are 1) to examine science concepts of preschool children 
obtained from science learning activities based on constructivism and 2) to compare the science 
concepts of preschool children before and after participating in the activities. 

The samples derived from random sampling are 10 preschool children in kindergarten 3, 
semester 1 of academic year 2019, at Ban Don Podang School, Khon Kaen province. The activities are 
from science learning activities based on constructivism handbook. The data collecting instrument is a 
science concept performance test for preschool children. The statistics used for data analysis are 
percentage, median, range, and symbol test. 

The findings show that 1) the pre-test score of the children is 48%, and increases to 64% in 
week 2, 80% in week 4, 84% in week 6, and 94% in week 8, and 2) the science concept score of children 
increases after being taught by activities based on constructivism with statistical significance at .05. 
Keywords: Science Learning Activities, Constructivism, Science Concept, Preschool Children 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
387 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

บทนํา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดแนวการ
จัดการศึกษาไวในมาตรา 22 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และมาตรา 23 (2) การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมในเรื่อง ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
โดยเฉพาะพัฒนาการดานสติปญญาเปนพัฒนาการท่ีสําคัญมาก ดังน้ันหลักสูตรจึงกําหนดใหมีการจัดประสบการณให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของเด็ก เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคล่ือนไหว สํารวจ เลน  
สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง จัดประสบการณใหเด็กไดรเิริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทําและ
นําเสนอความคิดโดยผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2560) 

คําวา มโนมติ (Concept) หมายถึง ความเขาใจของแตละบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่อาจเปนสิ่งของเหตุการณ
หรือปรากฏการณตางๆ ที่เปนความคิดที่เปนภาพรวมของสิ่งนั้นอยางชัดเจน ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลน้ันรวบรวมขอเท็จจริง
จากการสังเกต การทําความเขาใจแยกแยะเปรียบเทียบความแตกตาง สรุปลักษณะรวมที่สําคัญ มองเห็นความสัมพันธ
ของสิ่งๆ น้ัน ซ่ึงแตละคนอาจมีมโนมติตอสิ่งใดส่ิงหน่ึงแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประสบการณและความรูเดิม วัยวุฒิ และ
เหตุผลของบุคคลน้ันๆ โดยมโนมติสามารถนําไปใชในการบรรยาย อธิบายหรือพยากรณเหตุการณ วัตถุ และปรากฏการณที่
เก่ียวของ (จุฬารัตน ธรรมประทีป, 2554) ในการพัฒนามโนมติน้ันจําเปนตองอาศยัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เขามาชวยในการเกิดมโนมติ ทักษะกระบวนการแรกที่จําเปนตองใชก็คือ ทักษะการสังเกตตอมาจะตองใชทักษะในการจัด
จําพวก การตั้งสมมุติฐาน ตรวจสอบแลวสรุปความ ดังน้ันเพ่ือใหผูเรียนเกิดมโนมติในเรื่องตางๆ น้ัน มีปจจัยท่ีสําคัญที่
ผูเรียนพึงมี คือ พื้นความรูเดิมหรือประสบการณเดิมหรือมโนมติที่เปนพ้ืนฐานเดิมของผูเรียนซึ่งตองมีมากอนอยางถูกตอง
ทําใหผูเรียนไมสับสนในการตอยอดความรูใหม คือ สรุปเปนมโนมติของความรูใหม และผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะกับวัยของผูเรียน (วรนุช แหยมแสง, 2549) 

กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเด็กไมใชการทดลองทางวิทยาศาสตรแบบเด็กโต แตเปนกิจกรรมงายๆ เชน การ
ผสมสี การปลูกผักจากเมลด็ การดูแลสัตวเลี้ยง การสังเกตหนาตาของตนเอง การชั่ง ตวง วัดทราย น้ําที่เด็กเลน ลวนเปน
ประสบการณทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น ภายในหองเรียนครูควรจัดมุมประสบการณทางวิทยาศาสตรไวใหเด็ก เชน มุม
ธรรมชาติ มุมทดลองงายๆ เพ่ือเด็กไดมีโอกาสคิดผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรควรเนน
ที่การจัดสภาพแวดลอมที่ใหเด็กไดสัมผัสกับของจริง พบเห็นของจริงท่ีอยูรอบตัว เพราะในชีวิตจริงเด็กจะอยูกับธรรมชาติ
แวดลอมที่เปนจริง (Rivkin, 1992 อางถึงใน อารมณ สุวรรณปาล, 2555) การสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปน
การสอนขอความรู ซึ่งตางจากการสอนใหรูขอความรูตรงที่การสอนขอความรูตองการความสนใจ การสังเกต การจํา และ
การเรียกความจําจากความเขาใจถายโยงได ไมใชการทองจําซึ่งตรงกับการเรียนวิทยาศาสตรที่เปนการเรียนรูจากการให
คิดและมีเหตุผล เกิดการเขาใจมโนมติ เชื่อมสานขอมูลประยุกตและสรุปเปนขอความรูไดดวยตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 
2551) 
  แนวคิดคอนสตรัคติวิสต เช่ือวา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยมีผูเรียนเปนผูสราง 
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน โดยพยายามนําความเขาใจ
เก่ียวกับเหตุการณ และปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกวา  
สกีมา (Schema) ซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุดของโครงสรางทางปญญาหรือโครงสรางของความรูในสมอง โครงสรางทางปญญา
จะประกอบดวย ความหมายของส่ิงตางๆ ที่ใชภาษา หรือเก่ียวกับเหตุการณ หรือสิ่งที่แตละบุคคลมีประสบการณ หรือ
เหตุการณ อาจเปนความเขาใจหรือความรูของแตละบุคคล (สุมาลี ชัยเจริญ, 2554) จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต สามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาเด็กเพื่อเสริมสรางมโนมติทางวิทยาศาสตร
ของเด็กโดย การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับเด็กเพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นใหเด็ก
เรียนรูแบบคนพบเอง โดยใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เพราะการเรียนแบบน้ีจะชวยใหมีมโนมติทางวิทยาศาสตร
แบบย่ังยืน ใหเด็กไดลงมือกระทําเอง ไดตัดสินใจเอง ประสบการณของการเรียนวิทยาศาสตรแบบคนพบเองจะคอยๆ  
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เขาไปแทนที่การอธิบายแบบคิดเองในเรื่องท่ีเด็กไมรูใหเด็กไดทดลองเอง จะทําใหเด็กเปดใจรับความคิดใหมๆ จากการ
ทดลองที่ไดคนพบ จะทําใหเด็กจํามโนมตทิางวิทยาศาสตรไดนานขึ้น 
  จากเหตุผลแนวคิดหลักการดังที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีตอมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เพื่อใหเกิดทักษะทางการคิดและเปนคนมีจิต
วิทยาศาสตร รูจักสังเกต คิดวิเคราะหแยกแยะและหาเหตุผลเพ่ือมาสรุปส่ิงที่สงสัยไดดวยตนเองและจากการศึกษาครั้งน้ี  
ทําใหเกิดองคความรูใหม ที่สามารถใชเปนแนวทางแกผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิด             
คอนสตรัคติวิสต  

2. เพื่อเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิด     
คอนสตรัคติวิสต  กอนและหลังการจัดกิจกรรม  
 

สมมติฐานการวิจัย  
  เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตจะมีมโนมติทางวิทยาศาสตร 
หลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คอื เด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน   
2. กลุมตัวอยาง คือ เด็กนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  

โรงเรียนบานดอนปอแดง จังหวัดขอนแกน จํานวน 10 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง คือ คูมือและแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เพ่ือ

สงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย จํานวน 4 แผน ใชเวลาสอนทั้งสิ้น 8 สัปดาห โดยผูวิจัยนําคูมือและแผน 
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เพ่ือสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เสนอ
อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําหลังจากปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่ปรึกษา แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม ซ่ึงพบวา มีคาเฉลี่ย 4.14  มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ทําการปรับปรุงแกไขคูมือ และแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จากน้ันเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง พรอมทั้ง
ปรับปรุงครั้งสุดทายตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ศึกษา
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจากหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 และศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เก่ียวของ จากนั้นดําเนินการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยซึ่งประกอบดวย 
อุปกรณ และวิธีการที่แตกตางกันในแตละกิจกรรมทดสอบโดยการปฏิบัติและใหเด็กตอบคําถาม แบบทดสอบมีทั้งหมด  
4 มโนมติ มโนมติละ 5 คําถาม คะแนนเต็มมโนมติละ 5 คะแนน คะแนนเต็มรวม 20 คะแนน มีเกณฑในการใหคะแนน 
ดังน้ีเด็กสามารถตอบคําถามไดถูกตอง ไดคําถามละ 1 คะแนน เด็กไมสามารถตอบคําถามได เด็กตอบผิดหรือไมตอบ ได
คําถามละ 0 คะแนน นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยและคูมือการใชแบบทดสอบ
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เชิงปฏิบัติการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตอง 
ความเหมาะสม และแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากนั้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลอง โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) (กัญจนา ลินทรัตนศิรกิุล, 
2554) ปรากฏวา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.60-1.00 นําแบบทดสอบจํานวน 24 ขอ มาหาคาความยาก 
และคาอํานาจจําแนก (กัญจนา ลินทรตันศิริกุล, 2554) ซึ่งผูวิจัยเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ แตละขอพิจารณาขอที่มีคา
ความยาก (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.29-1.00 นําแบบทดสอบมาหาคาความเที่ยง 
โดยใชสูตร KR20 ของคูเดอร-รชิารดสัน (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2554) ซึ่งแบบทดสอบน้ีมีคาความเที่ยง เทากับ 0.89   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตาม

แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 8 สัปดาห ตาม
แบบแผนการทดลอง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงแบบแผนการทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การวิเคราะหขอมูล  
  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหโดยหาคาสถิติ ดังน้ี 
  1. ศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยนําคะแนนมาวิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐานดวยคารอยละ  
ทั้งกอนและหลังการทดลอง 
  2. เปรยีบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบ
สัญลักษณ (sign test) 
 

ตารางที่ 2  ผลการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
               ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต จําแนกเปนรายบุคคล 
 

คนที่ 
คารอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนกรายสัปดาห 
กอนเรียน สัปดาหที่ 2  สปัดาหที่ 4  สัปดาหที่ 6  สัปดาหที่ 8  

1 65 80 100 100 100 
2 60 80 100 100 100 
3 55 60 80 80 100 
4 60 60 100 100 100 
5 55 80 80 80 100 
6 45 80 80 80 100 
7 45 40 60 100 100 

กลุมตัวอยาง การทดสอบกอน
การจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

การทดสอบหลัง
การจัดกิจกรรม 

Ex T1   

Ex T1 X T2 

Ex T1 X T2 

Ex T1 X T2 

Ex T1 X T2 

Ex   T2 
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คนที่ 
คารอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนกรายสัปดาห 
กอนเรียน สัปดาหที่ 2  สปัดาหที่ 4  สัปดาหที่ 6  สัปดาหที่ 8  

8 35 60 80 80 80 
9 30 40 60 60 80 
10 30 60 60 60 80 

รอยละ 48 64 80 84 94 
   

  จากตารางที่ 2 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนการจัด
กิจกรรมมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64  
ในสัปดาหที่สี่มีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 80 ในสัปดาหท่ีหกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84 
ในสัปดาหที่แปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 94 ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงรอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 

  จากภาพที่ 1 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนการจัด
กิจกรรมมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64  
ในสัปดาหที่สี่มีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 80 ในสัปดาหท่ีหกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84 
ในสัปดาหที่แปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 94 
 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
              ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม โดยการทดสอบสัญลักษณ 

 

กลุมตวัอยาง 
คนท่ี 

คะแนนจากการทดสอบ 
ผลตาง 

เคร่ืองหมาย 
กอนการจัด
กิจกรรม 

หลังการจัด
กิจกรรม 

บวก ลบ 

1 13 19 6  - 
2 12 19 7  - 
3 11 16 5  - 
4 12 18 6  - 
5 11 17 6  - 
6 9 17 8  - 
7 9 15 6  - 
8 7 15 8  - 

48
64

80 84
94

0

50

100

กอนเรียน สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8

รอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
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กลุมตัวอยาง 
คนที่ 

คะแนนจากการทดสอบ 
ผลตาง 

เคร่ืองหมาย 
กอนการจัด
กิจกรรม 

หลังการจัด
กิจกรรม 

บวก ลบ 

9 6 12 6  - 
10 6 13 7  - 
รวม - - - - 10 

มัธยฐาน 9 16.5 6   
พิสัย 7 7 3   

  

  จากตารางท่ี 3 พบวา กอนการทดลองกลุมตัวอยางมีคามัธยฐานเทากับ 9 คาพิสัยเทากับ 7 หลังการทดลอง 
คามัธยฐานเทากับ 16.5 คาพิสัยเทากับ 7 เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง 
โดยใชการทดสอบสัญลักษณ พบวา r = 10 ทดสอบนัยสําคัญโดยเปดตารางในภาคผนวก 11.5 (สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล, 
2554) เพื่อหาคา r จากตาราง ณ ระดับนัยสําคัญ .05 และ n = 10 แลวสรุปไดวามโนมติทางวทิยาศาสตรของกลุมตัวอยาง
ในชวงกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวทิยาศาสตร 
           ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม จําแนกเปนรายบุคคล 
 

จากภาพท่ี 2 พบวา หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติ
ทางวทิยาศาสตรสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

   

ผลการวิจัย 
  1) กอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร 
รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64 ในสัปดาหที่ส่ีมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร 
รอยละ 80 ในสัปดาหที่หกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84 ในสัปดาหที่แปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร 
รอยละ 94   

2) หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต พบวา เด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติทาง
วิทยาศาสตรสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  ผูวิจัยจะนําเสนอประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 1) ผลการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 2) ผลการเปรยีบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กอนและหลังการจัดกิจกรรม จากผลการวิจัย
พบวา 
  1) ผลการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิด         
คอนสตรัคติวิสต กอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เด็กปฐมวัยมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 48 ในสัปดาหที่สองมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 64 ในสัปดาหที่ส่ีมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร 
รอยละ 80 ในสัปดาหที่หกมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร รอยละ 84 ในสัปดาหท่ีแปดมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
รอยละ 94 ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทั้งน้ี เน่ืองมาจากกิจกรรม
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตยังเปนกิจกรรมท่ียังใหม เด็กยังไมคุนเคยกับการจัดกิจกรรมแบบใหเด็กคิดเอง 
ทําเอง แกปญหาเอง สรางความรูดวยตนเอง ซ่ึงเมื่อเด็กไดทํากิจกรรมแลวทําใหเด็กมีคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากไดทํากิจกรรมทั้ง 6 ขั้นตอน เปนเวลา 8 สัปดาห ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 (วันที่ 1 เวลา 15-20 นาที) ข้ันเตรียมการเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณที่เก่ียวของที่คาดวาเด็กมีความ
ตองการท่ีจะใชในการปฏิบัติกิจกรรม เตรียมเด็ก ทบทวนความรูเดิม บทบาทสมมติสนทนาถามตอบ ตัวอยางเชน เม่ือครู
ถามวาเด็กๆ รูจักหินหรือไม รูจักหินอะไรบาง เด็กตอบดังน้ี นองฟฟาตอบวา “รูจักครับเอามาสรางบานได” นองพีตอบวา  
“ตองใสดินทรายดวยครับ” นองอะตอมตอบวา “ใสปูนกอน แลวก็มีอิฐดวยถึงจะสรางบานได” ซึ่งเด็กยังตอบไดไมตรง
คําถามเทาที่ควรแตเด็กแตละคนก็อาศัยประสบการณเดมิในการตอบคําถามได คําถามตอมาเม่ือถามวา เด็กเคยเก็บหินมา
เลนหรือไม นํามาเลนอะไรไดบาง นองพีตอบวา “เลนหุนยนต” นองพลอยตอบวา “เลนขายของ” นองจูเนียรตอบวา  
“เอามาติดกาว ทําเปนรูปตางๆ ได” นองอะตอมตอบวา “เอามาทาํเปนหุนซุปเปอรแมน” นองฟฟาตอบวา “เอามาทํา
เปนลูกปน” ครูก็ถามตอวา ลูกปน คือ ทําแบบไหนคะ เด็กๆ จึงชวยกันเลาใหครูฟงวา ลูกปนเอาไวยิงไลนก เอาใสหนัง
สะต๊ิกแลวยิงได จากการสนทนาซักถามเพ่ือเตรียมการทําใหทราบประสบการณเดิมของเด็กแตละคน และเด็กๆ เริ่มกลา
พูดกลาแสดงออกกลาตอบคาํถามถึงแมบางคาํตอบอาจจะไมตรงคําถามแตครูก็ยอมรบัความคิดเห็นของเด็กๆ ทุกคน 
  ขั้นตอนท่ี 2 (วันท่ี 2 เวลา 15-20 นาที) ขั้นเผชิญสถานการณปญหามโนมติ เด็กไดเผชิญสถานการณปญหาจาก
ส่ือรูปธรรมท่ีสอดคลองกับชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน เม่ือครูถามวาใบไมมีหลายสีหรือไมมีสีอะไรบาง นองแกมบุมและ
นองทับทิม ตอบวา “สีเขียว สีมวง สีเหลือง” นองพีและนองจูเนียร ตอบวา “สีเขียว” นองนํ้าเหนือตอบวา “สีมวง” ซึ่ง
ยังมีเด็กบางสวนที่ยังตอบไมทันเพ่ือนๆ และบางคนยังไมกลาตอบ เมื่อครูถามวา ใบไมที่ 1 กานใบแตกออกมาใบเดียว  
เด็กๆ รูจักใบอะไรบาง นองแกมบุมตอบวา “ใบโพ” นองทับทิมตอบวา “ใบฝรั่ง” เม่ือครูถามวาใบไมที่ 1 กานใบมีใบยอย
แตกออกมาหลายใบ เด็กๆ รูจักใบอะไรบาง นองจูเนียรตอบวา “ใบข้ีเหลก็” นองแกมบุมตอบวา “ใบกระถิน” ปญหาของ
เด็กในเรื่องใบไม คอื เด็กบอกลักษณะไดแตบางครั้งเด็กไมรูจักชื่อตนไมชนิดน้ันๆ ทําใหลังเลไมกลาตอบ   

ข้ันตอนที่ 3 (วันที่ 3 เวลา 15-20 นาที) ขั้นระบุปญหาเด็กตรวจสอบรายละเอียดของปญหา เด็กสงสัยและตั้ง
คําถามเชิงวิทยาศาสตรอยางงายๆ เด็กระบุปญหาท่ีตองการรู ตัวอยางเชน เร่ืองนํ้า นองจูเนียร ตอบวา “ของแข็งเปล่ียน 
เปนของเหลวได” นองพีตอบวา “ของเหลวเปลี่ยนเปนของแข็งได” นองทับทิมตอบวา “ของเหลวเปลี่ยนเปนไอได”   

ข้ันตอนที่ 4 (วันที่ 4 เวลา 15-20 นาที) ขั้นหาแนวทางแกปญหา สํารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกต สํารวจ สืบคน หรือทดลอง ตั้งสมมุติฐานเพ่ือหาทางแกปญหาที่ไดระบุไวตามแนวทางของแตละคน อภิปราย
ตรวจสอบแนวทางของแตละคน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมกันสรุปเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม ตั้งสมมุติฐาน
เพ่ือจะนําไปสูการแกปญหา ในขั้นตอนน้ีเด็กหาทางแกปญหาได แตการนําเสนอแนวทางยังไมหลากหลายวิธีเทาที่ควร ยัง
ตอบซ้ําๆ เดิมๆ เปนวิธีการที่เพ่ือนเสนอมาแลวไมคอยมีความคิดแปลกใหม ในสัปดาหตอๆ มา เด็กบอกข้ันตอนในการ
ตรวจสอบสมมุติฐานไดดีมีการวางแผนรวมกันไดดียิ่งขึ้น มีการแบงงานกันทํา และเด็กๆ วาดภาพออกแบบการทดลอง
ของแตละกลุมไดดี 
  ขั้นตอนที่ 5 (วันที่ 5-7 ใชเวลาวันละ 15-20 นาที) ขั้นลงมือแกปญหาตามสมมุติฐาน ลงมือสํารวจตรวจสอบ
สมมุติฐานท่ีตั้งไวดวยวิธีการตางๆ เด็กสังเกต ทดลอง คนควาสาธิตและหาขอสรุปดวยตนเอง อภิปรายผลการตรวจสอบ
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สมมุติฐาน ตัวอยางเชน เด็กๆ ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 โดยนําถุงพลาสติกมาใสดินตัดมุมทั้ง 2 ขางของถุง พบวา ถุงใสดิน
ชนิดที่ 1 น้ําไหลแรงทั้งดินทั้งนํ้าไหลออกจากถุงเกือบหมด เด็กจึงขอทดลองใหมโดยตัดมุมถุงใหเล็กลง คราวน้ีพบวา ถุงใส
ดินชนิดที่ 1 น้ําไหลแรงแตดินไมไหลออกมามากเหมือนรอบแรกสวนถุงใสดินชนิดที่ 2 พบวา นํ้าไหลออกมาบางบางสวน
แตไมแรงมาก ถุงใสดินชนิดที่ 3 นํ้าไหลออกมานิดเดียวพอดินอุมนํ้าไวหมดแลวแทบจะไมไหลเลย นองแกมบุมนองทับทิม
บอกวา “ดินชนิดท่ี 1 นํ้าไหลแรงที่สุดคะ” ซ่ึงเพ่ือนๆ ก็เห็นดวย นองฟฟาบอกวา  “ดินชนิดที่ 2 นํ้าไหลออกมาแตไมแรง
เหมือนชนิดที่ 1 ครับ” เพ่ือนๆ ก็บอกวา ใชๆ นองพอรชบอกวา “ดินชนิดที่ 3 ทีแรกก็ไหลแตตอมาไมไหล” นองตองบอก
วา “ตองน่ังเฝาแลวเผื่อมันจะไหล” นองจูเนียรบอกวา “มันไมไหลหรอกมันอุมนํ้าไวหมดแลว” นองนํ้าเหนือบอกวา 
“ทําไมมันไมไหลนะ” นองทับทิมบอกวา “มันเหนียว มันเปนดินเหนียว” ซ่ึงการทดลองคร้ังน้ีเด็กๆ สนุกสนานมากและ
รวมลุนวานํ้าจะไหลหรือไม เด็กขอทดลองซํ้าอีกซึ่งคุณครูก็อนุญาตใหเด็กทดลองได   

ข้ันตอนท่ี 6 (วันที่ 8-10 ใชเวลาวันละ 15-20 นาที) ขั้นสรุปมโนมติและนําไปใช รวมกันสรุปคําตอบของปญหา
จากการสํารวจตรวจคนดวยตัวเด็กเอง นําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบใหกับผูอ่ืนดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน เด็กๆ สรุปไดวา ดินชนิดที่ 1 คือ ดินทราย น้ําไหล
ผานไดดีที่สุด ดินชนิดที่ 2 คือ ดินรวน นิ่มท่ีสุด ดินชนิดท่ี 3 คือ ดินเหนียว ปนเปนเสนยาวๆ ไดดีที่สุด เด็กสรุปสิ่งท่ีสงสัย
ไดวาดินมี 3 ชนิด คือ ดินทราย ดินรวน ดินเหนียว ครูถามวาดินแตละชนิดมีสวนที่เหมือนกันหรือตางกันอยางไร นอง
ทับทิมตอบวา “ดินใชปลูกตนไมไดคะ” นองตองตอบวา “ปลูกไดคนละอยาง แตละที่ไมเหมือนกัน” นองจูเนียรตอบวา  
“ที่นาจะเปนดินดําๆ ครับ แตที่ไรออยเปนดินทรายครบั” นองนํ้าเหนือตอบวา “ดินมีหลายสีใชปลูกตนไมได” นองแกมบุม
ตอบวา “ดินเปนเม็ดๆ เหมือนกันแตนํ้าไหลผานไดไมเหมือนกัน” นองฟฟาตอบวา “ดินเปนเม็ดๆ เหมือนกันแตปนเปน
เสนยาวๆ ไดตางกัน” เด็กๆ จึงรวมกันสรุปวา ดินแตละชนิดมีบางอยางเหมือนกันและมีบางอยางแตกตางกัน   

  2) มโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  
กอนและหลังการจัดกิจกรรม พบวา กลุมตัวอยางมีคารอยละของคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตร กอนการทดลองเทากับ  
48 คามัธยฐานเทากับ 9 คาพิสัยเทากับ 7 คารอยละของคะแนนท่ีไดหลังการทดลองเทากับ 80.5 คามัธยฐานเทากับ 16.5 
คาพิสัยเทากับ 7 เม่ือทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง โดยใชการทดสอบ
สัญลักษณ แลวสรุปไดวา มโนมติทางวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางในชวงกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเด็กปฐมวัยมี
คะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยได ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไว ทั้งน้ีเนื่องจากกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตน้ัน  
เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดปฏิบัติจริง ไดสรางองคความรูดวยตนเองท้ังน้ีเนื่องมาจากหลักการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสตดังน้ี สอนใหสอดคลองกับความตองการความสามารถตามวัยและความสนใจของเด็ก แตมีแผน 
การสอนที่แนนอนยืดหยุนได จะเห็นไดจากกิจกรรมที่นํามาจัดน้ันอยูในความสนใจของเด็กโดยเฉพาะแผนดินจะสังเกต
พบวา เด็กชอบท่ีสุด นับต้ังแตการไปตักดิน การจําแนกดินจนถึงการทดสอบสมมุติฐาน เด็กมีความกลาที่จะพูดและแสดง
ความคิดเห็นมากย่ิงข้ึน โดยปรึกษากันออกแบบการทดลองไดเม่ือทําการทดลองเด็กก็จะพูดอธิบายสิ่งที่ไดเรียนรูและ 
ส่ิงที่พบ เมื่อทดสอบการปนดิน เด็กจะบอกครูวา ดินทรายปนเปนเสนยาวๆ ไมได แตเอามากอกองทรายได ดินเหนียวจะ
ปนเปนเสนยาวๆ ได สวนปญหาในการทดสอบสมมุติฐานวาดินชนิดใดน่ิมที่สุดน้ันครั้งแรกเด็กเก็บตัวอยางดินรวนที่แหง
และแข็งมาทดลองทําใหจับแลวไมน่ิม ดังน้ันจึงตองไปเก็บดินมาใหมแลวจึงทดลองตอไปไดดังท่ี Seefeldt (1980 อางถึงใน 
กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) ที่กลาววาประสบการณที่เลือกมาจัดใหแกเด็ก ควรเปนเรื่องใกลตัวเด็กใกลทั้งเวลา เหมาะสม
กับพัฒนาการ ความสนใจและประสบการณที่ผานมาของเด็กซึ่งสอดคลองกับที่ ทิศนา แขมมณี (2551) ไดกลาววา ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต ผลของการเรียนรูจะมุงเนนไปท่ีกระบวนการสรางความรู และการตระหนักรูในกระบวนการน้ัน  
เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะตองเปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเห็น  
ผูเรียนจะตองฝกฝนการสรางความรูดวยตนเองซึ่งกระบวนการสรางความรูดวยตนเองของเด็กทําใหเกิดองคความรูที่เปน
มโนมติทางวิทยาศาสตร เม่ือเด็กไดทดลองดวยตนเองจะทาํใหจดจําสิ่งท่ีเรียนไดดีย่ิงขึ้นและเกิดองคความรูที่เปนมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรได เชน เมื่อทดลองเร่ืองดินเสร็จแลว เด็กออกมานําเสนอผลการทดลอง และรวมกันสรุปคําตอบไดวา  
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ดินมี 3 ชนิด แตละอยางมีบางอยางเหมือนกันบางอยางแตกตางกัน เมื่อครูถามวาดินชนิดใดนํ้าไหลผานไดดีที่สุด เด็กจะ
ตอบวาดินทรายนํ้าไหลผานไดดีที่สุดเพราะนํ้าพุงออกเลยจนดินหลุดออกมาดวย และเด็กก็จะอธิบายผลการทดลองท่ีได
ทดลองใหครูฟงไดอยางคลองแคลวเพราะเด็กไดลงมือปฏิบัติเอง ดังที่ Devries and Kohlberg (1987, อางถึงใน  
ปุณยจรีย กัมปนาทโกศล, 2552) ไดเสนอวาควรมีการสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองตามความสนใจและ
การท่ีครูสอนใหเด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเองใหเด็กสังเกต ทดลอง คนควา สาธิตและหาขอสรุปดวยตนเอง จะทําใหเด็ก
จดจํามโนมติทางวิทยาศาสตรไดดีข้ึนและนานข้ึน และการสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรมสอนจากเร่ืองราวและ
สภาพแวดลอมใกลตัวเด็ก จะเห็นไดจากการเรียนเร่ืองดิน หิน นํ้า และใบไม เปนส่ิงใกลตัวเด็กและเด็กชอบเลนอยูแลว 
ดังเชนในเรื่องหิน เม่ือครูถามวา เด็กเคยมีประสบการณการเลนหินอะไรบาง เด็กผูชายจะตอบวา “เคยเอาหินไปทําเปน
ลูกกระสุนครับ” เชน นองตองตอบวาเอาไวยิงนกเพราะนกจะมากินขาวในนาก็เลยตองยิงหนังสะติ๊กไลนก เด็กบางคน 
เชน นองอะตอม นองพี ตอบวาเอาไวยิงก้ิงกา สวนเด็กผูหญิง เชน นองทับทิม นองแกมบุม นองนํ้าเหนือ ตอบเหมือนกัน
วา “เอามาเลนขายของคะ” ทั้งน้ีเน่ืองประสบการณเดิมของเด็กไมเหมือนกัน ดังที่ Kleausmeior and Ripple (1971  
อางถึงใน ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 2553) ไดกลาวถึงการสอนใหผูเรียนเกิดมโนมติวา ผูสอนควรมีหลักการสอนมโนมติ   
คือการเนนคุณลักษณะของมโนมติ ผูสอนควรช้ีใหผูเรียนเห็นถึงลักษณะแตละลักษณะของสิ่งเราน้ัน ทั้งลักษณะที่ใหญ
และลักษณะที่ยอย เพื่อเปนการชวยใหผูเรียนสามารถแยกลักษณะที่แตกตางกันได ซ่ึงชวยใหการเรียนรูโนมติน้ันไดงาย
ข้ึนซึ่งสอดคลองกับท่ี ชุลีพร สงวนศรี (2550) ไดกลาววา ควรเปดโอกาสใหเด็กถามคําถามโดยครูไมควรตอบเด็กทันทีแต
ใหโอกาสเด็กไดทํากิจกรรมจากการทดลอง การสัมผัส และการลงความเห็นจากเหตุการณที่เด็กคนพบดวยตนเองการ
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน ซึ่งสอดคลองกับที่ ทิศนา แขมมณี (2551) ไดกลาววา ในการเรียนการสอนแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม คือ จากการเปนผูถายทอดความรูและควบคุมการเรียนรู เปลี่ยนไป
เปนการใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก และชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู คือ การเรยีนการสอนจะตองเปลี่ยนจาก
“การใหความรู” ไปเปน “การใหผูเรียนสรางความรู” บทบาทของครูก็คือ จะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงภายในใหเกิด
แกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริมพัฒนาการ
ของผูเรียน ใหคําปรึกษาแนะนําทั้งทางดานวิชาการและดานสังคมแกผูเรียน ดูแลใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหา  
และประเมินการเรียนรูของผูเรียน นอกจากน้ันครูยังตองมีความเปนประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธกับผูเรียน
ดวยบทบาทเด็กเปนผูนําและควบคุมตนเองในการเรียนรู รู จักประเมินตนเองและนําความรูจากมโนมติไปใช ดังที่
Kleausmeior and Ripple (1971 อางถึงใน ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 2553) ไดกลาววา ใหผูเรียนรูจักวัดผลตนเองวา
เขาใจในความรูน้ันหรือไม หากยังไมเขาใจก็จะไดเริ่มตนใหม ดังน้ันการประเมินผลจึงจําเปนตองมีลักษณะท่ียืดหยุนกันไป
ในแตละบุคคล การประเมินควรใชวิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจเปนการประเมินจากเพ่ือน แฟมผลงาน (portfolio) รวมทั้ง
การประเมินตนเองดวย เม่ือทดลองเสร็จแลวเด็กก็ยังพูดถึงเรื่องที่ไดเรียนมา เพราะเด็กไดศึกษาคนควาดวยตนเองทําให
จดจํามโนมติไดนานขึ้นและมีความคงทนแสดงวาการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริม 
มโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับการสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  
แลวยังเปนแนวทางใหครูผูสอนในระดับปฐมวัยตลอดจนผูปกครองหรือผูที่เก่ียวของไดนําไปใชในการจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กปฐมวัยตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

    1.1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตในบางกิจกรรมมีความจําเปนตองใชพื้นที่ที่
เหมาะสมกับกิจกรรม อาจตองใชสถานที่ที่กวางโลง และเหมาะสมกับการทํากิจกรรม บางกิจกรรมอาจตองออกไปนอก
สถานที่ ถาเด็กสนใจที่จะไปเรียนรูเพิ่มเติม 

    1.2 การใชอุปกรณตองเนนใชของจริง แตครูควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของเด็ก เพราะอุปกรณ
บางอยางอาจกอใหเกิดอันตรายกับเด็กได ครตูองใชความระมัดระวังเปนพิเศษกับอุปกรณเหลานี้ ใหมีความปลอดภัยกับ
ตัวเด็กและเสื้อผาเครื่องแตงกายเด็ก เชน ดินเหนียว นํ้ารอนและเตาไฟฟา ใบไมที่มียางไมอาจเปนอันตรายกับเด็กได  
ถาเด็กเลือกใบไมที่มียางไมตองทิ้งไวใหยางหมดกอนจึงจะนํามาทํากิจกรรมได   
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรมีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมทักษะอื่นๆ เชน ทักษะการคิด

วิเคราะห ไดแก การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู การสรุปและการประยุกตใช เปนตน 
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ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาท่ีมีตอความสามารถในการจัดกระทําและ 
ส่ือความหมายขอมูล และการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย  

โรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร จังหวัดขอนแกน 
The Effects of Field Trip Activities on Data Organization and 

Communication Ability and Inference Ability of Preschool Children at Ban 
Nongnokhiannasatian School, Khon Kaen Province 

ณัฐณิชา  บุตรเนียร, วัฒนา  มัคคสมัน, พัชรี  ผลโยธิน 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของ    
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล
ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 
5-6 ป กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 11 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็ก
ปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ มัธยฐาน พิสัย และการทดสอบเคร่ืองหมาย ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ความ 
สามารถในการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองสูงกวากอน 
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
คําสําคัญ: กิจกรรมทัศนศึกษา, การจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล, การลงความคดิเห็นจากขอมูล, เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
The objectives of this research are 1) to compare data organization and communication ability 

of preschool children before and after joining field trip activities and 2)to compare inference ability of 
the  children before and after joining the activities. The samples derived from random sampling are 11 
preschool children aged 5-6 years old who are in kindergarten 3, semester 1 of academic year 2019, at 
Ban Nongnokhiannasatian School, Khon Kaen province.  The activities are from a teacher’s handbook 
and experience plans for field trip activities. The data collecting instruments are a data organization 
and communication test and an inference ability test. The statistics used for data analysis are median, 
range, and symbol test. The finding show that 1) the ability of the children in organizing and 
communicating the data after joining the field trip activities is higher than before joining the activities 
with statistical significance at .05, and 2) the inference ability of the children after joining the field trip 
activities is higher than before joining the activities with statistical significance at .05. 
Keywords: Field Trip Activities, Data Organization and Communication ability, inference Ability,  
      Preschool Children 
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บทนํา 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนความสามารถดานสติปญญาที่แสดงถึงกระบวนการคิด การคนควาหา
ความรู และการแกไขปญหาอยางมีเหตุมีผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติฝกฝน
ความคิดอยางเปนระบบ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสาํคัญในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมากข้ึน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนความสามารถที่สําคญัที่เด็กตองเรียนรู และไดรับการสงเสริมตั้งแตระดับปฐมวัย เพราะ
เปนการสอนที่สงเสรมิการคิด การคนควา สังเกต ทดลองและสรุปผล โดยมุงใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง (พัชรา พุมพชาติ, 
2557: 52) สอดคลองกับ ชนกพร ประทุมทอง (2549: 75) ไดกลาวถึงชวงปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุดในชีวิต เพราะเปน
ชวงที่สมองของเด็กเจริญเติบโตเต็มที่ เด็กมีความสนใจที่จะเรียนทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัว ครูและผูปกครองจึงควร 
เอาใจใสในการเตรียมใหเด็กมีความพรอมในทุกๆ ดาน โดยเฉาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จะชวยใหสมองของ
เด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การพัฒนาเด็กที่ย่ังยืนควรเริ่มต้ังแตระดับปฐมวัย ซ่ึงเปนการปูรากฐาน
ของการเปนทรพัยากรมนุษยที่มีคุณภาพตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 11) 
  ความสามารถในการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล และการลงความความคิดเห็นจากขอมูล เปนความ 
สามารถที่มีความเก่ียวของกับพัฒนาการดานสติปญญา ดานกระบวนการคิด และจําเปนตอการดํารงชีวิต การสงเสริมให
เด็กปฐมวัยไดเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ชวยสนับสนุนใหรูจักคิด คนควา ทดลอง อยางมีเหตุผล 
มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และเปนขั้นตอนกอนสรุปเปนความคิดเห็นของตนเอง และการลงมือปฏิบัติให
เห็นจริง โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา สงเสริมใหเปนคนมีเหตุผล ชางสังเกต กลาคิด กลาทํา มีความละเอียด รอบคอบ 
กลาแสดงออก กระตือรือรน อดทน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งเปนผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ชุลีพร สงวนศรี, 2550: 19) 

สภาพปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร พบวา มาตรฐานที่วาดวย
การจัดการศึกษา ตัวบงช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบที่สามอยูในระดับคุณภาพพอใช ซึ่งต่ํากวาดาน
รางกาย อารมณ จิตใจและสังคม ซ่ึงอยูในระดับดแีละดีมาก และไดรับขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาเด็ก คือ ครูควรจัดกิจกรรม
สงเสริมดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดที่เปนเหตุเปนผล การใชภาษาในการสื่อสาร ฝกการเปนผูนําผูตาม 
ควรจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ครูเปนเพียง 
ผูคอยอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2557: 
19) 

กิจกรรมทัศนศึกษาเปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนกระบวนการที่ครูผูสอนใชใน
การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ผานการเดินทางไปศึกษาหาความรูนอกหองเรียนปกติของผูเรียน เด็กมี 
ประสบการณตางๆ ผานประสบการณจริง ประจักษดวยสายตาตนเอง และไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ณ สถานที่
จริง ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน เปนวิธีสอนท่ีเชื่อมโยงความรูท่ีเปนวิชาการเขากับสภาพความเปนจริง ทําใหผูเรยีน
เกิดประสบการณตรง ไดเรียนรูในส่ิงที่มีคุณคาและมีความหมายตอชีวิต ทําใหเห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่เรียน
และสามารถจดจําการเรียนรูน้ันไดยาวนาน (สมบูรณ อินทรถมยา และเนาวนิตย สงคราม, 2553: 1) แหลงเรียนรูตางๆ ที่
เด็กไปทัศนศึกษาจะชวยขยายประสบการณเดิมของเด็ก ทําใหเด็กเขาใจเรื่องราวตางๆ ในเรื่องที่เรียนรูไดอยางมีเหตุผล 
สามารถเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับความรูใหม และเช่ือมโยงไปสูการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก สงเสริมความเจริญ
งอกงามทางสติปญญา พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค รวมไปถึงเปนการปลูกฝงลกัษณะ
นิสัยใฝรูใฝเรียนใหกับเด็กตั้งแตเยาววัย 

จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวากิจกรรมทัศนศึกษาเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสําหรับนํามาจัดประสบการณ  
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูล ใหกับเด็กปฐมวัย 
เน่ืองจากเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงเก่ียวกับธรรมชาติ บุคคล สถานท่ี วัตถุ ส่ิงของ สภาพแวดลอม เครื่องมือ 
เครื่องใช ที่เปนของจริง เปนรูปธรรม โดยสิ่งเหลานี้ผูสอนไมสามารถนํามาจัดประสบการณใหกับเด็กในหองเรียนปกติได 
เด็กทํากิจกรรมแบบกลุม ไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ครู หรือวิทยากร เด็กไดใชภาษาในการสนทนาโตตอบ เก็บรวมขอมูล 
จากการสังเกต สํารวจ ทดลอง คนหาคําตอบหรือส่ิงที่สงสัย อยากรูอยากเห็น ผานการใชประสาทสัมผัสท้ังหาในการรับรู
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ดวยการ มองเห็น ไดยิน ไดฟง ดมกลิ่น ชิมรส และสัมผัส หรือการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองกับวัตถุสิ่งของ และ
ธรรมชาติที่เปนของจริง ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู จดจําขอมูล (สุทธิดา จํารัส, 2557: 82) นําไปสูการพัฒนากระบวนการ
คิดขั้นสูง หรือการคิดที่ซับซอนข้ึนของเด็ก ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการสื่อความหมายและความสามารถในการคิด 
ที่เปนแกนหลายอยางที่ควรสงเสริมใหกับเดก็ปฐมวัย ไดแก การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล 
การระบุ การจําแนก แยกแยะ การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง และการใชเหตุผล 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551: 25) ความสามารถดังกลาว เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู และ
ใชประสบการณของตนเองฝกฝนใหเกิดความสามารถน้ีไดอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับประสบการณเดิม อายุ สิ่งแวดลอม
และวุฒิภาวะของเด็กแตละคน โดยมีครูและผูเก่ียวของเปนผูดูแลและจัดเตรียมกิจกรรมท่ีเหมาะสม ตอบสนองความ
อยากรูอยากเห็น เพื่อเปนการปูพ้ืนฐาน เตรียมความพรอมในดานการคิด การใชภาษา เพ่ือการเรียนรูในระดับที่สูงข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเดก็ปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม   
ทัศนศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
            1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลสูงกวา
กอนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
            2. เด็กปฐมวัยไดรบัการกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คอื เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5-6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานหนองนกเขียน

นาเสถียร จังหวัดขอนแกน 
กลุมตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5-6 ป ที่ศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร จังหวัดขอนแกน จํานวน 11 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. คูมือการใชและแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือสงเสรมิความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมาย

ขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย จํานวน 4 แผน จากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน  
ไดคาความเหมาะสมของคูมอืการใชและแผนการจัดกิจกรรมทศันศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 มีความเหมาะสมมากที่สุด 

2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล และการลงความคิดเห็น
จากขอมูลของเด็กปฐมวัย จากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน แบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 
0.60-1.00 แบบทดสอบ มีคาความยากต้ังแต 0.30-0.80 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20-0.60 และคาความเท่ียงของ
แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson มีคาความเที่ยงเทากับ 0.79 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ดําเนินการทดสอบเด็กเปนรายบุคคล กอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถใน
การจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูล โดยจําแนกขอสอบเปนดานการจัดกระทําขอมูล 
ไดแก การจับคูหาความสัมพันธ จํานวน 5 ขอ 17 คะแนน การจัดหมวดหมู จํานวน 3 ขอ 3 คะแนน การเรียงลําดับ
เหตุการณ จํานวน 2 ขอ 8 คะแนน ดานการส่ือความหมายขอมูล จํานวน 3 ขอ 6 คะแนน และดานความสามารถในการ
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ลงความคิดเห็นจากขอมูล จํานวน 2 ขอ 4 คะแนน รวมขอสอบทั้งหมด 15 ขอ คะแนนรวม 38 คะแนน ใชเวลาในการ
ทดสอบ 33 นาที 

2. จัดประสบการณการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา จํานวน 4 แผน ใชเวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

 

 
   

  2.1 ดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ดังน้ี 
     สัปดาหที่ 1-2 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับอาชีพ เร่ือง การทําตุกตาจากผาขาวมา 
 สัปดาหที่ 3-4 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับประเพณี ของทองถิ่น เรื่อง การทําตงุ 
 สัปดาหที่ 5-6 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่มนุษยสรางข้ึนเก่ียวกับโบราณสถาน เรื่อง ปราสาทเปอยนอย 
  สัปดาหที่ 7-8 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เรื่อง ลานหินอางศิลา 

          3. ดําเนินการทดสอบเด็กเปนรายบุคคล หลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถใน
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการลงความคิดเห็นจากขอมูลชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนทดลอง  
            4. นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง ไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
          การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก มัธยฐาน พิสัย และการทดสอบเคร่ืองหมาย 
 

ผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
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            จากตารางที่ 2 เม่ือนําคะแนนความสามารถในการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมทัศนศกึษามาเปรียบเทียบกัน พบวา คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนรวม
กอนการทดลอง เทากับ 190 คะแนน มีคามัธยฐานเทากับ 16 คาพิสัยเทากับ 13  และหลังการทดลองมีคะแนนรวม 
เทากับ 303 คะแนน  มีคามัธยฐานเทากับ 27 คาพิสัยเทากับ 10 
 

 
 

จากตารางที่ 3 เม่ือนําคะแนนความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลกอนและหลังการทดลอง    
มาเปรียบเทียบกัน และนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบ การทดสอบเคร่ืองหมาย พบวา ผลรวมของจํานวน
เคร่ืองหมาย เทากับ 11 จํานวนเครื่องหมายที่มีคานอยกวา ที่ไดจากการทดลอง เทากับ 0 เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับ 
คาวิกฤตในตารางคาวิกฤติของการทดสอบเคร่ืองหมาย ไดเทากับ 1 ปรากฏวา คาวิกฤตท่ีไดจากการทดลองมีคานอยกวา
คาวิกฤตจากตาราง จึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการในการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูลสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

 

2. ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 

 
 

            จากตารางที่ 4 เมื่อนําคะแนนความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษามาเปรียบเทียบกัน พบวา คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนรวมกอน
การทดลองเทากับ 23  คะแนน มีคามัธยฐานเทากับ 2 คาพิสัยเทากับ 2 หลังการทดลองมีคะแนนรวมเทากับ 41 คะแนน  
มีคามัธยฐานเทากับ 4  คาพิสัยเทากับ 1  
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      จากตารางที่ 5 เม่ือนําคะแนนความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลกอนและหลังการทดลองมา

เปรียบเทียบกัน และนําไปวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติทดสอบ การทดสอบเครื่องหมาย พบวา ผลรวมของจํานวน

เคร่ืองหมาย เทากับ 11 จํานวนเครื่องหมายที่มีคานอยกวา ที่ไดจากการทดลอง เทากับ 0 เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับ 

คาวิกฤติในตารางคาวิกฤติของการทดสอบเคร่ืองหมาย ไดเทากับ 1 ปรากฏวา คาวิกฤตท่ีไดจากการทดลองมีคานอยกวา

คาวิกฤตจากตาราง จึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการลงความคิดเห็นจาก

ขอมูลสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

           1. ความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
ผลการวิจัยพบวา หลงัการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจัดกระทําและส่ือความหมาย

ขอมูลสูงกวากอนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แสดงใหเห็นวา แผนการกิจกรรมทัศนศึกษามีความเหมาะสม สามารถพัฒนา
ความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของเด็กปฐมวัย ซ่ึงผูวิจัยไดจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เปน 3 ขั้นตอน ในแตละขั้นของการจัดกิจกรรมไดพัฒนาความสามารถในการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลของเด็ก 
ดังน้ี  

ข้ันกอนไปทัศนศึกษา เปนขั้นของการสํารวจ วางแผน ตรวจสอบความรูและประสบการณเดิมของเด็กเก่ียวกับ
แหลงเรียนรูในชุมชนหรือทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยู เปนการเปดโอกาสใหเด็กตัดสินใจ เลือกแหลงเรียนรูที่ตนเองสนใจอยาก
ไปทัศนศึกษา สอดคลองกับ ชุลีพร สงวนศรี (2550: 46) ไดกลาวถึงหลักการสงเสริมความสามารถในการจัดกระทําและ
ส่ือความหมายของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือกระทําดวยตนเอง เปดโอกาสใหเด็กไดเลือก
กิจกรรมตามความสนใจ เนนผูเรียนเปนสําคัญ เด็กไดเรียนรูดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง ผานการใชประสาทสัมผัส  
สัมผัสกับส่ือ อุปกรณ เชน การเลือกแหลงเรียนรูหรือหัวขอเรื่องที่จะไปทัศนศึกษา เด็กแตละคนไดเลือกจัดกระทํากับ
ขอมูลหรือประสบการณเดิมที่ตนเองมี ดวยการเลือกหยิบรูปภาพแหลงเรียนรูที่ตนเองสนใจ และตองการจะไปทัศนศึกษา 
ไปติดไวใตภาพขนาดใหญที่ครูติดไวบนกระดาษชารดแผนใหญ แลวนับจํานวนรูปภาพแหลงเรียนรูแตละภาพ นําภาพ
แหลงเรียนรูมาจัดเรียงลําดับจากภาพที่มีจํานวนคนเลือกมากที่สุดไปหานอยที่สุด และนําเสนอดวยการบอกชื่อแหลง
เรียนรูที่มีจํานวนคนเลือกมากที่สุดวาชื่ออะไรและเปนแหลงเรียนรูที่ครูจะนําเด็กๆ ไปทัศนศึกษา หลังจากที่ไดหัวขอเรื่อง
หรือแหลงเรียนรูท่ีจะไปทัศนศึกษาแลว เด็กแบงกลุมและรวมกันวางแผน ออกแบบการเดินทาง โดยการเขียนแผนที่
เสนทางในการเดินทาง จากโรงเรียนไปยังแหลงเรียนรูจากประสบการณเดิมท่ีเด็กๆ มี และตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ
ผลงานการวาดแผนท่ีการเดินทาง ดวยการใชภาษาพูด พูดอธิบาย ลําดับเหตุการณการเดินทางประกอบภาพวาดแผนที่
การเดินทาง สอดคลองกับ พัดตาวัน นาใจแกว (2555: 93) ไดใหความหมายการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
หมายถึง การนําขอมูลมาจัดกระทําใหม เชน จัดเรียงใหม จัดจําแนกประเภทเปนหมวดหมู แลวสามารถส่ือความหมาย
ขอมูลดวยการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน รวมทั้งการเขียนแผนภาพ แผนท่ี ตาราง กราฟ หรือสรางสื่ออื่นๆ ประกอบ 
การพูด เพื่อสือ่ความหมายใหผูอื่นเขาใจในสิ่งที่ตองการส่ือความหมายไดอยางชัดแจงและรวดเรว็ 

ข้ันไปทัศนศึกษา ขั้นน้ีเด็กไดเรียนรูจากการมีประสบการณตรง เด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่เปนบุคคล 
สถานที่ วัตถุ ส่ิงของท่ีเปนรูปธรรม หรือสถานการณท่ีเปนจริง เด็กไดเรียนรูหรือทํากิจกรรมผานการใชประสาทสัมผัส  
ในการสังเกต สํารวจ คนหาคําตอบดวยการถามคําถาม และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เด็กจึงเกิดความรูความเขาใจ เกิด
ความคิดรวบยอด สามารถแยกแยะ จัดหมวดหมูหรือเรียงลําดับได เชน การทําตุง เด็กสามารถจัดวางวัสดุอุปกรณการ 
ทําตุง ตามลําดับการใชงาน ไดแก ไมไผ ดายไหมพรม และกรรไกร และสามารถอธิบายข้ันตอนการทําตุงได โดยเด็ก
อธิบายวา “นําไมไผ 2 ไมมาวางทับกันเปนเคร่ืองหมายบวก แลวนําดายไหมพรมมาพันไมไผ วนไปเรื่อยๆ จนดายเต็มไม
ไผ จะไดตุงเปนแผนสี่เหล่ียมเหมือน ใยแมงมุม” สอดคลองกับ ชุลีพร สงวนศรี (2550: 46)  ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาของ Bruner กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูจากประสบการณที่ไดลงมือกระทําดวยตนเอง ผานการใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา จึงสามารถรับรูสิ่งตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวเด็ก เด็กจึงเกิดมโนภาพ เกิดความคิด จินตนาการ เกิด
ความเขาใจในส่ิงน้ัน มีการจัดระเบียบโครงสรางในส่ิงที่รับรู เกิดความคิดรวบยอด และแสดงถึงความรูความเขาใจดวย
การสื่อหรือถายทอดประสบการณออกมาเปนสัญลักษณท่ีเปนภาษา 
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  ข้ันหลังไปทัศนศึกษา เปนขั้นการจัดกิจกรรมในหองเรียนปกติ หลังจากการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในแตละ
แหง เปนการนําขอมูลความรูที่ไดจากการไปทัศนศึกษา ดวยการสังเกต สํารวจ ถามคําถามจากวิทยากร การบันทึกขอมูล
ดวยการวาด การเขียน การบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอล และการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มาจัดกระทํากับขอมูลดวย
วิธีการของเด็ก โดยการทํากิจกรรมกลุม รวมกันวางแผน ออกแบบ จัดกระทําใหขอมูลมีความสัมพันธกันอยางมีความหมาย 
เพ่ือนําเสนอใหเพื่อนและครูเขาใจในส่ิงที่เด็กรูสึกนึกคิด และตองการสื่อใหคนอ่ืนรับรู เชน การนําขอมูลจากการบันทึกภาพ
ดวยกลองดิจิตอลจากการไปทัศนศกึษามาตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรและปริ๊นรูปภาพออกมา มาจัดเรียงตามลําดับเหตุการณ 
กอน-หลัง ในการไปทัศนศึกษาและนําเสนอผลงาน ดวยการเลาเร่ืองประกอบภาพ หรือการนําผลงานของกลุมที่ไดจาก
การลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเองจากการไปทัศนศึกษา การทําตุง ของแตละคนมารวมกัน แลวรวมกันวางแผน ออกแบบ 
จัดกระทํากับตุง ดวยการจับคู จัดกลุมตุงที่มีสี รูปรางและขนาดเทากัน การเรียงลําดับขนาดของตุงจากใหญไปเล็ก หรือ
เล็กไปใหญ การจัดทําโมบายตุงที่มีสีเหมือนกัน การสลับสี หรือการเรียงลําดับจากขนาดใหญไวดานบนขนาดเล็กไว
ดานลาง ลดหลั่นกันตามขนาด และนําเสนอดวยการพูด อธิบายหรือเลาเรื่องประกอบผลงานใหเพ่ือนและครูเขาใจ โดยมี
ครูคอยใชคําถามกระตุนการคิด การพูดของเด็ก นอกจากน้ีเด็กยังไดจัดกระทํากับขอมูลที่ไดจากการไปทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูแตหละแหง นํามาจัดเตรียมเพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โดยการรวมกันวางแผน ออกแบบ การนําผลงานมา 
จัดบอรด และนําเสนอผลงานรวมถึงคอยตอบคําถามใหกับผูที่มารวมชมนิทรรศการในวันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
          2. ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

ผลการวิจัย พบวา หลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย
สูงกวากอนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แสดงใหเห็นวา แผนการกิจกรรมทัศนศึกษามีความเหมาะสม สามารถพัฒนา
ความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย ซ่ึงผูวิจัยไดจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเปน 3 
ข้ันตอน ในแตละข้ันของการจัดกิจกรรมไดพัฒนาความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็ก ดังน้ี 

ข้ันกอนไปทัศนศึกษา เปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการเลือกหัวขอหรือแหลงเรียนรูที่เดก็ตองการจะไปทศันศึกษา 
โดยเด็กแตละคนไดเลือกหยิบรูปภาพแหลงเรียนรูที่ครูนํามาเสนอเปนทางเลือกใหกับเด็ก ชูใหเพ่ือนและครูดูแลวสรุปลง
ความเห็นดวยการบอกชือ่แหลงเรยีนรูที่ตนเองอยากไปทัศนศึกษา พรอมบอกเหตุผลเพ่ิมเติมวาตนเองอยากไปทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูแหงน้ันเพราะอะไร และหลังจากเด็กๆ ทุกคนรวมกันเลือกหัวขอหรือแหลงเรียนรูท่ีจะไปทัศนศึกษาไดแลว  
จึงไดลงขอสรุปรวมกันเก่ียวกับช่ือ สถานที่ตั้ง บุคคลท่ีเก่ียวของกับแหลงเรียนรูที่จะไดไปทัศนศึกษา กอนการเดินทางไป
ทัศนศึกษา เด็กๆ ไดรวมกันวาดแผนที่การเดินทางจากโรงเรียนไปแหลงเรียนรูที่ทุกคนลงขอสรุปรวมกันแลววาจะไป 
ทัศนศึกษาที่ใด เชน แหลงเรียนรู การทําตุกตาจากผาขาวมา (บานปาดง) เด็กแตละคนภายในกลุมก็จะแสดงความคิดเห็น
วาจะเดินทางไปตามเสนทางไหนถึงจะใชระยะทางใกลที่สุด ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นหรือการอธิบายถึงเสนทางการ
เดินทางไปบานคุณปาดงของแตละคน จะอธิบายถึงเสนทางในการเดินทางไปบานปาดงที่แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ประสบการณเดิมของเด็กแตละคน สอดคลองกับ พัดตาวัน นาใจแกว (2555: 96) และประสาท เนืองเฉลิม (2557: 68) 
ไดกลาวถึงความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสรุปขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตโดยตรง หรือจากการวัด การทดลอง โดยเพิ่มความคิดเห็นสวนตัวท่ีมีเหตุผลลงไป ความคิดเห็นสวนตัวที่เพิ่ม 
ลงไป จะไดจากการใชความรูเดิม ประสบการณเดิมและขอมูลเดิมมาประกอบการเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูล ที่ไดจาก
การสังเกตอยางมีเหตุผล การลงความคิดเห็นจากขอมูลชุดเดียวกันอาจตางกัน เน่ืองจากมีประสบการณและความรูเดิม
ตางกัน แตจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลกับขอมูลที่สังเกตได 

ข้ันไปทัศนศึกษา เปนขั้นท่ีเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสังเกต สํารวจ 
ทดลอง หรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เด็กไดถามขอคําถามที่เด็กสงสัย อยากรู ไดสนทนา กับวิทยากร คนหา
คําตอบจากส่ือ ส่ิงแวดลอม สถานการณที่เปนจริง ซ่ึงเปนขอมูลความรูที่ไดมาใหมมาผนวกเขากับความรูเดิมที่เด็กเคยมี 
ในเรื่องน้ัน ทําใหเด็กเกิดมโนทัศนในเร่ืองที่ไดเรียนรู สามารถสรุปเปนความรูใหมขึ้นมาและอธิบายถึงสาเหตุหรือผลที่เกิด
จากเหตุไดอยางมีเหตุผล เชน การไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ปราสาทเปอยนอย เด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนหาดวย
ตนเอง ผานการใชประสาทสัมผัส เด็กจึงลงขอสรุปเก่ียวกับส่ิงตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวเด็กไดวา ปราสาทเปอยนอย สราง
ดวยหิน มีสีน้ําตาล สีสมและสีดํา เมื่อครูถามเด็กๆ วาปราสาทเปอยนอยสรางขึ้นมาเพื่ออะไร เด็กแตละคนจะตอบคําถาม
ตามความรูและประสบการณเดิมที่ตนเองมีผนวกกับความรูใหมที่ไดจากการสังเกต สํารวจปราสาท เชน นองปลื้ม: บอก
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วา “สรางไวใหพระอยูอาศัย เพราะปราสาทเหมือนวัดที่พระอาศัยอยู” นองไอนํ้า: ตอบวา “สรางไวใหพระพุทธรูปอยู
เพราะผมเห็นมีพระพุทธรูปต้ังอยูขางในปราสาท” สอดคลองกับ สุมิตรา ชมเทียม (2559: 18) ไดสรุปไววา การลงความ
คิดเห็นจากขอมูล หมายถึง ความสามารถที่อาศัยการเรียนรูผานการสังเกตจากประสบการณเดิม ขอมูลเดิม ผสมผสาน
กับประสบการณใหม แลวสรุปอยางเปนเหตุผล ซึ่งการลงความเห็นจากขอมูลน้ัน อาจแตกตางกันในขอมูลชุดเดียวกัน 
จากการอธิบายเหตุผลหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาปราสาทเปอยนอยสรางขึ้นมาเพ่ืออะไรของเด็กแตละคน 
ไดรับคําตอบหรือการใหเหตุผลที่ไมเหมือนกัน แตหลังจากวิทยากรไดใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของปราสาท
เปอยนอยวา ปราสาทเปอยนอยสรางข้ึนมาเพื่อเปนที่สถิตหรือที่อยูอาศัยของเหลาเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ เพ่ือใหปกปอง
คุมครองประชาชนชาวอําเภอเปอยนอย หรือผูที่มาสักการะกราบไหวบูชาใหมีความรมเย็นเปนสุข ปราสาทเปอยนอยจึง
ถือเปนส่ิงศักด์ิคูบานคูเมืองของอําเภอเปอยนอย ในแตละปจึงมีการจัดพิธีบวงสรวงปราสาท เรียกวา “งานศิวะราตรี  
ปูชนียาลัย ปราสาทเปอยนอย” ซ่ึงหลังจากที่เด็กไดฟงคําบอกเลาจากวิทยากรแลว เด็กจึงเกิดความรูและเขาใจตรงกัน
และบอกเหตุผลไดวาปราสาทเปอยนอย สรางข้ึนมาเพ่ือเปนท่ีสถิตของเหลาเทพเจา และเปนสถานที่ท่ีมีความศักดิ์สิทธ
และเปนที่มาของ “งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปอยนอย” ซึ่งเปนงานประจําปของอําเภอเปอยนอย สอดคลองกับ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget กลาววา การเรียนรูของเด็กจะเปนไปตามข้ันตอนหรือชวงอายุ เด็กจะ
สามารถเขาใจโลกรอบตัวเด็กไดจากการสั่งสมประสบการณระหวางสิ่งที่เด็กรูแลวและความรูใหมที่เด็กคนพบ เด็กจะ
เรียนรูและพัฒนาดานภาษาในรูปการใชสัญลักษณ เปนคําพูด การเลนหรือการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ รอบตัวเด็กบอยๆ 
เด็กจะมีประสบการการเพ่ิมข้ึน การคิดก็จะพัฒนาข้ึน (Driscoll, 2005 อางถึงใน อารมณ  สุวรรณปาล, 2555: 15-17) 
และสอดคลองกับศศลัิกษณ ขยันกิจ และสมโภช เอี่ยมสุภาษิต (2555: 57-58) ไดกลาวถึงหลกัสําคัญของทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของ Vygotsky ที่ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธทางสังคมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมไววา ใครก็ตาม 
ที่เปนผูที่มีความสามารถสูงกวา มีความรูมากกวา หรือมีประสบการณมากกวา อาจเปนครู เพ่ือน ผูใหญ หรือแมแตส่ือ
การสอนที่เด็กเรียนรูไดดวยตนเอง คอยชวยเหลือเพื่อใหเด็กไปถึงศักยภาพที่สูงที่สุดของแตละคน (Zone of Proximal 
Development) 

ข้ันหลังไปทัศนศึกษา เปนการจัดกิจกรรมในหองเรียนหลังจากการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในแตละแหง เปน
การนําขอมูลความรูที่ไดจากการสังเกต การสํารวจ การถามคําถามหรือขอสงสัยจากวิทยากร และการลงมือปฏิบัติจริง 
มารวมสนทนา สรุปลงความคิดเห็นรวมกันกับเพ่ือนและครู ในขั้นน้ีเด็กสามารถลงขอสรุปและแสดงความคิดเห็นในการ
บอกเหตุผลของขอสรุปที่เด็กไดสรุปแลวนั้นดวยการเพิ่มเติมความคิดเห็นจากประสบการณใหมที่ไดจากการไปทัศนศึกษา 
เด็กจะมีความมั่นใจในการพูด มีความกระตือรือรนที่จะรวมลงขอสรุปและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมใหกับขอสรุปจาก 
ส่ิงที่เด็กมีประสบการณจากการไปทัศนศึกษา สอดคลองกับ สมบูรณ อินทรถมยา และเนาวนิตย สงคราม (2553: 3-4) 
ไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาจากการไปทัศนศึกษาไววา ชวยสรางความกระตือรือรนในการเรียนรู ชวยสรางความสนใจ
ใหกับผูเรียน ชวยเพิ่มพูนทักษะการสังเกต การฟงและการพูด และชวยพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง ซ่ึงความคิดเห็นที่เด็ก
อธิบายเพ่ิมเติมใหกับขอสรุปน้ันๆ ไดผานการพิสูจนหรือการคนพบคําตอบดวยตัวเด็กเองดวยการมีประสบการณตรงกับ
แหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมท่ีเปนของจริง ไมใชส่ิงที่ไดยินคนอื่นบอกเลาตอๆ กันมา  

สรุปไดวา กิจกรรมทัศนศึกษาสามารถสงเสริมความสามารถในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและการ 
ลงความคิดเห็นจากขอมูลของเด็กปฐมวัย เพราะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการตัดสินใจและเลือกกิจกรรม
การเรียนรูตามความตองการและความสนใจของเด็ก เปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เด็กไดมีปฏิสัมพันธ
กับแหลงเรียนรูที่เปนวัตถุ ส่ิงของ บุคคล หรือธรรมชาติท่ีเปนของจริง ผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ในการสังเกต 
สํารวจ ทดลองหรือลงมือปฏิบัติ ในการคนหาคําตอบ สิ่งท่ีสงสัย อยากรูอยากเห็น จึงเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธของ
ส่ิงตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวเด็ก จนเกิดความคิดรวบยอด สามารถแยกแยะจัดระบบ ระเบียบลําดับขั้นตอนของขอมูล
ความรูที่เด็กมีประสบการณจากการไปทัศนศึกษา จากการทํากิจกรรม สามารถนําขอมูลความรูมาจัดกระทําใหม เพื่อสื่อ 
หรือถายทอดความคิด ความรูสึกของตัวเด็กออกมาเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนซึ่งเปนสัญลักษณของความรูสึกนึกคิด
ของเด็ก เด็กจึงมีความกลา มีความมั่นใจในการพูดสรปุลงความเห็น และแสดงความคิดเห็นโดยนําความรูหรือประสบการณ
เดิมและประสบการณใหมมาผนวกเขาดวยกัน ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอสรุปไดอยางมีเหตุผล สอดคลองกับ
ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของ Bruner เด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจความสัมพันธของสิ่งตางๆ จากการกระทํา หรือ
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การมีปฏิสัมพันธกับของจริง สถานการณจริง จึงเกิดความคิด จินตนาการขึ้นในใจ เกิดความเขาใจ เด็กจึงจัดระเบียบ
โครงสรางทางความคิดข้ึนดวยตนเอง จนเกิดความคิดรวบยอดในรูปสัญลักษณที่เปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน (อารมณ  
สุวรรณปาล, 2555: 17-18)   
. 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
            1. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กอนท่ีจะนําเด็กไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ครูและเจาของสถานที่ หรือวิทยากร  
ควรมีการวางแผนรวมกันเก่ียวกับการใหขอมูลความรูกับเด็ก ควรมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเด็ก และ
จัดเตรยีม วัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอกับเด็กสําหรับกิจกรรมที่ใหเด็กไดลงมือฝกปฏิบัติ         
            2. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการใชคําถาม กระตุนใหเด็กคิด พูด แสดง
ความคิดเห็น แสดงพฤติกรรมหรือความสามารถที่ครูตองการสงเสริมออกมาอยางเตม็ตามศักยภาพของเด็กแตละบุคคล 
  3. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาควรมีการยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก ครูหรือ
ผูใหญควรยอมรับ ในตัวเด็กในการตัดสินใจเลือกและความตองการท่ีเด็กตองการเรียนรู 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ที่มีตอความสามารถทางดานคณิตศาสตร เชน จํานวน ปริมาณ 

รูปทรง เปนตน 
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ที่มีตอความสามารถในการใชภาษาพูดในการส่ือสาร 
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ผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล 
ท่ีมีตอความคลองแคลววองไวของนกักีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกฬีากรุงเทพมหานคร 
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บทคดัยอ 

  งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิด
ของเฮล ที่มีตอความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรยีนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกกับหลังการฝก 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษาเปนนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยไดมาจากวิธีการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน เพื่อใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จากน้ันทําการทดสอบความคลองแคลววองไว (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพ่ือแบงกลุม
ออกเปน 2 กลุมๆละ 20 คน เปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เรียงจากคะแนนการทดสอบความคลองแคลววองไวจาก
คะแนนนอยไปหาคะแนนมาก เพื่อแบงเขากลุมโดยการเรียงลําดับจับคู (Matching) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล และแบบทดสอบความคลองแคลววองไว โดยทําการฝกเปน
ระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน นําผลท่ีไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติดวยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติการทดสอบคาที ท่ีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน (Paired sample  
t-test) และท่ีกลุมตวัอยางเปนอิสระจากกัน (Independent sample t-test) 
คําสําคัญ: โปรแกรมการฝก, เอส เอ คิว, คลองแคลววองไว 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to examine the Effect of the SAQ model training program 
based on Hale’s concept on the agility of male futsal players at Bangkok Sports School and to compare 
the agility of the male futsal players before and after training with the SAQ model. The samples derived 
from purposive sampling relying on Crazy and Morgan’s sample size table are 40 male futsal players at 
Bangkok Sports School. Illinois Agility Test is used as the pre-test to divide the samples into 2 groups 
of 20 and being sorted by matching their scores. One group is the control group and the other is the 
experimental group. The instruments are the SAQ model training program based on Hale’s concept 
and an agility test constructed by the researcher. The training takes 8 weeks and it is implemented 3 
days a week. The statistics used for data analysis are mean, standard deviation, and t-test. 
Keywords: Training program, SAQ model, Agility 
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บทนํา 
 กีฬาฟุตซอล เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทั้งในประเทศไทยและประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซึ่งปจจุบันมี
การจัดการแขงขันถึงระดับสากล ไดรับรองการแขงขันโดยสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (Federation International of 
Football Association : FIFA) ดวยรูปแบบการเลนท่ีคลายคลึงกับกีฬาฟุตบอล แตมีจํานวนผูเลนนอยกวา และมีกฏ
กติกาเขาใจงาย อาศัยพ้ืนที่ในการเลนไมมากนัก และสามารถเลนไดทุกเพศทุกวัย (สารัฐ ดีงาม, 2554: 1) กลาววา
ปจจุบันกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยไดมีการแขงขันกันอยางแพรหลาย ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซ่ึงใน
ระดับเยาวชนน้ันจะมีการแบงเปนชวงอายุในการแขงขัน สวนในระดับประชาชนไดมีการแขงขันระดับอาชีพหรือลีกอาชีพ 
จึงเปนเรื่องสําคัญในการพัฒนานักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชน ใหมีทักษะและสมรรถภาพรางกายที่เหมาะสมกับกีฬา 
ฟุตซอล 
 สมรรถภาพท่ีสําคัญสําหรับนักกีฬาฟุตซอล คือ ความคลองแคลววองไวสอดคลองกับ (ปติรัฐ คงทองคํา, 2552: 
2) ที่กลาววา องคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สําคัญสําหรับนักฟุตซอลน้ัน ประกอบดวย ความเร็ว (Speed) และ
ความคลองแคลววองไว (Agility) เปนหลัก โดยเฉพาะความคลองแคลววองไวน้ัน เปนสมรรถภาพทางกาย องคประกอบ
หน่ึงที่มีความสําคัญมากสําหรับนักกีฬาฟุตซอล ท้ังในการเลนหรือแสดงทักษะตางๆ เชน การเคลื่อนที่เล้ียงลูกบอล 
หลบหลีกคูตอสู การหลอกลอ การเปล่ียนทิศทางอยางทันทีทันใด หากนักกีฬาสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทําใหไดเปรียบคูตอสู และนําไปสูหนทางแหงชัยชนะไดโดยงาย จากการสํารวจพบวา นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร มีความคลองแคลววองไวอยูในเกณฑที่คอนขางต่ํา เม่ือเทียบกับนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา  
โดยใชแบบทดสอบความคลองแคลววองไวของ อิลลินอยส ประกอบกับผลการแขงขันในการแขงขันฟุตซอลกรมพลศึกษา  
ในปการศึกษา 2561 (กรมพลศึกษา, 2561: ออนไลน) ทีมโรงเรียนปทุมคงคา สามารถขึ้นช้ันเลนฟุตซอลนักเรียน  
กรมพลศึกษา ประเภท ก. ไดถึง 3 รุน คือ รุนอายุ 14 ป, 16 ป, 18 ป และควารองแชมปไดท้ัง 2 รุน คือ รุนอายุ 14 ป 
และ 16 ป สวนทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รุนอายุ 14 ป และ 16 ป ตกรอบไปในรอบ 64 ทีม และรุน 18 ป 
สามารถควาลําดับที่ 3 ฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษาประเภททั่วไป ดังน้ันจึงเห็นไดวา ความคลองแคลววองไวที่ดีน้ัน
สงผลทําใหผลการแขงขันดีขึ้นดวย 
 โปรแกรมการฝกเอส เอ คิว (SAQ) เปนรูปแบบที่ใชกันอยางแพรหลายและเปนที่ยอมรับกันในการพัฒนาใน
เร่ืองของความเร็ว (Speed) ความคลองแคลววองไว (Agility) และความไว (Quickness) ซ่ึง Hale’s (2006) กลาววา
สวนใหญแบบฝกเอส เอ คิว ใชหลักการฝกดานความสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ คือ ความสามารถในการ
ทํางานอยางประสานสัมพันธกันของระบบประสาทสวนกลางและกลามเน้ือในการปฏิบัติการเคล่ือนไหวที่มีความยากได
อยางมีประสิทธิภาพและแมนยํา นักกีฬาท่ีมีความสัมพันธของระบบประสาทกลามเน้ือ สามารถเรียนรูทักษะไดอยาง
รวดเร็วและสามารถปฏิบัติทักษะไดอยางดี การพัฒนาเวลาปฏิกิริยา นักกีฬาสามารถฝกไดดวยการฝกสมองหรือระบบ
ประสาทใหมีการทํางานดวยการใชการเคล่ือนไหวรางกายที่มีความเร็วซ้ําๆ เชน การฝกออกตัว สําหรับนักวิ่ง โปรแกรม
คิดชาตองถูกแทนที่ดวยโปรแกรมกลไกที่มีตอความเร็ว กลาวคือ การทํางานตองเปนไปอยางอัตโนมัติ ทั้งระบบประสาท
และระบบกลามเน้ือ ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ สามารถพัฒนาดวยการปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวที่มีความหลากหลายตั้งแตเด็ก 8-11 ป สําหรับเด็กผูหญิง 8-13 ป สําหรับเด็กผูชายเปนชวงเวลาที่เหมาะสม 
ในการเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวทางการกีฬาที่มีความยากข้ึนในอนาคต ขณะที่นักกีฬาในวัยผูใหญ การฝกซอมใน
รูปแบบตางๆ ชวยพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวของนักกีฬาใหดีขึ้นดวย การฝกเปนการเพ่ิมแรงสงกลไกของ
ระบบประสาท ทําใหมีปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นและเพ่ิมการผลิตพลังงานท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนไหวแบบคลองแคลววองไว จากที่
กลาวมาผูวิจัย สนใจศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับ โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่ใชฝกทาง 
ดานความสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ เพื่อไปสูการพัฒนาความคลองแคลววองไวใหกับนักกีฬาฟุตซอล 
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ใหมคีวามคลองแคลววองไวที่ดีย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่มีตอความ
คลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรยีนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกกับหลังการฝก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝก
รูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่มีตอความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร กอนการฝกกับหลังการฝก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยไดมาจากวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูป ของเครจซี่และมอร
แกนเพื่อใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากน้ันทําการทดสอบความคลองแคลววองไว 
(Pre-test) โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพ่ือแบงกลุมออกเปน 2 กลุมๆ ละ 20 คน เปนกลุมควบคุม และกลุม
ทดลอง เรยีงจากคะแนนการทดสอบความคลองแคลววองไว จากคะแนนนอยไปหาคะแนนมาก เพื่อแบงเขากลุมโดยการ
เรียงลําดบัจับคู (Matching) เพ่ือใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความคลองแคลววองไวใกลเคยีงกัน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ โปรแกรมการฝกรปูแบบ เอส เอ ควิ ตามแนวคิดของ เฮล 
            ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คอื ความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร 
 สมมุติฐานการวิจัย 
           1. คาเฉล่ียความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ของกลุมทดลองหลัง
การฝก ดขีึ้นกวากอนการฝก  
           2. คาเฉล่ียความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครของกลุมทดลองหลัง
การฝก ดีกวากลุมควบคมุ  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    
 1. แบบทดสอบความคลองแคลววองไวของอิลลินอยส (Illinois Agility Test) โดยแบบทดสอบความคลองแคลว
วองไวนํามาจาก Getchell (1979) .  
  2. โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีขั้นตอน หาคุณภาพของโปรแกรม
การฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม โดยมคีา IOC อยูระหวาง 0.6-1  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี สงถึงหัวหนาศูนยฝกกีฬาเยาวชน 
(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) เพ่ือขอความอนุเคราะหในการใชกลุมตวัอยาง สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
วิจัย    
 2. ทดสอบความคลองแคลววองไวกอนการฝก (pre-test) โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพื่อใหไดกลุม
ควบคมุและกลุมทดลอง จํานวนกลุมละ 20 คน ซ่ึงท้ัง 2 กลุม มีความคลองแคลววองไวไมแตกตางกัน 
 3. กลุมทดลองดําเนินการฝกตามโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล โดยใชระยะเวลา 
ใหการฝก 8 สัปดาห ฝกสัปดาหละ 3 วัน จันทร พุธ ศุกร เวลา 05.30-06.30 น. และฝกทักษะกีฬาฟุตซอลในวันจันทร-
วันเสาร เวลา 16.00-18.00 น. สวนกลุมควบคุมดําเนินการฝกทักษะกีฬาฟุตซอล เวลา 05.30-06.30 และฝกทักษะกีฬา
ฟุตซอลในวันจันทร-เสาร เวลา 16.00-18.00 น. 
 4. ทดสอบความคลองแคลววองไวหลังการฝก (post-test) สัปดาหที่ 8 โดยใชแบบทดสอบของอิลลินอยส เพ่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร หลังการฝกของกลุม
ควบคมุและกลุมทดลอง 
 5. นําผลการทดสอบความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนและ
หลังการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของผลการทดสอบ 
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 2. เปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร ระหวางกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 โดยใชสถิติการทดสอบคา“ที” ที่กลุมตัวอยางไมเปน
อิสระจากกัน (Paired sample t - test) 
 3. เปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง โดยใชสถิติการทดสอบคา“ที” ที่กลุมตัวอยางเปนอิสระจากกัน 
(Independent sample t-test) 
 4. กําหนดระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

ผลการวิจัย  
 วิเคราะหผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ท่ีมีตอความคลองแคลววองไวของ
นักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย 
              โรงเรยีนกีฬากรงุเทพมหานคร กอนการฝก ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 

ระยะเวลา กลุม N 𝐱 S.D. t P-value 

กอนการฝก 
ควบคุม 20 15.64 .66 

-0.25 .980* 
ทดลอง 20 15.65 .60 

      * มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลววองไว กอนการ

ฝกของกลุมควบคุมเทากับ (x = 15.64, S.D. = .66) และกลุมทดลองเทากับ (x = 15.65, S.D. = .60) โดยทําการ
ทดสอบคาที พบวา กอนการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย 
              โรงเรยีนกีฬากรงุเทพมหานคร หลังการฝก ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 

ระยะเวลา กลุม N 𝐱 S.D. t P-value 

หลังการฝก 
ควบคุม 20 15.51 .60 

3.57 .001* 
ทดลอง 20 14.90 .47 

      * มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความแตกตางของผลการทดสอบความคลองแคลว

วองไว หลังการฝกของกลุมควบคุม เทากับ (x = 15.51, S.D. = .60) และกลุมทดลอง เทากับ (x = 14.90, S.D. = .47) 
โดยทําการทดสอบคาที พบวา หลังการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของความคลองแคลววองไวของ 
              นักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียนกีฬากรงุเทพมหานคร กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห ระหวางกลุมควบคุมและ 
              กลุมทดลอง 
 

ผลการทดสอบความคลองแคลววองไว 
(N = 40) 

𝐱 S.D. t P-value 

กลุมควบคมุ 
กอนการฝก 15.64 .66 

4.26 .000* 
หลังการฝก 15.51 .60 

กลุมทดลอง 
กอนการฝก 15.65 .60 

11.87 .000* 
หลังการฝก 14.90 .47 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอล
ชายโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวา กลุม

ควบคุมกอนการฝก เทากับ (x = 15.64, S.D. = .66) และหลังการฝก 8 สัปดาห เทากับ (x = 15.51, S.D. = .60)  
โดยทําการทดสอบคาที พบวา กลุมควบคุมกอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สวนกลุมทดลองกอนการฝก เทากับ (x = 15.65, S.D. = .60) และหลังการฝก 8 สัปดาห เทากับ (x = 
14.90, S.D. = .47) โดยทําการทดสอบคาที พบวา กลุมทดลองกอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห แตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 

สรุปและอภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบเอส เอ คิว ตามแนวคิด
ของเฮล ท่ีมีตอความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายไดดังน้ี  
 1. ความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก 
8 สัปดาหของกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาไดวา นักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียน
กีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห ของกลุมทดลองที่ทําการฝกตามโปรแกรมการฝกรูปแบบ 
เอส เอ ควิ ตามแนวคิดของเฮล มีความคลองแคลววองไวที่ดีขึ้น ทําใหกอนการฝกกับหลังการฝก 8 สัปดาห แตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับ ชศัูกด์ิ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน (2536) กลาววา พื้นฐานของความคลองตวัทําใหความคลองตัว
เพ่ิมประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ก็ควรจะตระหนักวาวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะเพ่ิมความคลองตัวเฉพาะก็คอื การฝกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวนั้นๆ อยางถูกตอง ซ้ําหลายรอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ใชเวลาในการฝก 8 สัปดาห เชนเดียวกับ วัฒนพงษ 
ศรีธรรมมา (2554: 65) ไดศึกษาเร่ือง ผลของโปรแกรมการฝก เอส เอ คิว เพ่ือเสริมสรางความคลองแคลววองไวในกีฬา
วอลเลยบอล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ผลการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคลองแคลววองไว 
กอนการทดลองหลงัการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 แสดงใหเห็นวากลุมทดลอง มีการพัฒนาทางดานความคลองแคลววองไวที่ดีข้ึนตามลําดับ 
 2. ความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก        
8 สัปดาห ของกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาไดวา ความคลองแคลววองไวของ
นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กอนการฝกและหลังการฝก 8 สัปดาห ของกลุมควบคุมที่ทําการฝกตาม
โปรแกรมทักษะกีฬาฟุตซอลมีพัฒนาการที่ดีข้ึน ตามลําดับ สอดคลองกับ วุฒิพงษ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร 
(2542) กลาววา ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม การท่ีใหสวนของรางกายตองการฝกปฏิบัติกิจกรรมน้ันๆ ไดมีโอกาสทํางาน
มากกวาปกติ มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทํางานซึ่งระยะเวลาที่ใชในการฝกซอมที่ตองจัดใหเหมาะสมกับ 
ผูฝกซอม สอดคลองกับ เจริญ กระบวนรัตน (2548: 30) หลีกเลี่ยงผลการฝกที่หักโหมหรือหนักมากเกินไป คือ การ
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ฝกซอมอยางสม่ําเสมอและมีระบบแบบ แผนที่ถูกตองรัดกุม แตมิไดหมายความวา ความหนักที่ใชในการฝก (Training 
Load) เทาเดิมหรือเหมือนกันทุกวัน ในกรณีที่นักกีฬาตองทําการฝกซอมอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ สงผลใหรางกาย
สามารถปรับตัวรับความหนักหรือความกดดันในการฝกไดอยางรวดเร็ว ทําใหงายตอการที่จะพัฒนาความสามารถ และ 
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาใหกาวหนาสูงย่ิงๆ ขึ้นไป สอดคลองกับ กัลยา พิพัฒนไพศาลกูล, ธนกร ชางนอย และ 
พิชัยณรงค กงแกว (2560) พบวา คาเฉลี่ยของความคลองตัว ระหวางกลุมหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 กลุมทดลองที่ 2 ที่ฝก
โปรแกรมฝกแบบเอส เอ คิว คาเฉลี่ย ของความคลองตัวดีกวากลุมทดลองที่ 1 ที่ฝกโปรแกรมฝกแบบปกติ 
 3. ความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียนกีฬากรงเทพมหานคร หลังการฝกของกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว 
ตามแนวคิดของเฮล ซ่ึงเปนการผสมผสานหลักการฝก ระหวางการฝกความเร็ว ความคลองตัว และความวองไว จึงสงผล
ใหกลุมทดลองที่ฝกดวยโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล มีพัฒนาการที่ดีกวากลุมควบคุม ที่ฝก
ตามโปรแกรมทักษะฟุตซอลปกติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่วา โปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิวตามแนวคิดของเฮล 
ทําใหความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เทิดทูล โตคีรี (2561) พบวา ความคลองแคลววองไวของกลุมทดลองหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ 6 ดีกวากอนการฝก 
และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ดีกวาหลังการฝกสัปดาหท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการ
เล้ียงลูกฟุตซอลของกลุมทดลองหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ6 ดีกวากอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ดีกวาหลัง
การฝกสัปดาหที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา กลุมทดลองที่ฝกดวยโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของ
เฮล มีความคลองแคลววองไวที่ดีกวากลุมควบคุมที่ฝกตามโปรแกรมทักษะฟุตซอลเพียงอยางเดียว อยางเห็นไดชัดจาก
คะแนนการทดสอบกอนและหลังของแบบทดสอบความคลองแคลววองไวของอิลลินอยส        
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากการศึกษาครั้งน้ี พบวา ในการฝกตามโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ควรมีการ
เพ่ิมระยะเวลาในการฝกใหมากขึ้น เพ่ือที่นักกีฬาจะไดทําการฝกไดอยางเต็มศักยภาพ และควรมีการเพิ่มความหนักของ
การฝกหรือเพิ่มจํานวนคร้ังภายหลังการฝกสัปดาหที่ 4 เพราะนักกีฬาจะไดมีการพัฒนามากย่ิงข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกรปูแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล กับนักกีฬาประเภทอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล ที่มีตอสมรรถภาพทางกาย 
ดานอื่นๆ  
 3. ควรใหมีการทดสอบภายหลังการฝกสัปดาหที่ 4  
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Identities for Tourism of the Samed Ngam Village, Chantaburi Province 

สมพงษ เสงมณีย, บวรสรรค เจ่ียดํารง, เหมือนฝน คงสมแสวง 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชนมีสวนรวม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหอัตลักษณของหมูบานเสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก 
และการประชุมระดมความคิดเปนเคร่ืองมือในการศึกษาและรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา อัตลักษณของหมูบาน
เสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว ไดแก ปาชายเลนเสม็ดงาม เสื่อเสม็ดงาม ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน พิพิธภัณฑ 
อูตอเรือ และมะมวง  
คําสําคญั : ทองเท่ียวชุมชน, อัตลักษณการทองเที่ยว, ทองเที่ยวจันทบุรี 
 

Abstract 
 This research study was a qualitative research. By conducting community action research. The 
objective of the research was to analyze the identity of Samed Ngam Village which is used in tourism 
promotion. The instruments used in collecting data were in-depth interviews and brainstorming 
meetings. The study indicated that the identity of Samed Ngam Village used in tourism promotion is 
Samed Ngam Mangrove Forest, Samed Ngam Mat, King Taksin Shrine and Samed Ngam Mango. 
Keywords: Community Tourism, Tourism Identity, Chanthaburi Travel 
 

บทนํา 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ืองดวยศักยภาพของทําเลที่ตั้ง ความหลากหลาย
ของทรัพยากรทองเท่ียวและความเปนไทยประเทศไทยยังคงมีศกัยภาพและโอกาสทางการทองเที่ยวมากมายทั้งดานทําเล
ที่ต้ังในการเปนจุดศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี 
ที่เปนเอกลักษณ โดยในป พ.ศ.2558 World Economic Forum: WEF ไดจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การทองเที่ยว ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 35 จาก 141 ประเทศท่ัวโลก (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 
2560)  

ปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการแสวงหาประสบการณที่มากกวาการทองเที่ยวรูปแบบเดิมๆ โดย
ตองการสัมผัสวิถีชีวิตผูคนและประเพณีทองถิ่นอยางแทจริงมากกวาการเย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวเพียงอยางเดยีว ซ่ึงเปน
รูปแบบการทองเที่ยวที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูง ในปจจุบันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวรูปแบบใหมและการจัดสรร แพ็คเกจการทองเที่ยวที่สามารถใหประสบการณ นักทองเท่ียวสอดคลองกับความ
ตองการดวยการรวมมือกับชุมชนทองถิ่น (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2560) การทองเที่ยวในชุมชน 
(Community Tourism) เปนการทองเที่ยวทางเลือกใหมท่ีใหความสําคัญเร่ืองการพัฒนาที่ควบคูไปกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่เนนบทบาทของคนในชุมชนทองถ่ินตอการจัดการทองเที่ยว 
ในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว ดังนั้น ชุมชนควรเขามามีสวนรวมมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการอนุรักษ การจัดการ
ทรพัยากร รวมถึงไดรบัประโยชนจากการทองเที่ยวน้ีดวย (พจนา สวนศรี, 2554) 
 หมูบานเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี เปนหมูบานที่ไดรับเลือกใหเปนหมูบานทองเที่ยวของจังหวัด เปนหมูบานที่มี
ความพรอมทางดานการทองเที่ยวชุมชน ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
หรือผลิตภัณฑสินคาทางดานการเกษตร จะเห็นไดวา การสื่อสารเขามามีบทบาทในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางชัดเจน 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะหอัตลักษณเพ่ือใชในการสงเสริมการทองเที่ยวของหมูบานเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผล
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วิจัยที่ไดสามารถเปนตนแบบ และนําไปใชกับหมูบานอื่นๆ ไดและยังสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนพัฒนาการทองเท่ียว
แหงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ในยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาแหลงสินคา บริการ ความสะดวก และการสราง
ความสัมพันธใหกับการทองเที่ยวไทย ซึ่งกลาวถึงการสงเสริมการกระจาย การเดินทางทองเที่ยว โดยการใชภาพลักษณ 
และเอกลักษณความเปนไทย ประสานกับการตลาด ในการสงเสริมการทองเที่ยว เสริมสรางภาพลักษณ ทองเที่ยวไทย 
สูการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ การสรางประสบการณการทองเท่ียวท่ีแตกตางดวย เอกลักษณวิถีไทย การเพ่ิมการ 
ใชจายของนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ ท้ังชาวไทยและตางชาติ การกระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยวกลุมกระแสหลัก 
การสรางมูลคาเพิ่มสินคา การทองเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันทางการตลาด (กรมการทองเที่ยว, 
2560) 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
  เพื่อวิเคราะหอัตลักษณของหมูบานเสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยมีข้ันตอนในการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุมสิ่งท่ีตองการศึกษามากที่สุดและนาเช่ือถือมากที่สุด  ดังน้ี 

 1. ศึกษาเร่ืองราวจากเอกสาร (Document Research) ไดแก เร่ืองราวตางๆ ที่ไดถูกรวบรวมข้ึนโดยที่ผูรวบรวม
ไมไดอยูในเหตุการณจริง แตไดรับการบอกเลาจากผูสังเกตการณในเหตุการณน้ันๆ อีกทอดหน่ึง หรือรวบรวมจากแหลง
ทุติยภูมิอื่นๆ เชน ตํารา บทความ เอกสาร รูปภาพ ท่ีไดจากหองสมุด หอจดหมายเหตุ หนวยงานและองคกรตางๆ ส่ือ
ออนไลน เพื่อใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนของหมูบานท่ีกําหนด ไดแก หมูบานเสม็ดงาม เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เพ่ือใหไดขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เพ่ือเปนเร่ืองราวที่ไดจาก
ตนตอจริงๆ หรือจาการบอกเลาเรื่องราวของผูอยูในเหตุการณ (Oral History) เพ่ือสํารวจ ตรวจสอบความเปนไปไดใน
การทําวิจัย และเพื่อใหไดขอมูลจากกลุมผูใหขอมลูสําคัญ ผูวิจัยไดสรางความคุนเคยกับคนในทองถ่ิน เพ่ืองายแกการเขาถึง
กลุมผูใหขอมูลสําคัญข้ันตอนในการทําวิจัยภาคสนาม 
 การทําความรูจักกับพื้นที่ เริ่มตั้งแตการพบปะ แนะนําตัวกับผูนําทองถิ่นหรือผูที่เปน Key informants ไดแก  
เจาหนาที่ (ภาครัฐ) ท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น เชน ผูใหญบาน เจาหนาที่เทศบาล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กลุม
ผูนําหมูบาน ทั้งน้ีเพ่ือเปนการแสดงตนและชี้แจงวัตถุประสงคที่เขามาในพื้นท่ี ซ่ีงเทากับวาเปนการขออนุญาตในการเขา
มาทํางานจะไดเกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการทํางาน หลังจากน้ันตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เชน ขอมูลเก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ระบบเชื่อ คานิยม กิจกรรมของหมูบาน การทํางานการพักผอนของคนในหมูบานซึ่ง
ขอมูลตางๆ เหลาน้ีไดมาจากการพบปะพูดคุย การสังเกตพฤติกรรมของชาวบาน ขอมูลเหลาน้ีจะชวยในการกําหนด
รูปแบบในการทํางานในพ้ืนที่ไดงายย่ิงข้ึน เชน การสังเกตพฤติกรรม 
 3. การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ซึ่งเปนการเขาไปรวมสังเกตการณใน
พื้นที่อยางไมเปนทางการ และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ของคนในพ้ืนที่วิจัย เพ่ือทราบถึงกระบวนการการส่ือสารของประชาชนในหมูบาน                          
 4. การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) ซ่ึงเปนการสัมภาษณท่ีไมมีการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับคําถาม
และลําดับขั้นตอนของการสัมภาษณไวลวงหนา ซี่งเปนการพูดคุยกันตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) และการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหา
ที่เฉพาะเจาะจงผูเขารวมสนทนาในแตละกลุม ประมาณ 5 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว เพ่ือให
ทราบถึงอัตลักษณที่แทจริงของหมูบาน ไดแก ผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกรในชุมชน พัฒนาชุมชนจังหวัด และชาวบานใน
ชุมชน 
 5. การประชุมระดมความคิด จํานวน 2 คร้ัง ผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย ผูนําชุมชน เจาหนาที่ภาครัฐ 
ตัวแทนชมรมการทองเท่ียว ประชาชนและนักวิชาการ จํานวน 11 คน โดยกิจกรรมรวมหาแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ
ใหเหมาะสมกับบริบทของหมูบาน 
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 ผูใหขอมูลหลักสําคัญ ไดแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมชาวบานในชุมชน เปนกลุมคนที่อาศัยอยูในหมูบาน
เสม็ดงาม ที่คอยรับขอมูลจากผูนําในชุมชน 2) กลุมผูนําชุมชน เปนกลุมคนที่คอยติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน เน่ืองจากผูวิจัยเชื่อวาความแตกตางของการทําหนาที่ในการส่ือสารอาจจะมีแนวคิดที่นาสนใจในการคนหา 
อัตลักษณ 3) หนวยงานของรัฐและนักวิชาการ เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเร่ืองวิชาการของอัตลักษณ 
เปนการทําใหการสงเสริมอัตลักษณเพ่ือการทองเท่ียวไดชัดเจนย่ิงข้ึน ไดแก 
 1. คุณสุจินต สุขสมจิต (ผูใหญบาน)  2. คุณบัวหลวง กําจร (ผูชวยผูใหญบาน) 
 3. คุณจรินทร แวนใส (ผูชวยผูใหญบาน) 4. คุณปยวัฒน ศรีสมุทรจัน 
 5. คุณสะอาด เกษมกิต   6. คุณมานัส พาธิวัช 
 7. คุณเสร ีจิตมั่น    8. คุณราตรี ทาสะอาด 
 9. คุณศริินุช สูงสุด (พัฒนาชุมชนเมืองจันทบุรี)  10. คณุจรรยา อนัญญพร (พัฒนาชุมชนอําเภอนายายอาม) 
 11. คุณเหมือนฝน คงสมแสวง (นักวิชาการ) 
 

  6. การวิเคราะหขอมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม มาใชรวมกันในการวิเคราะห องคประกอบของกระบวนการ
ส่ือสารหมูบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปด (Opened-Ends Interview) และการ
ประชุมระดมความคิด  
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการสอบแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งเปนการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล
โดยพิจารณาแหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคลท่ีแตกตางกัน การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัยโดยเปลี่ยนตัว 
ผูสังเกต และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กันรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน 
เชน ใชวิธีสังเกตควบคูไปกับการซักถาม 
 ผูวิจัยนําเอาคําตอบของผูใหขอมูลสําคัญของแตละกลุมตัวอยางที่รวบรวมไดจากเอกสารและการลงพื้นที่
ภาคสนามที่หมูบานท่ีกําหนด มาทําการตรวจสอบเบื้องตนเพื่อตรวจสอบวาคําตอบที่ไดน้ันครอบคลุมในเร่ืองที่ตองการ
ศึกษาหรือไม สามารถนําไปตอบวัตถุประสงคใด ประเด็นใด หลังจากน้ันมาทําการวิเคราะหความเหมือนและความแตกตาง
ของคําตอบที่ได ขอมูลที่ไมตองการจะถูกกําจัดออกไปได และการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสาร (Document Research) ในการวิเคราะหเอกสารผูวิ จัยตองคํานึงถึงบริบท 
(Context) ของงานวิจัย 
 การนําเสนอขอมูลและอภิปรายผล การนําเสนอขอมูล หลังจากท่ีไดนําเอาขอมูลวาวิเคราะหรวมกันแลว ผูวิจัย
นําเสนอขอมูลเปนแบบพรรณนา (Descriptive) เพ่ือเปนการอธิบายผลการวิจัยในเชิงลึกเปนการศกึษาอยางละเอียดลึกซึ้ง
เก่ียวกับเรื่องหน่ึงเรื่องใดโดนเฉพาะ เพื่อตองการทราบรายละเอียดของทุกแงมุมในเรื่องที่ตองการศึกษาน้ันๆ และเม่ือ
ผูวิจัยไดถอนตัวออกจากพื้นที่การวิจัยแลว ผูวิจัยไดนําเสนองานดังกลาวแกหมูบาน เพื่อที่จะใหหมูบานไดนําเอาผลการวิจัย
ไปใชในการประกอบทํายุทธศาสตรในการพัฒนาสงเสรมิอัตลักษณเพื่อการทองเท่ียวตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 อัตลักษณของหมูบานท่ีใชในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี อัตลักษณเปนส่ิงที่ถูกสรางข้ึนจาก 
คนกลุมหน่ึงเพ่ือผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งมีความเก่ียวกับของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ ซึ่งหมายความวาหาก
ใครมีอํานาจมากกวาก็จะสามารถทําใหอัตลักษณท่ีถูกสรางข้ึนมานั้นตอบสนองความตองการของตนเอง อีกทั้งยังทําใหคน
รับรูอัตลักษณน้ันอยางรวดเร็วและกวางขวางมากข้ึน ในกระบวนการสรางอัตลักษณน้ัน สามารถที่จะสรางข้ึนได 2 แบบ 
คือ สรางข้ึนจากการรบัรูภายในกลุมรวมกันเองและสรางจากคนภายนอกกลุมท่ีมองเขามา (Pitchford, 2008) 
 อัตลักษณของหมูบานเสม็ดงามที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยว การสรางภาพลักษณเพื่อสงเสริมการตลาด 
โดยอาศัยการส่ือสารผานอัตลักษณของธุรกิจ หมายถึง การกําหนดรูปแบบหรือการออกแบบซึ่งสามารถถายทอดผาน
องคประกอบหลักๆ ของธุรกิจไดโดยตรง คือ การถายทอดผานอัตลักษณของสินคา (Product Identity) ซึ่งเนนการที่
ออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับตําแหนงครองใจ นอกจากน้ียังถายทอดผานอัตลักษณขององคการ ซึ่งเนน
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ในเรื่องของรูปทรงอาคาร การตกแตงสถานท่ี บรรยากาศ ปายสัญลักษณ รวมถึงเคร่ืองแบบพนักงาน ที่ชวยสื่อความหมาย
และสรางความประทับใจในทิศทางที่ตองการไดอยางสอดคลองกัน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหอัตลักษณหมูบานเสม็ดงาม ตาม
รูปแบบของ สายใจ ทันการ (2550) ซ่ึงไดแบงประเภทของภาพลักษณการทองเท่ียวเปน 5 ประเภท คือ 
  ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับกายภาพ หมูบานเสม็ดงาม มีพื้นที่ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ อีกทั้งใน
อนาคตจะรวบรวมพันธไมทั่วโลกมาไวท่ี ปาชายเลนเสม็ดงาม 
  ภาพลักษณการทองเที่ยวท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เปนภาพลักษณการทองเที่ยวเก่ียวกับ
ความเปนมาและความเปนไปของประชาชนในทองถิ่นน้ัน นับวาเปนส่ิงที่นาสนใจเปนส่ิงที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตองการ 
ไปชม จุดเดนของหมูบานเสม็ดงาม คือ หมูบานน้ีเคยเปนอูตอเรือของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สมัยรวบรวมไพรพล 
เพ่ือตีพมาในสมัยอยุธยา 
 ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ เปนภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวกับฐานะ รวมท้ังลักษณะ
ของการประกอบอาชีพของคนในแตละทองถิ่นน้ันจึงมีลักษณะที่เปนเอกลักษณ หมูบานเสม็ดงามเปนหมูบานชาวสวน 
และทอเสื่อ ซึ่งการทอเสื่อมีชื่อเสียงและมีลายเส่ือเปนของตนเอง 
 

“...ของเราที่ดังก็เส่ือ มีลายเปนของตัวเอง จดลิขสิทธ์ิแลวดวย ชื่อลาย ฉัตรพิมาน…” 
 (คุณจรินทร แวนใส : ผูนําชุมชน : สัมภาษณ 7 มิถุนายน 2562) 

 

 ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับส่ิงกอสราง พบวา หมูบานทาเสม็ดงาม มีศาลสมเด็จพระเจาตากสินที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง และพิพิธภัณฑอูตอเรือ ที่เลาประวัติความเปนมาของอูตอเรือ แตพิพิธภัณฑขาดงบประมาณในการ
ดูแล 
 

“...ที่น่ีตอนเปดแรกแรกก็สวยดี แตพอนานไป มันเกา สีซีด กระจกแตก มันชํารุดไง ตามเวลา ไมคอยมี
งบประมาณมาสนับสนนุในการปรับปรุงซอมแซม ก็หวังวาโครงการน้ีนาจะพอมีงบมาชวยได…” 

(คุณเสรี จิตม่ัน : ผูนําชุมชน : สัมภาษณ 7 มิถุนายน 2562) 
 

  ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับพืชพันธุและสัตว พบวา หมูบานเสม็ดงามเปนชาวสวน สวนมะพราว 
สวนมะมวง ซึ่งมะมวงที่น่ีปลูกโดยใชนํ้ากรอยทําใหหวานกวาที่อื่นและเปนที่รูจัก  
  หลังจากไดขอมูลทั่วไปแลว ทางหมูบานไดรวมกันหาอัตลักษณหมูบานเสม็ดงามเพื่อการทองเท่ียว ในดานของ 
“ชม ชิม ชอป”  
   ชม ผลสรุปวา หมูบานเสม็ดงามไดเลือกการผลิตเส่ือในแตละขั้นตอนของการเปนเสื่อเสม็ดงาม และ
ศูนยทอเส่ืออยูติดกับอูตอเรอื ศาลพระเจาตากสินมหาราชอีกดวย 
 

“...ใหดูขั้นตอนทอเสื่อเลย สมัยนี้หาดูยาก แตท่ีหมูบานเรามีครบตั้งแตตนจนแปรรูป แลวนักทองเท่ียวยังเดนิไป
ไหวศาลพระเจาตากไดอีกเก๊ียะ…” 

 (คุณสะอาด เกษมกิต : ผูนําชุมชน : สมัภาษณ 7 มิถุนายน 2562) 
 

  ชิม ผลสรุปวา ชิมมะมวงเสม็ดงาม ที่หวานอรอย แตเพ่ิมมูลคาดวยการใหชิม ขาวเหนียวมะมวงใน
รูปแบบ ซชูิมะมวง เพื่อเปนการดึงดดูนักทองเท่ียว 
 

 “...มะมวงที่น่ี ใชนํ้ากรอย เพราะหมูบานเราเปนเกาะมีแมนํ้าลอมรอบ ไมเชื่อก็ลองคิดดู วาเกือบครึ่งหมูบาน
เปนเบาหวาน เปนจริง จริง แตมะมวงของเราก็อรอยหวานจริง…” 

 (คุณสุจินต สุขสมจิต : ผูใหญบานเสม็ดงาม : 7 มถิุนายน 2562) 
 

  ชอป ผลสรุปวา เปนผลิตภัณฑจากเสื่อ เชน ที่รองแกว กระเปา รองเทา ท่ีมีการออกแบบใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา รวมทั้งเม่ือนักทองเที่ยวไดชมวิธีการผลิต อาจสงผลใหอยากไดกลับไปเปนท่ีระลึก 
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 “...ก็เอาของจากเส่ือเปนหลัก แลวเอาอยางอ่ืนเสรมิ เส่ือเราทันสมัย วิทยาลัยครูรําไพ มาชวยเราเรื่อย…” 
  (คุณสุจินต สุขสมจิต : ผูใหญบานเสม็ดงาม : สัมภาษณ 7 มิถุนายน 2562 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิเคราะหอัตลักษณของหมูบานเสม็ดงาม ท่ีใชในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เริ่มจากการ

ประชุมระดมความคิดหาภาพลักษณในแตละดาน และวิเคราะหขอมูลรวมกันในการหาอัตลักษณ ชม ชิม ชอป โดยการ
สรุปผลจากภาพลักษณ ผลวิจัยพบวา ในการแบงภาพลักษณตามแนวคิดของ สายใจ ทันการ (2550) ไดแบงประเภทของ
ภาพลกัษณการทองเที่ยว สามารถแบงออกไดเปน  5 ประเภท คือ 
 1) ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับกายภาพ เปนภาพลักษณที่เก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ เชน มี
ทะเลสาบ มีภูเขาหอมลอม มีทุงหญาท่ีกวางใหญ มีแมนํ้าลําคลอง ชายหาดที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ตลอดท้ังป ภาพลกัษณ
ทางกายภาพของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก ปาชายเลนเสม็ดงาม 
 2) ภาพลักษณการทองเท่ียวที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เปนภาพลักษณการทองเท่ียวเก่ียวกับ
ความเปนมาและความเปนไปของประชาชนในทองถิ่นน้ัน นับวาเปนส่ิงที่นาสนใจเปนส่ิงที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตองการ 
ไปชม ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก อูตอเรือของ
สมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช 
  3) ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ เปนภาพลักษณการทองเที่ยวท่ีเก่ียวกับฐานะ รวมท้ัง
ลักษณะของการประกอบอาชีพของคนในแตละทองถิ่นน้ันจึงมีลักษณะที่เปนเอกลักษณใหผูคนรูจัก และเปนภาพลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวน้ัน ภาพลักษณการทองเท่ียวที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก เสื่อเสม็ดงาม 
 4) ภาพลักษณการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับส่ิงกอสราง เปนภาพลักษณการทองเท่ียวที่เก่ียวของกับสิ่งกอสรางที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ศาสนาหรือสิ่งกอสรางที่มีความเปนที่สุด หายากและควรคาแกการทองเท่ียวเพ่ือศึกษา
หาความรู ภาพลักษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับสิ่งกอสรางของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช และพิพิธภัณฑอูตอเรือสมเด็จพระเจาตากสิน 
 5) ภาพลักษณการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับพืชพันธุและสัตว เปนภาพลักษณการทองเท่ียวเคียงกับพืชพันธุและ
สัตว เปนภาพลักษณการทองเที่ยวที่เทียบเคียงกับพืชพันธุและสัตวที่แปลกเดนจนเปนที่รูจักแกคนทั่วไปและกลายเปน
เอกลักษณที่สรางภาพลักษณใหแกทองถิ่น เชน กําแพงเพชร ภาพลักษณของการทองเที่ยว คือ กลวยไข เพชรบูรณ 
ภาพลกัษณของการทองเท่ียวคือ มะขามหวาน 
 ภาพลกัษณการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับพืชพันธุและสัตวของหมูบานเสม็ดงาม ไดแก สวนมะมวง สวนมะพราว   
 อัตลักษณของหมูบาน ซึ่งแบงออกเปน ชม ชิม ชอป เพ่ือใหงายตอการจดจําของนักทองเที่ยว และเลือกมาจาก
ภาพลกัษณทั้ง 5 ดาน ไดแก  
 ชม ไดแก ศูนยทอเสื่อเสม็ดงาม เน่ืองจากเปนสถานท่ีสามารถชมกระบวนการผลิตของเสื่อเสม็ดงามได
ทุกขั้นตอน มีสถานที่รองรับนักทองเที่ยว 
  ชิม ไดแก มะมวงเสม็ดงาม มีรสชาติที่เปนเอกลักษณ เน่ืองจากพื้นที่ของหมูบานเสม็ดงามเปนเหมือน
เกาะกลางนํ้ามีนํ้ากรอยบริเวณโดยรอบ 
  ชอป ไดแก เปนผลิตภัณฑจากเส่ือเสม็ดงาม เน่ืองจากเส่ือเสม็ดงามมีลายที่เปนเอกลักษณ “ฉัตรพิมาน” 
ซ่ึงทางกลุมเส่ือเสม็ดงามไดจดลิขสิทธิ์เปนท่ีเรียบรอย 
 นอกจากน้ีผูวิจัยพบวา บทบาทขององคกรภายหรือบุคคลภายนอก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยแทจริง ซึ่งผานทาง พัฒนาชุมชนของแตละพ้ืนที่ โดยผานการอบรมและมีงบประมาณ
สนับสนุนเบื้องตนในการจัดการทองเที่ยวชุมชน จนบางครั้งชาวบานเองมักจะรองบประมาณ มีเพียงบางสวนท่ีเขาใจ  
คิดวางบประมาณไมทั่วถึง เน่ืองจากมีชาวบานบางสวนไมไดรับผลประโยชน ตองใหหนวยงานภายนอกเปนผูอธิบายเพ่ือ
สรางความนาเชื่อถือมากกวาใหผูนําชุมชนอธิบาย องคกรหรือบุคคลภายนอกเปนเหมือนตัวเชื่อมใหกับชาวบานในชุมชน
ใหเขาหากัน อีกทั้งถามีความขัดแยง องคกรภายนอกก็จะเปนตัวกลางในการอธิบายใหเขาใจมากย่ิงขึ้น เชน กรณีที่ชาวบาน
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บางสวนกลัวในเร่ืองของการเสียตัวตนของชุมชน เม่ือมีงบประมาณ หนวยงานภายนอกเขามาอธิบายเพ่ือใหชาวบานน้ัน
เขาใจมากย่ิงขึ้น 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ในชวงแรกผูเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไมเขาใจในเรื่องของอัตลักษณของชุมชน 
มากนัก ชาวบานแตละคนจะพยามยามนําอาชีพหรือสิ่งของตางๆ ที่ขายในชุมชนมานําเสนอ กลัววาจะไมไดผลประโยชน 
ถาผลิตภัณฑใดหรือสิ่งของใดไดรับเลือกก็มักจะเกิดปญหากับผูที่ไมไดถูกเลือก เชน กลุมเกษตรกรเล้ียงหอยนางรมภายใน
ชุมชนเสม็ดงาม ซ่ึงจังหวัดจันทบุรีมีฟารมหอยนางรมอยูหลายพื้นที่จึงไมไดถูกเลือก ในกรณีน้ีผูวิจัยตองทําความเขาใจ
และใหความรูกับชาวบานใหชัดเจน อีกทั้งผูนําชุมชนและพัฒนาชุมชน ตองอธิบายเพิ่มเติม เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับ
ชาวบานอีกดานหน่ึงดวย  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. การทําวิจัยครั้งน้ีไดความรวมมือกับชาวบานในชุมชนและหนวยงานภายนอก แตไมมีนักทองเที่ยวเขามามี
สวนเก่ียวของ ถาเพ่ิมนักทองเที่ยวมาอาจไดมุมมองท่ีนาสนใจและตรงกับกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 
 2. ปจจุบันการทองเที่ยวชุมชนเปนท่ีนิยมเปนอยางสูง ผูวิจัยอาจจะทําวิจัยหลังจากที่นักทองเที่ยวไดมาเที่ยว
หมูบานเสม็ดงาม วามีความเห็นอยางไร เพ่ือที่จะนําไปเปนแนวปฏิบัติในอนาคต 
 3. ควรมีเยาวชนเขามาเกี่ยวของในการทําวิจัยในดานทองเที่ยว เพื่อจะไดมีผูสืบทอดในเรื่องการทองเที่ยวใน
ชุมชน เพราะถาไมมีเยาวชนมาสืบทอด ตํานาน ความรู ปราชญ ตางๆ อาจหายไปได และตองพยายามจัดกิจกรรมอยาง
ตอเน่ืองดวยตนเอง เพื่อที่จะไดเปนการทองเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนสามารถอยูไดดวยตนเอง โดยไมพึ่งงบประมาณจาก
สวนกลาง 
 4. หนวยงานที่เก่ียวของ สํานักงานพัฒนาชุมชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี ควรนําผลที่
ไดนําไปใชในการนําเสนอในการทองเที่ยวของชุมชน เพื่อเปนการสรางการรับรูของนักทองเที่ยว จดจําการทองเท่ียวของ
ชุมชนเสม็ดงาม และพัฒนาใหเปนตราสินคาการทองเท่ียวชุมชนทองถิ่นตอไป 
 

เอกสารอางอิง 
กรมการทองเที่ยว. (2560). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของประเทศ 2560-2564. กรุงเทพฯ:   
          บริษัท พีดับบลิว ปร้ินติ้ง จํากัด 
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ. (2560). แผนพฒันาการทองเที่ยวฉบับที่ 2 (2560-2564). กรุงเทพฯ:  
          สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. 
พจนา สวนศรี. (2554). “บทบาทของประชาชนในทองถิ่นตอการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ใน เอกสารการสอน 
         ชุดวิชา การจัดการนันทนาการและการทองเท่ียวทางธรรมชาติ, พิมพครั้งท่ี 5. นนทบุรี: สํานักพิมพ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สายใจ ทันการ. (2550). การศึกษาภาพลักษณการทองเที่ยวอีสานใต. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
Pitchford, Susan. (2008). Identity Tourism: Imaging and Imagining the nation. UK:  Emerald Group  
          Publishing Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
419 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท 
Meaning Management and Chanthaburi Gems Consumption of Sign 

เหมือนฝน คงสมแสวง, บวรสรรค เจ่ียดํารง, สมพงษ เสงมณีย, ชญานินน นาคปน 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

การศึกษาเรื่องการจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท ใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแนวทาง 
ในการศึกษา โดยใชการสังเกต สัมภาษณ การวิเคราะหเอกสาร และการสนทนากลุม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการส่ือสารการตลาดอัญมณีจันท ประกอบไปดวย 5 เครื่องมือหลัก ไดแก  
กลยุทธการโฆษณาอัญมณีจันทผานสื่อสังคมออนไลน กลยุทธการประชาสัมพันธอัญมณีจันทและการบริการลูกคา กลยุทธ
การสงเสริมการขายอัญมณีจันท กลยุทธการตลาดทางตรงอัญมณีจันท และกลยุทธการใชพนักงานขาย นอกจากนี้  
ในดานของการบริโภคความหมายไมพบวาผูผลิตมีการสรางความหมายเฉพาะสวมทับใหกับอัญมณี แตความหมายของ 
อัญมณีจันทมีลักษณะอางอิงกับความหมายของอัญมณีที่มีมากอนหนา 
คําสําคัญ: อัญมณีจันท, การจัดการความหมาย, การส่ือสารการตลาด 
 

Abstract 
  Meaning Management and Chanthaburi Gems Consumption of Sign was a qualitative research 
The instraments used in collecting the data were observation, interview, document analysis and a focus 
group to collect and analyze data. The results revealed that Chanthaburi the gems marketing 
communication strategy consisted of 5 main tools, which were : 1)  the advertising via social media 
strategy, 2)  public relations and customer service strategy, 3) promoting strategy, 4)  direct marketing 
strategy, and 5)  salesman strategy. In addition, the meaning consumption was not found that the 
producer created a special meaning for the gems, but the meaning of Chanthaburi gems had the 
characteristic of intertextuality with the meaning of the gems that existed before. 
Keywords:  Chanthaburi Gems, Meaning Management, Marketing Communication 
 

บทนํา 
 แนวคิดประเทศไทย 4.0 คือ ยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อกาวขามกับดักประเทศรายได
ปานกลางไปสูประเทศรายไดสูงที่ประชาชน “มั่งคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน” ภายในระยะเวลา 20 ป (ต้ังแต พ.ศ. 2560-2569) 
ดวยเหตุน้ียุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จึงเนนไปท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขึ้น มาจากความไดเปรียบเชิงเปรียบ 
เทียบอันเปนตนทุนสําคัญของประเทศไทย ไดแก “ทุนความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ทุนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” เพื่อนําประเทศไทยไปสูการพึ่งพาตนเองและลดการพ่ึงพาจากตางประเทศหรือพ่ึงพาตางประเทศเฉพาะเทาที่
จําเปน ดังน้ันจากน้ีไปทิศทางในการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จึงใหความสําคัญในการพัฒนา
ตนทุนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่มีอยูภายในประเทศต้ังแตในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ
และในที่สุดสามารถเช่ือมโยงไปสูระดับโลก (connect to the world) โดยมีโจทยสําคัญที่ตองพัฒนาใน 5 กลุม เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startup ไดแก 

 กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวีภาพ 

 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 

 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมลูคาสูง 
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 กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมกลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคบัอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว 

 ตนทุนสําคัญของจังหวัดจันทบุรีมีชุมชนที่มีช่ือเสียงในการผลิตอัญมณีท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก และเม่ือ
พิจารณาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อัญมณีของจังหวัดจันทบุรีจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลคาสูง ดวยเหตุน้ี จังหวัดจันทบุรีจึงกําหนดยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ป รอบใหม (พ.ศ. 2561-
2564) โดยหน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของแผนดังกลาว คือ “การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับ” โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดจันทบุร ี 
  นอกจากการยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณีในเชิงวัตถุใหมีคุณภาพย่ิงขึ้นแลว การยกระดับสินคาใน 
เชิงความหมายและบริการก็เปนส่ิงสําคัญที่ตองกระทําและดําเนินการควบคูกันไป ท้ังน้ีเพราะในยุคของการตลาด 4.0  
ที่พฤติกรรมผูบริโภคใหความสําคัญกับมูลคาเชิงสัญญะและการบริการพอๆ กับคุณภาพของผลิตภัณฑ ดวยเหตุน้ี 
ทิศทางการพัฒนาอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีจึงจึงจําเปนตองใหความสําคัญในเรื่องของการสรางมูลคาเชิงสัญญะที่เกิด
จากการสื่อสารการตลาดและการประกอบสรางความหมายควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดในการส่ือสารความหมายอัญมณขีองจังหวัดจันทบุรี 
  2. เพื่อวิเคราะหการบรโิภคสัญญะอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 การวิจัยครั้งน้ีใชแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและการบริโภคสัญญะเปนสองทฤษฎีในการกําหนดกรอบ

วิเคราะหปรากฏการณ โดยมีสาระสําคัญ กลาวคือ ทฤษฎีการสื่อสารการตลาด Belch & Belch (2009: 18) อธิบายถึง

สวนประสมของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ดังแสดงในภาพ 

 

ภาพที่ 1 เครื่องมือส่ือสารการตลาด 

 จากภาพที่ 1 เครื่องมือส่ือสารการตลาดท่ีจะนํามาใชเปนกรอบในการวิจัยเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 
อันประกอบไปดวย การโฆษณา การตลาดทางตรง การตลาดทางอินเทอรเน็ต การสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ และ
พนักงานขาย ซ่ึงเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดดังกลาวน้ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร เผยแพรความหมายอัญมณีออกไปใน
วงกวาง 
  นอกจากน้ีการวิจัยครั้งน้ีไดนําทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะของ Jean Baudrillard (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ: 
2544) อธิบายวา สินคาหนึ่งชิ้นจะประกอบไปดวย 2 ดาน กลาวคือ ดานที่เปนวัตถุจับตองได เชน ประโยชนใชสอยของ
สินคาน้ันๆ และอีกดานหน่ึงคือดานที่เปนความหมายจับตองไมไดซึ่งทั้งสองดานดังกลาวมีผลตอการบริโภคของมนุษยใน
สังคมปจจุบัน ดังน้ัน Jean Baudrillard จึงเสนอตรรกะวิทยาแหงการบริโภคของมนุษยออกเปน 4 แบบ กลาวคือ  
แบบแรก ตรรกะวิทยาคาประโยชนใชสอย (logic of use value) แบบที่สองตรรกวิทยาแหงการแลกเปลี่ยน (logic of 

Promotional Mix

Advertising Direct Marketing Interactive/Internet 
Marketing Sales Promotion Publicity/Public 

Relation Personal Selling
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exchange value) แบบท่ีสามตรรกวิทยาแหงการแลกเปล่ียนเชิงสัญลักษณ (logic of symbolic exchange) และแบบ
สุดทายตรรกวิทยาแหงคาสัญญะ (logic of sign value) ดังภาพ 
 

 

ภาพที่ 2 ตรรกะวิทยาแหงการบริโภคของมนุษย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ 
วิเคราะหเอกสาร และการสนทนากลุมจากแหลงขอมูล 3 แหลงสําคัญๆ ไดแก  
  1) แหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดแก ผูประกอบการอัญมณี ในจังหวัดจันทบุรี รานคาอัญมณี ผูบริโภคอัญมณี 
เปนตน 
  2) แหลงขอมูลประเภทเอกสารและส่ิงพิมพ ไดแก  แผนพับ หนังสือ เว็บไซต ปาย เปนตน 
  3) แหลงขอมูลประเภทวัตถุ ไดแก อัญมณี เคร่ืองประดบัตางๆ เปนตน 
  โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562 รวมเปนเวลา 
6 เดือน และในขณะที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง ผูวิจัยจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา โดยการเก็บขอมูลชุดเดียวกันดวยจากวิธีการเก็บขอมูล 3 วิธี ตัวอยางเชน ใชวิธีการสัมภาษณถึงการใช 
กลยุทธการโฆษณาออนไลน เมื่อไดขอมูลมาแลวผูวิจัยก็จะเขาไปสังเกตในเพจวามีการใชกลยุทธการโฆษณาออนไลน
ตามที่ใหสัมภาษณหรือไม รวมถึงวิเคราะหเน้ือหาที่ปรากฏที่ส่ือวาใชการโฆษณาหรือไม ถาผลการตรวจสอบขอมูลท้ัง  
3 วิธี สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันก็สรุปไดวาขอมูลชุดดังกลาวเปนความจริงและเช่ือถือได ผุวิจัยก็จะนําขอมลูดังกลาว
ไปวิเคราะหตามกรอบแนวคิดทฤษฎีตอไปเพ่ือนําขอมูลกลับไปตอบวัตถุประสงคการวิจัยท้ังสองขอ 
 

ผลการวิจัย 
  กลยุทธการสื่อสารการตลาดอัญมณีจันท ประกอบไปดวย 5 เคร่ืองมือสําคัญ ไดแก (1) การโฆษณา คือ การ
นําเสนออัญมณีจันทเพ่ือทําใหสินคากลายเปนที่รูจักอยางกวางขวางน้ันผูประกอบการจะใชส่ือสังคมออนไลนเปนสื่อกลาง
ในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคา โดยเฉพาะการโฆษณาแบบสตรีมม่ิง (Streaming Video and Audio) 
ผาน Facebook ที่ผูประกอบการใชในการเขาถึงกลุมเปาหมาย (2) การประชาสัมพันธและการบริการลูกคา คือ ขอมูล
เก่ียวกับอัญมณีจันทเพื่อสรางคุณคาใหกับสินคาโดยเล็งเห็นผลไปที่ความตองการซ้ืออัญมณีจันทที่จะเกิดข้ึนตามมา เชน 
การใหขอมูลสีอัญมณีที่ถูกโฉลกกับวันเกิดของลูกคา หรือการบริการตรวจวิเคราะหเปอรเซ็นโลหะ ซ่ึงเปนบริการท่ีชวย
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สรางความมั่นใจใหแกลูกคาที่จะซ้ืออัญมณี (3) การสงเสรมิการขาย คือ เทคนิคที่ผูประกอบการนํามาใชในการเพิ่มมูลคา
ใหกับอัญมณีจันทเพื่อกระตุนพฤติกรรมการซื้อของลูกคาใหเกิดการตัดสินใจซ้ือทันที เชน เทคนิคการลดราคา หรือเทคนิค
การประมูลโดยเร่ิมที่ศูนยบาท หรือการแจกของแถม เปนตน (4) การตลาดทางตรง คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event 
Marketing) เพื่อสรางพื้นที่ ชองทางใหผูประกอบการกับลูกคาไดพบปะจนเกิดประสบการณรวมกันและสงผลตอการ 
โนมนาวใหเกิดการตัดสินใจซ้ืออัญมณีจันทนอกจากน้ียังมีการใชโปรแกรมสนทนาผานสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางใน
การติดตอกับกลุมลูกคาโดยตรงและ(5) การใชพนักงานขาย คือ บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหประจําอยู ณ จุดขาย โดยทํา
หนาท่ีสาธิต โนมนาว และบริการลูกคาในระหวางการขายและหลังการขาย ซ่ึงหากพนักงานขายมีทักษะในการส่ือสารกับ
ลูกคาที่ดีก็จะชวยสนับสนุนใหลูกคาเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือไดงายขึ้น สําหรับตัวอยางการสื่อสารอัญมณีจันท  
ดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การโฆษณาอัญมณีจันทผานส่ืออนไลน และการสงเสริมการขาย 

 สําหรับการบริโภคความหมายอัญมณีจันท พบวา ผูประกอบการไมไดมีการสรางและใสความหมายใหมใหกับ 
อัญมณีจันทเปนการเฉพาะ (signature) แตเปนการหยิบยืมความหมายเดิมที่มีมากอนหนามาเช่ือมโยงใหเขากับอัญมณี
จันทในลักษณะสัมพันธบทของความหมายกับความเช่ือในดานตางๆ ที่สังคมรับรูเปนทุนเดิมมากอนแลว ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การอางอิงความหมายระหวางอัญมณี 
 

วันเกิด 
/สรรพคณุ 

ความรัก อายุ อํานาจ ฐานะ ความขยัน ผูใหญ อุปสรรค 

อาทิตย ทบัทิม เพชร โกเมน มรกต (เขียว
สอง) 

บุษราคัม มุกดาหาร ไพลิน 

จันทร เพชร โกเมน 
เพทาย 

มรกต (เขียว
สอง) 

นิลดํา มุกดาหาร ไพลิน ทับทิม 

อังคาร โกเมน 
เพทาย 

มรกต (เขียว
สอง) 

นิลดํา บุษราคัม ไพลิน ทับทิม เพชร 

พุธ 
(กลางวัน) 

มรกต (เขียว
สอง ) 

นิลดํา บุษราคัม มุกดาหาร ทับทิม เพชร โกเมน 
เพทาย 

พุธ 
(กลางคืน) 

มุกดาหาร ไพลิน ทบัทิม เพรช มรกต (เขียว
สอง) 

นิลดํา บุษราคัม 

พฤหัสบดี บุษราคัม มุกดาหาร ไพลิน ทับทิม โกเมน 
เพทาย 

มรกต (เขียว
สอง) 

นิลดํา 

ศุกร ไพลิน ทับทิม เพชร โกเมน นิลดํา บุษราคัม มุกดาหาร 

เสาร นิลดํา บุษราคัม มุกดาหาร ไพลิน เพชร โกเมน 
เพทาย 

มรกต (เขียว
สอง) 

  

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การสื่อสารการตลาดอัญมณีจันท สอดคลองกับที่ Belch & Belch (2009: 18) อธิบายกลยุทธการส่ือสาร
การตลาดประกอบไปดวยการโฆษณา การตลาดทางตรง การตลาดทางอินเทอรเน็ต การสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ 
และพนักงานขาย กลาวคือ อัญมณีจันทมีการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาด 6 เครื่องมือแบบบูรณาการในการสงเสริม
การตลาดอัญมณีจันท โดยขอตางกับทฤษฎีคือการประยุกตใหเมาะสมกับบริบทที่เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดถูกนํามาใช 
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ ดังน้ี การโฆษณาออนไลน การประชาสัมพันธและการบริการลูกคา การสงเสริมการขาย 
อัญมณีจันท การตลาดทางตรง การใชพนักงานขาย  
 กลยุทธการสื่อสารการตลาดอัญมณีจันทมีการประยุกตแนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดมาทําการสงเสริม
การตลาดอัญมณีจันทไดอยางเหมาะสม เชน มีการใชสื่อสังคมออนไลนในการโฆษณาอัญมณีจันททําใหการโฆษณาผาน
ชองทางดังกลาวเขาถึงผูคนไดในลักษณะเฉพาะกลุมที่ติดตามเพจและใชตนทุนที่นอยกวาการใชสื่อมวลชน ในกรณีน้ีมี
ขอจํากัดตรงการเขาถึงบุคคลเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะกลุมเทากับเปนการปดโอกาสที่จะเขาถึงบุคคลที่คาดวาหรือ 
มีโอกาสจะเปนลูกคาไปดวย ซึ่งในกรณีหลังน้ีการใชสื่อมวลชนจะชวยทําใหเขาถึงบุคคลท่ีคาดวาหรือมีโอกาสจะเปนลูกคา
ไดในวงกวาง แตก็ตองแลกมาดวยคาใชจายในการซื้อสื่อท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
 ประเด็นถัดมา คอื เรื่องความหมายที่ถูกสวมทับลงไปในอัญมณีจันทเปนความหมายที่มีลักษณะอางอิงความหมาย
เดิม คือ การหยิบยืมความมหายท่ีมีมากอนหนามาใชงาน ขอดีคือ ความหมายเหลาน้ีมีตนทุนทางความเชื่อที่สามารถนํามา 
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ผูกโยงกับอัญมณีจันทไดทันที และไมตองกระทํากิจกรรมส่ือสารการตลาดอยางเขมขนเพื่อทําใหสังคมยอมรับความหมาย
เหลาน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมคุนชินกับความหมายเหลานั้นเปนทุนเดิมอยูกอนแลว  
 สําหรับประเด็นสุดทาย Jean Baudrillard อธิบายตรรกะวิทยาแหงการบริโภคของมนุษย 4 แบบ กลาวคือ 
แบบแรก ตรรกะวิทยาคาประโยชนใชสอย แบบที่สองตรรกวิทยาแหงการแลกเปลี่ยน แบบที่สามตรรกวิทยาแหงการ
แลกเปล่ียนเชิงสัญลักษณ และแบบสุดทายตรรกวิทยาแหงคาสัญญะ สําหรับการบริโภคอัญมณีท่ีเกิดขึ้นสอดคลองกับ
ตรรกวิทยาแหงการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ กลาวคือ การบริโภคอัญมณีของผูบริโภคหลายครั้งไมไดซื้อไปเพื่อสวมใสเอง 
แตเปนการซ้ือใหเพ่ือเปนของขวัญเน่ืองในโอกาสสําคัญตางๆ อัญมณีจึงมีความหมายเปนสัญลักษณแทนความสําคัญของ
โอกาสน้ันๆ จากผูใหไปสูผูรับ รวมถึงสอดคลองกับตรรกวิทยาแหงคาสัญญะ กลาวคือ การบรโิภคอัญมณี ไมวาจะเปนการ
ซ้ืออัญมณีมาเพ่ือสวมใสเอง หรือสงมอบเปนของขวัญแกบุคคลอ่ืน จะนําไปสูการบริโภคคาแหงสัญญะตามความหมาย
ที่อัญมณีกําหนดเพ่ือความเปนสิริมงคลท้ังสิ้น เชน บุคคลท่ีเกิดเดือนเมษายน สวมใส (บรโิภค) อัญมณเีพชร เทากับสวมใส 
ความหมายถึงการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน (บริโภคความมหมายสัญญะ) ซึ่งความหมายดังกลาวน้ีทํางานโดยอิงอยูกับความเช่ือ
ที่มีอยูแลวมาชานานในสังคมไทย หาไดเปนความเชื่อชุดใหมที่ถูกสรางขึ้นและประกอบใหเขากับอัญมณีจันทโดยเฉพาะ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1) ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการประกอบสรางความหมายอัญมณีจันทขึ้นมา เปนการเฉพาะที่
เหมาะสมกับบริบทของจันทบุรี ทั้งน้ีเพ่ือใหอัญมณีที่ผลิตจากจันทบุรีมีความหมายที่มีความเปนเดิมแท ท่ีมีความโดดเดน
เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร (original) มากกวาการหยิบยืมความหมายที่มีอยูแลวในสังคมมาใชในการสื่อสารการตลาด 
อัญมณีจันท 
  2) หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมการโฆษณาออนไลนดวยวิธีการตางๆ แกผูประกอบการชุมชน เน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพในการเขาถึงและสรางประสบการณรวมกับลูกคาไดอยางดี 
  3) การวิจัยครั้งน้ีเปนการศกึษาที่ใหความสําคัญไปที่การบริโภคความหมายของลกูคา ซ่ึงยังไมครอบคลุมตอการ
วัดผลในประเด็นประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสารการตลาด (เชน การเขาถึง ความพึงพอใจ ฯลฯ) ดังน้ันการวิจัยครั้ง
ตอไปจึงควรศึกษาในประเด็นประสิทธิภาพของเครื่องมือส่ือสารการตลาดดวยแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบตอการทําประมงพื้นบาน: 
กรณีศกึษาชุมชนประมงพื้นบานตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

Legal Problem Relating to Enforcement of IPOA-IUU in Case of Small-Scale Fishery: 
the Study of Small-Scale Fishery Communities in Takat Ngao Subdistrict,  

Thamai District, Chanthaburi Province 
ชญานาภา ลมัยวงษ, อาทิตยา โภคสุทธิ์, วิศษิศักดิ์ เนืองนอง, อุลิช ดิษฐปราณีต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหากฎหมายที่เก่ียวเน่ืองกับแผนปฏิบัติการระดับสากลวาดวยการ
ปองกัน ยับย้ังและขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (International Plan of 
Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) หรือ IPOA-IUU ที่มี
ผลกระทบตอการทําประมงพ้ืนบานในตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพื่อหาขอสรุปและแนวทางแกไข
ปญหาทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายประมงพื้นบานเพื่อใหมีผลบังคบัใชไดอยางแทจริง 

บทความวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 
โดยการศึกษาคนควาจากตํารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ วารสาร ทฤษฎี หลักกฎหมาย ตลอดถึงขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต เปนตน โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการวิจัยครั้งน้ี และวิจัยโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อหาขอสรุปและแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ
ประมงพ้ืนบาน 

จากการศึกษาพบวา มีปญหากฎหมายเก่ียวกับ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบตอการทําประมงพ้ืนบานในตําบล
ตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดแก (1) ปญหาเก่ียวกับขนาดของเรือประมงพ้ืนบาน (2) ปญหาเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตทําการประมงพื้นบาน (3) ปญหาเก่ียวกับการกําหนดเขตทางทะเลที่สามารถประกอบอาชีพประมง
พื้นบานได (4) ปญหาเก่ียวกับการล็อกเรือ (5) ปญหาเก่ียวกับสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในทางปฏิบัติ (6) ปญหา
กฎหมายที่มีลักษณะแยกสวนการจัดการและความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 

ในการจัดการประมงพื้นบานถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการ และรัฐจําเปนตองสงเสริมใหชาวประมง
พื้นบานทําการประมงอยางมีความรับผิดชอบ และที่สําคัญที่สุดรัฐจะตองทําใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็งโดยการใหอํานาจ
และใหการสนับสนุนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการประมงตั้งแตระดับทองถ่ิน และ
รัฐบาลจะตองตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองรับฟงความคิดเห็นของชาวประมงพ้ืนบานในการออกกฎหมายมาควบคุม
การทําประมงพ้ืนบาน การกําหนดแนวทางในการจัดการประมงพื้นบานรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวของโดย
ใหสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และโดยการ
ผสมผสานแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงจะชวยใหการบริหารจัดการประมงเกิด
ความยืดหยุนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซ่ึงจะกอใหเกิดการยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎหมายดวยความสมัครใจ 
คําสําคัญ: สิทธิชุมชน, การทําประมงพ้ืนบาน, การทําประมงผิดกฎหมาย 
 

Abstract 
The objective of this research was to study legal problems relating to the International Plan of 

Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) which 
affects small-scale fishery in Takat Ngao Subdistrict, Thamai District, Chanthaburi Province was 
conducted in order to find the conclusion of these problems, legal solutions and enable the practical 
enforcement of small-scale fishery law. 
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This qualitative study is documentary research. The document includes books, textbooks, 
articles, thesis, journal articles, theories, laws, and also information available online. All the data were 
collected and analyzed which is the important part of this study. In-depth interviews were also 
conducted in order to find the solutions for legal problems and small-scale fishery law enforcement. 

From the study, it was found that there were numerous legal problems relating to IPOA-UU 
which affected small-scale fishery in Takat Ngao Subdistrict, Thamai District, Chanthaburi Province. They 
were (1) problems with small-scale fishery boat sizes, (2) problems with small-scale fishery license, (3) 
problems with sea territory for small-scale fishery, (4 )  problems with boat security (5 )  problems on 
community rights and participation, and (6 )  legal problems containing partition management and 
repetitive operation. 

Small-scale fishery management is considered the responsibility of the Government sector. 
They have to support and encourage fishermen on proper small-scale fishery. Most importantly, 
Government sector has to promote solidarity of the local community by assigning the power and 
supporting the participation of people in community in policy making and fishery management planning 
from community level to bigger levels. The Government has to take the fishermen’s voice into 
consideration for legislating small-scale fishery law, for setting policy in small-scale fishery, and also for 
amending related laws respecting rights of community to participate regarding Thai Constitution B.E. 
2560. The combination of sustainable development and sufficient economy philosophy can help small-
scale fishery management more flexible. This will be suitable for recent state of the economy, society, 
and local culture which result in willingly law acknowledgement and enforcement. 
Keywords: community right, small-scale fishery, unregulated fishing 
 

บทนํา 
ตําบลตะกาดเงา เปนชุมชนเกาแกไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวากอต้ังข้ึนเม่ือใด แตมีผูเลาสืบตอกันมาวามีมา

ต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คําวา ตะกาด หมายถึง ท่ีดินที่อยูหลังหาดชายทะเลแตมีน้ําเค็มซึมข้ึนไปถึงได สมัยกอน
บริเวณน้ีเปนที่สัญจรของคนท่ัวไป ไดมีควาญชางทํางาวตกไวบริเวณน้ี ชาวบานจึงเรียกวา "ตะกาดงาว" ตอมาไดเพ้ียน
เปน "ตะกาดเงา" ชาวบานของตําบลตะกาดเงามีอาชีพหลักไดแก ทําประมง เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา จับแมงกะพรุน และ
เพาะเลี้ยงหอยนางรมและอาชีพเสริม ไดแก ทํานาและรับจางทั่วไป ตําบลตะกาดเงาทั้งสิบหมูบาน เปนชุมชนที่ชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน  

จากการท่ีสหภาพยุโรปไดประกาศใหใบเหลืองแกประเทศไทย เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 รัฐบาลไดมีคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2558 เร่ือง การแกไขปญหาการทางการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม1 เพื่อแตงต้ังศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (Command Center for 
Combating Illegal Fishing : CCCIF) หรือ ศปมผ. ข้ึน เปนศนูยเฉพาะกิจ ปฏิบัติหนาที่หลักในการกําหนดแนวทางการ
แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ของไทย จัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติในการแกปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ตลอดจนกํากับการดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน กํากับดูแลและประสาน
การปฏิบัติการทั้งปวงของหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาเสนอแนะปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวของใหเปน
มาตรฐานสากล และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการปฏิบัติการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing เปนนโยบาย
เรงดวนและเปนการเฉพาะกิจ การตรากฎหมายขึ้นบังคับใชเพ่ือแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing 

                                                             
1 คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2558 เรื่อง การแกไขปญหาการทางการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร

การควบคุม, ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 29 เมษายน 2558 
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จึงยังไมมีประสทิธิภาพเทาที่ควรและยังเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งชาวประมงพื้นบานในตําบลตะกาดเงาไดประสบปญหา
เก่ียวกับการแยกใชเรือตามประเภทของเรือและปญหาการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบานหรือเรือเล็ก และประสบปญหา
ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบานซ่ึงเปนอาชีพหลักของชุมชนตําบลตะกาดเงา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปญหากฎหมายที่เก่ียวเน่ืองกับแผนปฏิบัติการระดับสากลวาดวยการปองกัน ยับย้ังและขจัดการทํา
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ (International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) หรือ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบตอการทําประมงพ้ืนบาน
ในตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพ่ือหาขอสรุปและแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายประมงพื้นบานเพ่ือใหมีผลบังคับใชไดอยางแทจริง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
คนควาจากตํารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ วารสาร ทฤษฎี หลักกฎหมาย และรวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ตลอด
ถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ และวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) ผูนําชุมชนและผูแทนหนวยงานรัฐ โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือทราบปญหาทางกฎหมายและหา
ขอสรุปและแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายประมงพื้นบาน เพ่ือใหมีผลบังคับใชไดอยาง
แทจรงิ  
 

ผลการวิจัย 
จากการมีผลบังคับใชโดยทางออมของ Code of Conduct for Responsible Fisheries 2 หรือจรรยาบรรณ

ในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (กังวาลย จันทรโชติ (แปล), 2544) และ International Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IPOA-IUU3 หรือแผนปฏบิติ
การสากลในการขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (อิสระ ชาญราชกิจ, 2550) ทํา
ใหประเทศไทยจะตองดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑของ Code of Conduct 
for Responsible Fisheries และ IPOA-IUU ไมใชเพียงเพื่อแกปญหาเก่ียวกับการสงออกสินคาและผลิตภัณฑประมง
เทาน้ัน แตจุดมุงหมายของกฎหมายดังกลาวเปนไปเพ่ือการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล (วีระวัฒน หงสกุล, 2542) 
ซ่ึงประเทศไทยไดจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 2558-2562 (Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2015-2019 หรือ NPOA-IUU)4 และแผนการบริหาร
จัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแหงชาติดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558-2562 (Marine Fisheries 
Management Plan of Thailand หรือ FMP)5 ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามขอแนะนําหรือหลักเกณฑท่ีปรากฏใน Code of 
conduct และ IPOA-IUU ของ FAO และนํามาซ่ึงการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับการทําประมง (ดวงพร เพชรคง, 
2558) และการบังคบัใชกฎหมายอยางเขมงวดเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงการทําประมงพ้ืนบานดวย 

                                                             
2 Code of Conduct for Responsible Fisheries. available at: http://www.fao.org/3/v9878e/v9878e00.htm 
3 International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. available at: 
http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf 
4 แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับย้ังและขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 
2558 – 2562 (Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2015 - 2019 หรือ 
NPOA-IUU), ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 346 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2558 
5 แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแหงชาติดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 2562 (Marine Fisheries 

Management Plan of Thailand หรือ FMP), ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 346 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2558 
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สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวของกับการทําประมงพ้ืนบาน กลาวโดยเฉพาะท่ีเปนปญหา
สําหรับกรณีศกึษาชุมชนประมงพ้ืนบานตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดแก พระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456 ในประเด็นเก่ียวกับการควบคุมเรือประมงพื้นบาน และการควบคุมการ
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน และจากการศึกษาพบวามีปญหาทางกฎหมายที่เก่ียวเน่ืองกับ IPOA-IUU ดงัตอไปน้ี 

1. ปญหาเก่ียวกับขนาดเรือประมงพ้ืนบาน 
 1.1 ความหมายของเรือประมงพื้นบาน 
  กฎหมายไมไดกําหนดนิยามคําวาเรอืประมงพื้นบานโดยตรง แตกําหนดนิยามคําวา ประมงพื้นบาน 
หมายถึง การทําการประมงในเขตทะเลชายฝงไมวาจะใชเรือประมง หรือใชเคร่ืองมือโดยไมใชเรือประมง ทั้งน้ี ที่มิใชเปน
ประมงพาณิชย6 
 1.2 กรณีที่เรือประมงพื้นบานจะตองจดทะเบียน 
  ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอน การขอและการอนุญาตใหทําการประมง
พื้นบาน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 25617 ไดกําหนดลักษณะของเรือที่จะนํามาขออนุญาตทําประมงพ้ืนบาน ตามพระราช
กําหนดการประมง พ .ศ . 2558 มาตรา 174 ดังตอไปน้ี 
  (1) เรือประมงตองจดทะเบียนเรอืไทยตามกฎหมายวาดวยเรือไทย  
  (2) เรือประมงตองมีใบอนุญาตใชเรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย ประเภทการใช
ทําการประมง ซึ่งมีอายุอยูในวันที่ย่ืนคําขอและในวันที่อนุญาต หรือมีหลักฐานการย่ืนตออายุ ใบอนุญาตใชเรือกับกรมเจา
ทา 
  (3) เรือประมงตองเปนเรือที่มีขนาดต้ังแตสบิตันกรอสแตไมถึงสิบหาตันกรอส  
  (4) ผานการตรวจทําอัตลักษณเรือแลว 
 จากการศึกษาพบวา ชาวประมงพ้ืนบานสามารถใชเรือขนาดตั้งแตสิบตันกรอสแตไมถึงสิบหาตันกรอสมาขอ
อนุญาตทําประมงพ้ืนบานได และเรือทุกลําตองจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายวาดวยเรือไทย เพราะกฎหมายหามมิให
ผูใดใชเรือไรสัญชาติทําการประมง8 ยกเวนเรือที่มีขนาดไมเกินสามตันกรอส แมไมจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเรือไทย
ก็ไมถือวาเปนเรือไรสัญชาติ9 แตยังมีปญหาในการพิจารณาวาเรอืขนาดเทาใดที่จะถือเปนเรอืประมงพ้ืนบานที่จะนํามาขอ
อนุญาตทําประมงพ้ืนบานได เพราะกฎหมายไมไดกําหนดคํานิยาม คําวา “เรือประมงพ้ืนบาน” ไวอยางชัดเจนโดยเฉพาะ 
 1.3 กรณีเรอืประมงพ้ืนบานที่สามารถขอใบอนุญาตทําประมงพ้ืนบานได 
  จากการศึกษาพบวา กรณีเรือที่มีขนาดไมเกินสามตันกรอส แมไมจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเรือ
ไทยก็ไมถือวาเปนเรือไรสัญชาติดังกลาวขางตน แตก็ยังมีปญหาวาจะสามารถนําเรือดังกลาวมาขออนุญาตทําประมง
พื้นบานไดหรือไม เพราะตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตใหทําการ
ประมงพื้นบาน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561 กําหนดลักษณะของเรือประมงที่จะนํามาขออนุญาตทําประมงพ้ืนบานตอง
เปนเรอืท่ีมีขนาดตั้งแตสิบตันกรอสแตไมถึงสิบหาตันกรอสเทาน้ัน 
 
 

                                                             
6 พระราชกําหนดการประมง พ .ศ.2558  มาตรา 5 บัญญัติวา ประมงพื้นบาน หมายถึง  การทําการประมงในเขตทะเลชายฝงไมวา
จะใชเรือประมง หรือใชเครื่องมอืโดยไมใชเรือประมง ท้ังนี้ ที่มิใชเปนประมงพาณิชย 
7 ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอน การขอและการอนุญาตใหทําการประมงพ้ืนบาน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561, 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 9 มีนาคม 2561 
8 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 10 บัญญัตวิา “หามมิใหผูใดใชเรือไรสัญชาติทําการประมง” 
9 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดขนาดเรือของผูมีสัญชาติไทยที่ทําการประมงพ้ืนบานหรือประมงนํ้าจืดท่ีไมถือเปน
เรือไรสัญชาติ แมไมจดทะเบียนเรือพ.ศ. 2560 

 “ใหเรือของผูมีสัญชาติไทยที่ทําการประมงพื้นบานหรือประมงน้ําจืดซึ่งมีขนาดไมเกินสามตันกรอสไมถือเปนเรือไรสัญชาติ 
แมไมจดทะเบียนเรือ” 
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2. ปญหาเก่ียวกับการออกใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบาน 
กฎหมายกําหนดใหชาวประมงที่จะทําประมงพื้นบานตองไดรับใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบาน10 โดยใน

ใบอนุญาตจะตองระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ไดรับอนุญาตใหใชทําการประมง พื้นท่ีการทําการ
ประมง โดยใหออกใบอนุญาตใหแกเจาของเรือประมงและสําหรับเรือประมงแตละลํา โดยจะออกใบอนุญาตใหแกบุคคล
ใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมได11 จากการศึกษาพบวา หลักเกณฑในการออกใบอนุญาตทําการประมง
พื้นบานดังกลาวอาจขัดกับสภาพความเปนจริงซ่ึงสวนใหญในหน่ึงครอบครัวจะมีเรือเพียงหน่ึงลําและคนในครอบครัวก็ใช
เรือลําเดียวกัน หรือใชอุปกรณจับสัตวนํ้าชุดเดียวกัน หากคนในครอบครัวคนใดที่ไมมีใบอนุญาตดังกลาว และนําเรือประมง
พื้นบานไปใชก็จะถือวาเปนการทําผิดกฎหมาย 

3. ปญหาเก่ียวกับเขตทางทะเลที่จะสามารถประกอบอาชีพประมงพื้นบานได 
กฎหมายกําหนดหามมิใหผูไดรับใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบาน ทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝง เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกลาวอธิบดีจะประกาศอนุญาตใหเปนการทั่วไปก็ได 
โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝงดวยก็ได12 อันเปนการหามชาวประมง
พื้นบานออกไปจับปลานอกเขต 3 ไมลทะเล ทั้งน้ี พิจารณาไดจากนิยามตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 5 ดังน้ี 

“ประมงพ้ืนบาน” หมายความวา การทําการประมงในเขตทะเลชายฝงไมวาจะใชเรือประมง หรือใชเครื่องมือ
โดยไมใชเรือประมง ทั้งน้ี ท่ีมิใชเปนประมงพาณิชย  

“ทะเลชายฝง” หมายความวา ทะเลที่อยูในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝงทะเลออกไปสามไมลทะเล เวนแต
ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา จะออกกฎกระทรวงกําหนดใหเขตทะเล
ชายฝงในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝงทะเลออกไปนอยหรือมากกวาสามไมลทะเลก็ได แตตองไมนอยกวาหน่ึงจุด
หาไมลทะเลและไมเกินสิบสองไมลทะเล โดยใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณ ที่กําหนดแนบทายกฎกระทรวงดวย 

“ทะเลนอกชายฝง” หมายความวา ทะเลท่ีอยูในราชอาณาจักรที่อยูพนจากทะเลชายฝงจนสุดเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยหรือสุดเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักร
ไทยตามกฎหมายระหวางประเทศสุดแตเขตใดจะไกลกวา  

4. ปญหาเก่ียวกับการล็อกเรือ13  
 การล็อกเรือโดยเจาหนาที่รัฐอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน 
  (1) การล็อกเรือเพราะไมมีทะเบียนเรือทั้งเรอืขนาดเล็กและเรือขนาดใหญ  
  (2) เรือมีทะเบียนเรือแตไมไดไปรับใบอนุญาตทําประมงจากกรมประมง  

                                                             
10 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 32 บัญญัติวา ผูใดจะทําการประมงพ้ืนบานโดยใชเรือประมงหรือเครื่องมือท่ีมีขนาดหรือ
ลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ตองไดรับใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบานจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เวนแตเปนการใช
เรือประมงโดยใชเครื่องมือทําการประมงประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 
11 พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 11 บัญญัติวา ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 32 แหงพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนญุาต ใหใชทําการประมง พ้ืนที่การทํา
การประมง หรือเง่ือนไขอื่นใดท่ีจําเปน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนบริหารจัดการการประมง และในกรณีเปนการทําการประมงโดยใช
เรือประมงใหออกใหแกเจาของเรือประมงและสําหรับเรือประมงแตละลํา โดยจะออกใบอนุญาตใหแกบุคคลใดเกินจํานวนท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดมิได” 
12 พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 12 บัญญัติวา ใหยกเลิกความในมาตรา 34 แหงพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และใหใชความตอไปน้ีแทน “มาตรา 34 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบาน ทําการประมงในเขตทะเลนอก
ชายฝง เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกลาว อธิบดีจะประกาศอนุญาตใหเปนการทั่วไปก็
ได โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการทําการประมง ในเขตทะเลนอกชายฝงดวยก็ได” 
13 ระเบียบกรมเจาทา วาดวยการล็อกเรือ การทําเครื่องหมายท่ีแสดงอัตลักษณเรือ การทําเครื่องหมายบนเรือ การย่ืนคําขอและวาง
หลักประกันกรณีเคลื่อนยายเรือที่ถูกล็อก พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 139 ง วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
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  (3) กรณีที่เจาของเรือไมมาแสดงตนวามีเรืออยูในฐานระบบกรมเจาทา เพ่ือใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบ
วาเรือยังมีอยูจริง แตถาไมมีเรืออยู เชน เรือชํารุด หรือจม ก็ตองมาแจงตอกรมเจาทา หากเจาของเรือไมมาแจงหรือแสดง
ตน เมื่อมกีารตรวจพบในภายหลังก็จะถูกล็อกเรือ 
  (4) เรือบางสวน โดยเฉพาะเรือเล็กท่ีมีขนาดต่ํากวาสิบตันกรอส ตามพระราชกําหนดการประมง 
เรียกวา เรือประมงพ้ืนบานซึ่งสวนใหญมีทะเบียน บางสวนไมมีทะเบียน เรือประมงพื้นบาน สวนใหญอาจจะไปทําประมง 
โดยการไปลักลอบทําประมงแลวถูกจับจากหนวยทางเรือ ทหาร ศุลกากร ตํารวจนํ้า เจาทา เม่ือถูกจับแลวก็จะถือวาเปน
เรือที่ทําผิดกฎหมาย กลุมน้ีก็จะตองถูกลอ็กเรือเชนกัน และจะตองรอใหคดีถึงท่ีสุด  
  (5) กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองเสียภาษีทุกปภายในกําหนดเวลาโดยทางกรมเจาทาจะมีหนังสือ
แจงใหมาเสียภาษี ถาหากไมมาก็ถือวาไมปฏิบัติตามกฎหมายก็จะถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนเรือ เมื่อส่ังเพิกถอนทะเบียนเรือ
แลวก็จะตองถูกล็อกเรือเชนเดียวกัน  
 กรมเจาทา และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการประกาศใหเรือประมงพื้นบานท่ีมีทะเบียนใหมาแสดงตน ซึ่งใน
จังหวัดจันทบุรีมีอยู 891 ลํา ตอนน้ีมาย่ืนแสดงตนแลวประมาณ 700-800 ลํา 

และในขณะนี้มีการดําเนินงานเพื่อวางระบบใหมเพื่อจะทราบจํานวนวาเรือประมงพ้ืนบานมีจํานวนเทาไร โดย
กรมประมงจะเปนผูรับขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพประมง แตทางกรมเจาทาขณะน้ียังตอบไมไดวาจะมีการเปดรับการจด
ทะเบียนเรืออีกหรือไมทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล (ประสงค เอ่ียมวิจารย, สัมภาษณ 2562) 

5. ปญหาเก่ียวกับสิทธิชุมชน14 และการมีสวนรวมในทางปฏิบัติ 
กรณปีญหาเกี่ยวกับสทิธิชมุชนและการมีสวนรวมในทางปฎิบัติมีขอพิจารณาดังตอไปน้ี 
คําวา สิทธิ คือ อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันที่จะกระทําการเก่ียวกับทรัพยหรือบุคคลอื่น เปน

อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลคนหนึ่งในอันที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนอีกคนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการบางอยางบาง
ประการใหเกิดประโยชนแกตน (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2543) ดวยเหตน้ีุ สิทธิ จึงเปนความชอบธรรมท่ีบุคคลสามารถใชยัน
กับบุคคลอ่ืนเพ่ือคุมครองหรือรักษาผลประโยชนอันเปนสวนที่พึงมีพึงไดของบุคคลน้ัน กลาวอีกนัยหน่ึง สิทธิ คือ ประโยชน
ที่บุคคลมีความชอบธรรมที่จะไดรับซึ่งกฎหมายรับรองและคุมครองให (สมยศ เชื้อไทย, 2551) 

คําวา ชุมชน ซึ่งชุมชนตามพื้นที่ หมายถึง หมูคณะซึ่งดําเนินวิถีชีวิตรวมกันในทองที่ใดทองท่ีหน่ึง โดยยึดถือ
อาณาบริเวณเขตที่ต้ังถิ่นฐานทางภูมิศาสตรเปนสําคัญ โดยการจัดตั้งมีการตกลงกันและจัดการอยางเปนระบบ (Artificial 
and Mechanical) เพ่ือความมุงหมายในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงที่ไมจําตองมีการตกลงกันอยางชัดแจงแตเปน
การรวมกันในลักษณะที่เปนไปเองโดยวิถีชีวิตซึ่งดําเนินไปเองตามธรรมชาติ (Real and Organic) (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 
2551)  

                                                             
14 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 40 ก วันท่ี 6 เมษายน 2560 

 มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ  
 (1) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดีงามทั้งของทองถ่ินและของชาติ 
 (2) จัดการบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 (3) เขาช่ือกันเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชน หรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอ
ความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยให ประชาชนที่
เก่ียวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
 (4) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน  
 สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาวดวย 
 มาตรา 77 รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปน
อุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไมชักชาเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตางๆ ไดโดยสะดวกและ
สามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง  
 กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ วิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปน
ระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรบัฟงความคิดเห็น และการวิเคราะหน้ันตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เม่ือกฎหมาย
มีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม กับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑ การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐและระยะเวลาใน
การดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไว ในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง 
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คําวา สทิธิชุมชน (Community Rights) เปนสิทธิที่มีลักษณะรวมหมู (Collective Right) เปนสิทธิรวมกันของ
ประชาชนที่รวมกันเปนกลุมและดําเนินชีวิตรวมกันภายใตแบบแผนการปกครองที่แนนอน ซึ่งหมายรวมถึงชุมชนทองถ่ิน 
และชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ในฐานะที่เปนหมูคณะที่ดําเนินวิถีชีวิตรวมกันและเปนที่รับรูแกสาธารณะในลักษณะที่ไดรับการ
ยอมรบัวามีตัวตนและมีความสามารถมีสิทธิในทางใดทางหนึ่ง (ขรรคเพชร ชายทวีป, 2552) 

ดังน้ัน สิทธิชุมชนจึงมีสาระสําคัญในดานตางๆ สรุปได ดังน้ี  
(1) สิทธิชุมชนในการอนุรักษและดํารงไวซึ่งจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรู 

ศิลปะ คุณคาอันดีที่ส่ังสมและสืบทอดกันมาโดยไดรบัการคุมครองใหคงอยู  
(2) สิทธิชุมชนเปนสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเขาถึงฐานทรัพยากรดังกลาวตองเปนไป

อยางสมดุลและย่ังยืน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนสวนรวมในการจัดการ  
(3) สิทธิชุมชนในการมีสวนรวมกําหนดชะตากรรมตนเอง โดยเขาไปมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการฐาน

ทรัพยากร และใชสิทธิเรียกรองใหรัฐใหการยอมรับคุมครองการดําเนินนโยบายหรือกฎหมายเพื่อใหการใชสิทธิมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อันเปนการสงเสริมรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม แทนประชาธิปไตยแบบตัวแทนอยางใน
อดีต (พิมรดา มณีอินทร, 2558) 

ตามหลักการของจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible 
Fisheries) และแผนปฏิบัตกิารสากลวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU (IPOA-IUU)) จะเนนถึง
การใหความคุมครองประมงพ้ืนบาน การมีสวนรวมของชุมชน สิทธิของชาวประมง รวมทั้งการสนับสนุนสิทธิในการใช
แหลงประมงพ้ืนบานและทรัพยากรในนานนํ้า (วีระวัฒน หงสกุล, 2542) แตในทางปฏิบัติในการนําหลักเกณฑตางๆ มาใช
บังคับในประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือนํามาบัญญัติไวในรูปกฎหมาย จะมีลักษณะที่รัฐเปนผูออกคําสั่งอันเปนการบังคับให
ประชาชนตองปฏิบัติตาม ไมมีการอนุญาตใหชุมชนหรือประชาชนเขาไปมีสวนรวมจัดการแตอยางใด (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ, 
2559) โดยมีเหตุผลความจําเปนเรงดวนไมวาจะเปนเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรประมง รวมท้ังปญหาเก่ียวกับหลกัเกณฑที่
เครงครัดของสหภาพยุโรปเก่ียวกับการคาการสงออกที่อางอิงถึงการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการทําประมงผิดกฎหมาย 
หรือ IUU ทําใหรัฐตองรีบแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งสงผลทําใหกฎหมายที่ประกาศใชในบางเรื่องมีความไมชัดเจน ขัดของ 
และไมเหมาะสมบางประการดังที่กลาวมาขางตน และในการจัดการประมงพ้ืนบาน กฎหมายที่เก่ียวของจะกําหนดหนาที่
ใหกับหนวยงานรัฐในการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ต้ังแตการออกกฎหมาย การดูแลการใชประโยชนและการอนุมัติ
อนุญาต รวมทั้งการกําหนดขอหามและการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน โดยชาวประมงพ้ืนบานในชุมชนทองถ่ิน 
ไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมแตอยางใด (เสนาะ เกยชัย, สัมภาษณ 2562) 

6. ปญหากฎหมายมลีักษณะแยกสวนการจัดการและความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 
ตามกฎหมายกําหนดใหการทําประมงพื้นบานตองไดรับอนุญาต โดยจดทะเบียนภายใตกฎหมายหลายฉบับและ

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน ไดแก การจดทะเบียนเรือประมงกับกรมเจาทาตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พระราช 
บัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 256115 และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 
2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256116 การขอใบอนุญาตใชเรือและการจดทะเบียนผูบังคับเรือกับกรมเจาทา ตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 245617 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 252518 และ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 256019 และการขอใบอนุญาตทําการประมงพื้นบานกับกรม

                                                             
15 พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรอืไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 19 ก วันท่ี 27 
มีนาคม 2561 
16 พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรอืไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 112 
ก วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
17 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456, ราชกิจจานุเบกษา เลม 30 หนา 74 วันที่ 5 สิงหาคม 2456 
18 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525, ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนท่ี 88 วันท่ี 25 มิถุนายน 2525 
19 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 10 ก วันท่ี 24 มกราคม 2560 
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ประมง ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 255820 จากการศึกษาพบวา กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการประมง
พื้นบานมีลักษณะแยกสวน โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันตามภารกิจและความจําเปนของกฎหมายน้ันๆ ทําใหขาด
ศักยภาพในการบังคับใช เกิดปญหาการบริหารจัดการที่แตกตางกัน รวมทั้งการประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
และสรางภาระแกประชาชนในการทําความเขาใจและการปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ปญหาความไมชัดเจนเก่ียวกับขนาดของเรือประมงพ้ืนบาน 
จากการศึกษาพบวาการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเรือประมงพื้นบานไมมีความชัดเจน แตมีความพยายามที่จะ

แกไขปญหาดังกลาวโดยการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมไวในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติโทษทางอาญา 
ผูวิจัยเห็นวา ยังไมมีการกําหนดนิยามคําวาเรือประมงพ้ืนบาน และการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเรือประมงพ้ืนบานไม
ควรใหอํานาจฝายบริหารอยางกวางขวางในการแกไขเพ่ิมเติมไดโดยงาย เพราะจะสงผลตอขอบเขตการใชบังคับกฎหมาย
ซ่ึงจะกระทบตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะนิยามคําวาเรือประมงพื้นบาน
ควรมีความชัดเจนและแนนอน จึงควรมีการบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพราะการแกไขเพ่ิมเติมจะทําได
ยากกวาและผานการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงจะมีผลใหมีการกลั่นกรองกฎหมายทําใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไดดีกวา  

2. ปญหาเก่ียวกับใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบานท่ีอาจขัดกับสภาพความเปนจริงท่ีในหน่ึงครอบครัวสวนใหญ
จะมีเรือเพียงหน่ึงลําและคนในครอบครัวก็ใชเรือลําเดียวกัน หรือใชอุปกรณจับสัตวนํ้าชุดเดียวกัน 

จากการศึกษาพบวา ความพยายามในการแกปญหาเก่ียวการออกใบอนุญาตทําการประมงที่ไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง แตยังไมสามารถแกไขปญหาไดจริงในทางปฏิบัติ และสรางความไมชดัเจนแนนอน เพราะกฎหมายได
กําหนดใหเปนอํานาจของฝายบริหารที่จะประกาศกําหนดไดในภายหลัง ซึ่งการประกาศกําหนดหลักเกณฑสามารถถูก
แกไขเปล่ียนแปลงไดโดยงายจากฝายบริหาร และการออกประกาศก็ไมไดรับการกลั่นกรองจากฝายนิติบัญญัติซ่ึงอาจทําให
กระทบตอความเสมอภาคและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได 

3. ปญหาเก่ียวกับเขตทางทะเลที่จะสามารถประกอบอาชีพประมงพื้นบานได 
จากการศึกษาพบวา เรือประมงพ้ืนบานในชุมชนโดยสวนใหญมีขนาดเรือไมเกิน 10 ตันกรอส และกําหนดใหทํา

การประมงไดแคเฉพาะในเขตชายฝงเทาน้ัน การกําหนดหามชาวประมงพ้ืนบานไมใหออกไปทําการประมงนอกเขตชายฝง 
เทากับเปนการจํากัดอาชีพของชาวประมงพื้นบานใหแคบลง และเขตทะเลนอกชายฝงถือเปนแหลงท่ีควรจับสัตวนํ้าอยาง
เหมาะสมและชาวประมงพ้ืนบานควรไดเขาถึงอยางเปนธรรมและเทาเทียม ทั้งน้ี ชุมชนมีความรูสึกวาชาวประมงพ้ืนบาน
ถูกจํากัดสิทธิไมใหเขาถึงทรัพยากรแตกฎหมายกลับใหสิทธิแกประมงพาณิชยไดเขาถึงทรัพยากรมากกวา  

4. ปญหาเก่ียวกับการล็อกเรือ 
จากการศึกษาพบวา ปญหาการถูกล็อกเรือมีไดหลายสาเหตุดวยกัน และสาเหตุเหลาน้ันมาจากกฎหมายที่

เก่ียวของหลายเรื่องดวยกัน ซึ่งชาวประมงพ้ืนบานไมเขาใจสาเหตุเหลาน้ันและไมสามารถศึกษาคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ
ไดดวยตนเอง แตจะไดรับขอมูลเหลานี้จากผูนําชุมชน หรือจากเจาหนาที่รัฐ และยังมีความเขาใจผิดเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพ่ือไมใหถูกล็อกเรือ และปญหาสวนมากเกิดจากการที่ชาวประมงบางคน เม่ือมาแจงทะเบียนแลวขาดการ
ตอทะเบียนก็จะถูกล็อกเรือ ก็จะมีชาวประมงอีกกลุมหน่ึงที่ไมไดแจงทะเบียนเลยแตยังสามารถใชเรือไดตามปกติ ทําให
เกิดการหลบเลี่ยงไมมาแจงทะเบียนตอทางราชการ 

5. ปญหาเก่ียวกับสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในทางปฏิบัติ 
จากการศึกษาพบวา แมจะมีการบัญญัติหลักการเก่ียวกับสิทธิชุมชนไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม การมีสวนรวมใน

การแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับประมงพ้ืนบานเปนเพียงการมีสวนรวมในทางรูปแบบยังไมชัดเจนในทางปฏิบัติตาม

                                                             
20 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558, ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 108 ก วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
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วัตถุประสงคของกฎหมายรัฐธรรมนูญแตอยางใด ซ่ึงแมจะไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิในการมีสวนรวมไวเปนลายลักษณ
อักษรแลวแตยังไมมีการนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

6. กฎหมายมีลกัษณะแยกสวนการจัดการและความซ้ําซอนในการดําเนินงาน 
จากการศึกษาพบวา ปญหาดังกลาวเปนผลมาจากโครงสรางของกฎหมายการจัดการแบบเดิมที่มีลักษณะแยก

สวน เกิดการทับซอนของอํานาจหนาที่ มีปญหาเรื่องการประสานงาน และสรางความสับสนแกประชาชนในการติดตอกับ
หนวยงานอันเปนการสรางภาระแกประชาชนโดยทางออม 

กลาวโดยสรุป เน่ืองจากการปฏิบัติการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing เปนนโยบาย
เรงดวนและเปนภารกิจเฉพาะกิจของรัฐบาล กฎหมายเก่ียวกับประมงพื้นบานที่ใหอํานาจฝายบริหารอยางกวางขวางใน
การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับประมงพื้นบาน ทําใหเกิดความไมแนนอนและชัดเจนของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมี
บทบัญญัติที่มีโทษทางอาญา การใหฝายบริหารมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับประมงพื้นบาน จะมีผลตอ
ขอบเขตการใชบังคับกฎหมาย และอาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนได  

แมวาในการจัดการประมงพื้นบานจะเปนหนาท่ีของรัฐที่จะตองดําเนินการ และรัฐจําเปนตองทําใหชาวประมง
ทําประมงอยางมีความรับผิดชอบก็ตาม แตสิ่งที่สําคัญที่สุดรัฐจะตองทําใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็งโดยการใหอํานาจและให
การสนับสนุนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการประมงต้ังแตระดับทองถ่ิน และรัฐบาล
จะตองตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองรับฟงความคิดเห็นของชาวประมงในการออกกฎหมายมาควบคุมการทําประมง 
การกําหนดแนวทางในการจัดการประมงพ้ืนบานรวมถึงการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เก่ียวของโดยใหสิทธิชุมชนในการมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และโดยการผสมผสานแนวคิดการ
พัฒนาอยางย่ังยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงจะชวยใหการบริหารจัดการประมงเกิดความยืดหยุนและ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซึ่งจะกอใหเกิด การยอมรับและปฏิบัตติามกฎหมาย
ดวยความสมัครใจ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. จัดใหมีการใหบริการจดทะเบียนเก่ียวกับเรือประมงพื้นบาน การเดินเรือประมงพ้ืนบาน และการออก

ใบอนุญาตการทําประมงพ้ืนบานไวที่หนวยงานเดียวกัน โดยใหกรมประมงทําหนาที่เปนศูนยกลางการจดทะเบียนในเรื่อง
ดังกลาวในลักษณะการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยโอนอํานาจการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบานและการเดินเรือ
ประมงจากกรมเจาทามาใหกรมประมงดําเนินการพรอมกันไปกับการออกใบอนุญาตการทําประมงพื้นบาน 

2. กําหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรประมง ซ่ึงตองจัดทําโดยคณะกรรมการรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยใหมี
ผูแทนของทองถิ่นรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการออกมาตรการดังกลาว พึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของ วิเคราะห ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็น และการวิเคราะหน้ันตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เม่ือ
กฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
ไปเพ่ือใหการจัดการทรพัยากรประมงมีประสิทธิภาพโดยใหกระทบตอชุมชนในทองถิ่นนอยที่สุด 

3. กําหนดหลักเกณฑการเขาใชประโยชนในทรัพยากรประมงของชุมชน ประชาชนและทุกภาคสวนของสังคม
อยางเปนธรรมและยั่งยืน การจัดการทรัพยากรประมงที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ เขามารวมจัดการอยาง 
เปนรูปธรรม โดยมีมาตรการคุมครองชนิดพันธุและแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้าอยางเปนระบบ จัดระบบการแบงปน
ผลประโยชนในทรัพยากรประมงอยางเปนธรรม รวมทั้งการบูรณาการนโยบาย แผนงาน หนวยงานของรฐัและชุมชน โดย
ใหกรมประมงเปนหนวยงานหลักจะสามารถพัฒนาไปสูการจัดการรวมกันในทรัพยากรประมงของชาติไดอยางยั่งยืน ทั้งน้ี 
การผสมผสานแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหการบริหารจัดการประมงเกิด
ความยืดหยุนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซ่ึงจะกอใหเกิดการยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎหมายดวยความสมัครใจ 
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4. กําหนดหลักเกณฑการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถ่ิน องคกรทองถ่ินและองคกรที่เก่ียวของใน
การจัดการ อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรประมงใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใหมีสวนรวมในระดับรวมจัดการกับหนวยงาน
ของรัฐในทองถิ่นในลักษณะของการจัดการรวมกัน รวมท้ังจัดระบบขอมูลและองคความรูดานการประมงแกชุมชนและ
ประชาชนในทองถ่ิน โดยมอบอํานาจการจัดการใหองคกรของชุมชนดําเนินการ 

5. ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประมง จากการศึกษาพบวากฎหมายวาดวยการประมงใหอํานาจ
ฝายบริหารในการออกประกาศเพิ่มเติมไดอยางกวางขวาง ซึ่งกฎหมายดังกลาวนอกจากจะมีบทบัญญัติในสวนที่เปน
เน้ือหาสาระแลว ยังมีบทกําหนดการลงโทษแกผูที่ฝาฝน ดังน้ัน บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจึงควรมีความชัดเจน
แนนอน โดยเฉพาะควรมีการบัญญัติเน้ือหาสาระไวใหชัดเจนครบถวนในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพราะจะมีผลถึง
ขอบเขตการใชบังคับกฎหมายฉบับน้ันๆ ดวย การใหอํานาจฝายบริหารในการออกประกาศเพิ่มเติมควรมีอยูอยางจํากัด
และควรเปนกรณีเฉพาะเพ่ือใหทันตอเหตุการณปจจุบันอันเปนกรณีจําเปนจริงๆ เทาน้ัน ถาอํานาจในการออกประกาศ
เพิ่มเติมของฝายบริหารมีมากเกินไปจะทําใหกฎหมายไมมีความชัดเจนแนนอนเพราะกฎหมายจะถูกปรับเปลี่ยนได
โดยงาย ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาแกผูที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือประชาชน  

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปรบัปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังน้ี 
 (1) การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยการเพ่ิมคํานิยามในมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดประมง พ.ศ. 

2558 โดยใชขอความวา “เรือประมงพ้ืนบาน หมายถึง เรือสัญชาติไทยที่ไดรับใบอนุญาตใชเรือประเภทใชทําการประมง
ซ่ึงมีขนาดไมเกินสบิตันกรอส ซึ่งอยูในความครอบครองหรอืควบคุมโดยผูมีใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบาน” 

 (2) การแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 32 แหงพระราชกําหนดประมง พ.ศ. 2558 โดยใชขอความวา “ผูใดจะ
ทําการประมงพื้นบานโดยใชเรือประมงพื้นบานหรือเคร่ืองมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ตอง
ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบานจากอธิบดีหรอืผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

 การออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ตองระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ไดรับ
อนุญาตใหใชทําการประมง พ้ืนที่การทําการประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จําเปน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนบริหารจัดการ
การประมง และในกรณีเปนการทําการประมงโดยใชเรือประมงพื้นบานตองระบุเลขทะเบียนเรือและเลขที่ใบอนุญาตใช
เรือไวในใบอนุญาตดวย” 

 (3) กรณีการออกกฎกระทรวงกําหนดใหเขตทะเลชายฝงในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝงทะเล
ออกไปนอยหรือมากกวาสามไมลทะเล แตตองไมนอยกวาหน่ึงจุดหาไมลทะเลและไมเกินสิบสองไมลทะเล เพ่ือประโยชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้านั้น ควรดําเนินการตามขอเสนอแนะขอที่ 3 และขอ 4 กอนโดยคํานึงถึงสทิธิชุมชน
เปนสําคัญ 

นอกจากน้ี ควรจัดระบบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงไวในฉบับเดียวกัน หรือมีการรวบรวมไวในที่เดียวกัน มี
การจัดหมวดหมูเพื่อใหงายตอการสืบคนและการศึกษาทําความเขาใจ ทั้งน้ี เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปโดย
โปรงใส เปนธรรม และสรางความม่ันใจใหกับประชาชน ซ่ึงจะเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 
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การสรางสรรคลวดลายจากศิลปหัตถกรรม (โคระ) ของจําปาดะ 
The Pattern Created from the Cempedak Fruit Handcraft Products (Khro) 

 จรรยสมร  ผลบุญ, โอภาส อิสโม 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชวิธีการแบบผสม (mixed method) ระหวางวิธีการเชิงคณุภาพและ
วิธีการเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางสรรคลวดลายจากศิลปหัตถกรรมของจําปาดะ  

ผลวิจัยพบวา ผูวิจัยไดนําการวิเคราะหลวดลายจากศิลปหัตถกรรมของจําปาดะที่เรียกกันวา โคระ โดยนํา
ลักษณะเดนของวัสดุ คือ ทางมะพราว รูปแบบของลายสาน และผิวของจําปาดะ มาออกแบบลวดลายจากโคระเปน
จํานวน 5 ลาย แตเลอืกใชเพียงลวดลายเดียว โดยยึดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒ ินําลวดลายที่ไดมาออกแบบผลิตภัณฑ 
โดยจัดทําเปน 3 ประเภทคือ 1) แบบเคร่ืองนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค ในกระบวนการวิจัยขั้นน้ีผูวิจัย
ไดออกแบบโดยใชภาพจําลอง (Simulation) และนําภาพรางของผลิตภัณฑที่ไดออกแบบสงใหประชาชนทั่วไปซ่ึงเปนกลุม
ทํางานทั้งผูชายและผูหญิง จํานวน 200 คน ประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําเสนอผลการประเมินใหแกเจาของทุนวิจัย
สําหรับนําไปพัฒนาตอยอดจัดทําเปนผลิตภัณฑจริงสําหรับสงเสริมอาชีพใหแกคนชุมชน ผลการประเมินปรากฏอยูใน
เกณฑพึงพอใจมากที่สุด สวนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ชุดผามานพรอมเฟอรนิเจอร และชุดเคร่ืองนอน 
คําสําคญั: ลวดลาย, ศิลปหัตถกรรม, โคระ, จําปาดะ 

 

Abstract 
This research was conducted by mixed method approach combining between qualitative and 

quantitative methodology. The objectives of the research were designing and creating the pattern from 
the Cempedak fruit handcraft products (Khro). 

 The research found that the pattern that was created by analyzing pattern of Cempedak fruit 
handcraft product or Khro. The researcher had used the identities of Khro which were coconut leaves, 
pattern style and Cempedak fruit rind to design 5 new patterns but only 1 pattern was chose from the 
peer review. After that the researcher had designed 3 types of products which were clothes, 
multipurpose fabrics and handmade crafts from the chosen pattern. The products were designed using 
simulation technique then were evaluated by 200 working age people – both male and female. The 
result showed that the products satisfaction was considered at a highest level and the most popular 
products were a curtain set with furniture and a bedding set. The evaluation result can be continually 
developed to a real product for supporting community career.   
Keywords: Pattern, Handcraft, Khro, Cempedak fruit 
 

บทนํา 
   กรมทรัพยสินทางปญญา ไดออกประกาศเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ใหขึ้นทะเบียนจําปาดะสตลู เปนสิ่งบงช้ี
ทางภูมิศาสตรหรือ GI เน่ืองจากจําปาดะเปนไมผลประจํา จังหวัดสตูล มีการปลูกกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เน่ืองจากมี 
คนสํารวจพบตนจําปาดะใน อําเภอควนโดน มีอายุมากกวา 80 ป (สุรศักดิ์ สลีมีน, 2561) โดยรูปแบบของหัตถกรรมที่
เก่ียวของกับจําปาดะ น่ันคือ โคระจําปาดะ ถือเปนเคร่ืองจักสานที่ใชหอหรือสวมผลไมจําพวกขนุนและจําปาดะ กระบวน 
การทําโคระ เปนการสานขัดแบบงายโดยใชทางมะพราวเพียง 2 ทอน สานขัดกันไปจนเปนทรงกรวย รูปลักษณะของโคระ
ถือเปนภูมิปญญาชาวบานที่นําวัสดุอยางงายที่มีอยูในชุมชน และสงผลดีแกผลิตผลจําปาดะของชาวบานเพราะปองกัน
หนอนชอนไชผล โดยทั่วไปทําจากใบมะพราวสดหรือแหงก็ได ถาเปนใบแหงตองแชน้ํากอนหนึ่งคืน เพื่อใหใบคลี่สะดวก



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
437 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ตอการสาน การทําโคระเร่ิมดวยเลือกทางมะพราวที่มีกานใบสมบูรณดีไมมีรอยฉีกขาดหรือมีแตนอย ตัดทางใหเปนทอน
ติดกานใบละ 2-5 กาน ขึ้นอยูกับความตองการ นําทอนที่ตัดแลวจํานวน 2 ทอน สานเขาดวยกัน โดยจับทอนทางมะพราว
ทั้งคูหันหนาเขากัน สานข้ึนเปนรูปทีละดานจนลายขัดครบใบมะพราว แลวพลิกไปสานดานตรงขามตอไป ขัดตอกตามวิธี
เดิมจนไดรูปคลายกรวย ปลายตอกท้ังสองของแตละทอนทางจะไปรวมอยูดานเดียวกัน ขัดตอกตามวิธีเดิมจนใกลสุด
ปลายตอกใบรวบปลายใบขัดเปนปม 2 ปม (สุภาคย อินทองคง, 2542)  
 จากเหตุผลขางตนหากนําหัตถกรรมโคระมาใชประโยชน โดยวิเคราะหลวดลายลักษณะเดนของวัสดุท่ีใชใน
การทําโคระ รวมทั้งเลือกใชสีธรรมชาติจากโคระจะมีความนาสนใจมากและกระทําไดงาย เพราะผูวิจัยไดพิจารณารูปแบบ
ของโคระ หากนํามาออกแบบเปนลวดลายในการนําไปใชประโยชนในงานประเภทอ่ืนๆ คาดวาสามารถกระทําไดงายดวย
มีลักษณะรูปทรงเลขาคณติ ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 1) ส่ีเหลี่ยมผืนผา ของลายสานของใบมะพราว 2) ส่ีเหล่ียมจตุรัส 
เปนลักษณะของชองเล็กๆ 3) วงกลม เปนลายขนาดเล็กและมีจุดกลมเล็กๆ ลอมรอบ อยูในสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปนลวดลาย
ของเปลือกจําปาดะ นอกจากน้ีสีสันของลวดลายหากยึดลักษณะธรรมชาติของโคระ คอื สีเขียวเขมแซมดวยเขียวออนจาก
ใบมะพราวและลายของผิวจําปาดะจะเปนสีเหลือง  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยโคระจําปาดะมาใชในการออกแบบสรางสรรคลวดลาย
สําหรับนํามาพิมพผาในระบบดิจิทัล (digital printing) เพื่อนําไปผลิตเปนสินคาประเภทตางๆ โดยเลือกจัดทําเปน 3 
ประเภท คือ 1) แบบเคร่ืองนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค แตทั้งน้ีในกระบวนการวิจัยขั้นน้ีผูวิจัยไดออกแบบ
โดยใชภาพจําลอง (Simulation) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพื่อวิเคราะหลวดลายและสรางสรรคลวดลายจากหัตถกรรมโคระจําปาดะ 
  2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑโดยการใชภาพจําลอง (Simulation) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังน้ีเนนการสรางสรรคลวดลายจากโคระเพ่ือนํามาใชประโยชน โดยผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม โดยการจัดสนทนากลุม ทั้งน้ี
ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยดังน้ี ผูใหขอมูลสําคัญในการจัดสนทนากลุม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   

1. ผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 10 คน ในการจัดสนทนากลุมจํานวน 1 ครั้ง เพื่อหา
แนวทางในการนําโคระไปจัดทําเปนผลิตภัณฑในรูปแบบใดที่สามารถดึงความนาสนใจ มีเอกลักษณและสรางมูลคา ดังน้ี 

    1.1 กลุมผูรู ไดแก ชาวสวนจําปาดะ จํานวน 3 คน 
    1.2 กลุมนักวิชาการ จํานวน 2 คน 
    1.3 กลุมผูใหขอมูลท่ัวไป ไดแก ผูประกอบการ นักออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 5 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    2.1 แบบสํารวจเบื้องตน เพ่ือการสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับจําปาดะ 
    2.2 แนวทางสนทนากลุม (Focused group guideline) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากกลุมผูรู กลุมนักวิชาการ  

และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป เพื่อนําเสนอแนวคดิในการนําหัตถกรรมจากจําปาดะไปใชประโยชน 
    2.3 แบบประเมินการออกแบบลวดลายจากโคระผูทรงคุณวุฒ ิ3 คน 
    2.4 แบบประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ จากประชาชนทั่วไป อาทิ ชาวบาน กลุมคนทํางาน ผูประกอบการ 

นักออกแบบ นักทองเที่ยว จํานวน  200 คน 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการนําขอมูลที่ไดจาก

การเก็บรวบรวมจากเอกสาร มาเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือใหผูวิจัยไดนํามาออกแบบรูปแบบของการนําหัตถกรรมจาก
จําปาดะ คือ การออกแบบลวดลายจากโคระ และนําไปพัฒนาเปนงานผาเพ่ือนําไปใชประโยชนในงานดานตางๆ ทั้งน้ี 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive analysis) และมีภาพประกอบบางตอน นอกจากน้ียังนําเสนอถึงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ
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จากการศึกษาวิจัย แลวนํามาสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ตามกระบวนการศึกษาวิจัย 
ตอไป 

  

ผลการวิจัย 
  ผูวิจัยไดแยกประเด็นการศึกษาออกเปน 1) ผลการวิเคระหลวดลาย 2) การออกแบบผลิตภัณฑ สรปุไดดังน้ี 

1. ผลการวิเคระหลวดลายจากลักษณะเดนของวัสดุ คือ ทางมะพราว วิธีการสาน และหนามของจําปาดะ 
ซ่ึงผูออกแบบไดวางแนวทางการทํางาน คือ พ้ืนถ่ินรวมสมัย โดยสามารถคล่ีคลาย เปนผลงานการออกแบบลวดลายจาก 
โคระเปนจํานวน 5 ลาย ดังน้ี โดยผูวิจัยนําขอมูลดานการออกแบบลวดลาย ทั้ง 5 ลวดลาย ท่ีกลาวไวขางตนสงใหผูทรง 
คุณวุฒิดานการออกแบบ จากอาจารยหลักสูตรออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 3 
ทาน ไดแก 1.  ผศ.ศศิธร วิศพันธุ 2. ดร.พีรพงษ พันธะศรี 3. อาจารยวงศวรุตม อินตะนัย ซ่ึงผูวิจัยไดยึดผลการประเมิน
ลวดลายของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบโดยนําลวดลายที่ไดคะแนนรวมสูงสุด  โดยมีการคล่ีคลายจากใบมะพราว  
ลายสาน และเปลือกของจําปาดะ ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 การคลี่คลายจากใบมะพราว  ลายสาน และเปลือกของจําปาดะ 
 

 เม่ือไดลวดลายที่ผานการประเมินของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ ผูวิจัยไดนํามาใชลงสีโดยไดเลือกใชสีโดย
เนนสีตัวโคระจากทางมะพราวคือ (1) สีเขียวเขมของใบ และ (2) ที่กานของใบมะพราวจะเปนสีเขียวออน (3) เปลือก
จําปาดะมีลักษณะสีเหลือง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสีของ Kobayashi สีเหลือง สีเขียว :  ดูสดใส มีชีวิตชีวาเปนวัยรุน 
(กําธร เกิดทิพย, สัมภาษณ วันท่ี 15 กันยายน 2562) ปรากฏสีของลวดลาย ดังภาพที่ 2 
 

            
 

ภาพที่ 2  การเลือกใชสีในลวดลาย  
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 2. การออกแบบผลิตภัณฑ ผูวิจัยไดออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑที่ไดจากลวดลายโคระจําปาดะ โดยจัดทําเปน 3 
ประเภท คือ 1) แบบเคร่ืองนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค ในกระบวนการวิจัยข้ันนี้ผูวิจัยไดออกแบบโดยใช
ภาพจําลอง (Simulation) สรุปผลการออกแบบจําแนกไดดังน้ี 
 1. ประเภทนุงหม   
 1.1 เส้ือบุรุษ และสตรี โดยจะมีแบบลายเต็มตวั และแบบมีลายที่ปก กระเปา สาบเสื้อ และปลายแขน  
 

ตารางที่ 1 แจกแจงรูปแบบของเส้ือบุรุษ และสตรี 
 

รายละเอียด ภาพประกอบดานหนา ภาพประกอบดานหลัง 
เส้ือบุรุษ ลักษณะเสื้อเชิ้ตแขนสั้น  
แบบลายทั้งตัว 

  
เส้ือบุรุษ ลักษณะเสื้อเชิ้ตแขนสั้น  
แบบตกแตงลายที่ปกและกระเปา 

  
เส้ือสตรี ลักษณะเสื้อเชิ้ตแขนยาว  
แบบลายทั้งตัว 

  
เส้ือสตรี ลักษณะเสื้อเชิ้ตแขนยาว  
แบบตกแตงลายที่ปก  สาบเสื้อ และ
ปลายมอื 
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 1.2  ผาคลุมไหล ลักษณะผาส่ีเหลี่ยมผืนผามีขนาดใหญ เพื่อสามารถนําไปประยุกตเปนผาพันคอ ผาผูกเอว 
และผาโพกศีรษะเพื่อความสุภาพหรือเพื่อความสวยงาม ลักษณะคลายกับผาพันคอแฟช่ันที่สามารถนําคลุมผมของผูหญิง
มุสลมิท่ีเรียกวา Hijab ดังภาพที่ 3 
 

       
 

ภาพที่ 3 ผาคลุมไหล   
 

2. ประเภทผาเอนกประสงค ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑประเภทผาเอนกประสงค โดยจัดทําเปนผาผืนใหญ
สําหรับประยุกตใชในงานอื่นๆ อาทิ ผามาน ชุดเฟอรนิเจอร ชุดเครื่องนอน ดังภาพที่ 4-5 

 

             

ภาพที่ 4 ผามานเขาชุดเฟอรนิเจอร 
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ภาพที่ 5  ชุดเคร่ืองนอน   
 

  3. งานแฮนดเมค เปนงานที่ออกแบบเพ่ือสามารถสรางเปนสินคาที่ระลึกได ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑ ไดแก 
หมอนอิง กระเปา เคสโทรศพัทมือถือ ดังภาพที่ 6-8 
 3.1 หมอนอิง เปนหมอนท่ีสามารถใชสําหรับโซฟา เตียงนอน หรืออารมแชร ขึ้นอยูตามความพอใจของผูใช  
 

   
 

ภาพที่ 6  หมอนอิง  
 

 3.2 กระเปา ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑประเภทกระเปา 3 รปูแบบ ถือ กระเปาถือสตรี กระเปาใสเอกสาร 
และกระเปาใสเหรยีญ 

       
 

ภาพที่ 7 กระเปา 
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  3.3 เคสโทรศัพทมือถือ ถือเปนการนําลวดลายไปจัดผลิตปริ๊นลงสติ๊กเกอร เพ่ือจัดทําเปนเคสโทรศพัทมือถือ 
 

 
 

ภาพที่ 8 เคสโทรศพัทมือถือ (ผูวิจัย) 
 

  ผูวิจัยไดนํารูปแบบของผลิตภัณฑที่ไดออกแบบทั้งหมดประเมินความพึงพอใจ โดยสงใหประชาชนท่ัวไป กลุม

คนทํางาน ชาวบาน ผูประกอบการ นักออกแบบ นักทองเที่ยว เพ่ือนําเสนอผลการประเมินใหแกเจาของทุนเพื่อนําไป

พัฒนาตอยอดจัดทําเปนผลิตภัณฑจริงสําหรับสงเสริมอาชีพใหแกคนชุมชน   

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากลวดลายของโคระ

จําปาดะ ปรากฏคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑในการพิจารณา 5 ระดับ ดงัน้ี 

ระดับ 4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ระดับ 3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับ 2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง   ระดับ 1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
ระดับ 0  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจไมสามารถประเมินได 
การวิเคราะหขอมูลซึ่งในการการสรุปเปนระดับความพึงพอใจนั้นผูวิจัยคิดคะแนนเฉลี่ยของแตละตัวบงช้ี ไปเทียบ

กับคะแนนของคณุภาพที่มี 5 ระดับ  ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.51 - 3.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.51 - 2.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจนอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  0.51 - 1.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจนอยมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  0.00 - 0.50 หมายถึง    ไมมคีวามพึงพอใจเลย 
 

ตารางที่ 2  คะแนนเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปท่ีมีตอรปูแบบผลิตภัณฑที่พัฒนา 
               มาจากลวดลายของโคระจําปาดะ 
 

รายละเอียด 
คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภทเสื้อบุรษุ สตรี 3.61 0.65 มากที่สุด 
2. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภท ผาคลุมไหล 3.83 0.41 มากที่สุด 
3. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภทกระเปา 3.77 0.49 มากที่สุด 
4. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภทเฟอรนิเจอร ผามาน  
    และหมอนอิง 

3.85 0.36 มากที่สุด 

5. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภท  ชุดเครื่องนอน 3.86 0.37 มากที่สุด 
6. ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑประเภท  เคสโทรศัพทมือถือ 3.56 0.74 มากที่สุด 
7. การประยุกตลวดลายจากโคระจําปาดะ มีความชัดเจน และดูเปนสากล 3.69 0.55 มากที่สุด 
8. การจัดวางลายมีความเหมาะสม สวยงาม และเปนเอกลักษณ 3.68 0.58 มากที่สุด 
9.  รูปแบบลวดลายมีความแปลกใหม  สวยงาม และเปนเอกลักษณของโคระ 3.71 0.55 มากที่สุด 
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รายละเอียด 
คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

10. ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑที่นําเอกลักษณของโคระมาใชในการออกแบบ 
     ลวดลาย 

3.71 0.50 มากที่สุด 

รวม 3.73 0.12 มากที่สุด 
 

 ผลสรุปคะแนนเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑท่ีพัฒนา
มาจากลวดลายของโคระจําปาดะ ซึ่งในแตละดานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด หากพิจารณารายดาน พบวา ผลิตภัณฑ
ประเภทชุดเครื่องมีคาคะแนนมากที่สุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑประเภทเฟอรนิเจอร ผามาน และหมอนอิง นอกจากน้ี
ขอเสนอแนะ จากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญช่ืนชมในความสวยงามและความลงตัวของผลิตภัณฑ ยังมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ผลติภัณฑประเภทเสื้อ ควรลดขนาดของลวดลาย  
  2. ผลิตภัณฑประเภทผาคลมุไหล ควรแทรกสีพื้น สลับกับลายผาบาง 
  3. ควรนําสีอ่ืนๆ มาใชในออกแบบผลิตภัณฑ 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ระดับความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปท่ีมีตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนามาจาก
ลวดลายของโคระจําปาดะ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดอยูในเกณฑมีคุณภาพมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.73           
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ถือเปนการนําหัตถกรรมจําปาดะมาพัฒนาเปนลวดลายพรอมออกแบบผลิตภัณฑใหเปนที่           
ช่ืนชอบและยอมรบัของคนจํานวนมาก 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผูวิจัยไดนําการวิเคราะหลวดลาย จากลักษณะเดนของวัสดุคอืทางมะพราว วิธีการสาน และหนามของจําปาดะ 

ซ่ึงผูออกแบบไดวางแนวทางการทํางาน คือ พ้ืนถ่ินรวมสมัย โดยสามารถคล่ีคลาย เปนผลงานการออกแบบลวดลายจาก
โคระเปนจํานวน 5 ลาย แตเลือกมาใชเพียงลวดลายเดียวโดยยึดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่งลวดลายที่
ไดรับคะแนนสูงที่สุด ถือเปนลวดลายที่แสดงถึงเอกลักษณของโคระจําปาดะไดชัดมากที่สุด ผูวิจัยนําลายทางมะพราวและ
ลายผิวของจําปาดะ มาผสมผสานกันไดอยางลงตัวและไดเลือกใชสีเขียวของใบมะพราวสด และสีเหลืองจากเปลือก
จําปาดะ เม่ือไดคัดสรรลวดลายแลว ผูวิจัยไดมีการออกแบบผลิตภัณฑท่ีไดจากลวดลายโคระจําปาดะ โดยจัดทําเปน 3 
ประเภท คอื 1) แบบเครื่องนุงหม 2) ผาเอนกประสงค 3) งานแฮนดเมค ในกระบวนการวิจัยขั้นน้ีผูวิจัยไดออกแบบโดยใช
ภาพจําลอง (Simulation) สรุปผลการออกแบบจําแนกไดดังน้ี  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากลวดลายของโคระ
จําปาดะ ปรากฏคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนามาจาก
ลวดลายของโคระจําปาดะซึ่งแตละดานอยูในระดับเกณฑมากที่สุด โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทชุดเคร่ืองนอน รองลงมา
คือ ผลิตภัณฑประเภทเฟอรนิเจอร ผามาน และหมอนอิง สวนผลิตภัณฑประเภทเคสโทรศัพทมือถือ มีความพึงพอใจนอย
กวาประเภทอ่ืนๆ แตผลการประเมินก็คงอยูในเกณฑมากที่สุด นอกจากน้ีขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ช่ืนชมในความสวยงามและความลงตัวของผลิตภัณฑ ยังมีขอเสนอแนะดังน้ี 1) ผลิตภัณฑประเภทเส้ือ ควรลดขนาดของ
ลวดลาย 2) ผลติภัณฑประเภทผาคลมุไหล ควรแทรกสีพื้น สลับกับลายผาบาง และ 3) ควรออกแบบสีอื่นๆ ดวย 

ผลการวิเคราะหโคระเพื่อนํามาออกแบบเปนลวดลายในการนําไปใชประโยชนในงานประเภทอ่ืนๆ ลักษณะ
รูปทรงของการสรางสรรค จะเปนในลักษณะของรูปทรงเลขาคณิต ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 1) สี่เหลี่ยมผืนผา แต
ตองการไดทําใหมีความโคงมนเพ่ือเรียวแบบลักษณะของลายสานของใบมะพราว 2) สี่เหลี่ยมจัตุรัส เปนการทําใหเปนชอง
เล็กๆ เมื่อพิจารณาลักษณะของโคระจําปาดะลายน้ีเปนชองวางของลายขัดที่เผยเห็นผิวของจําปาดะ 3) วงกลม เปนลาย
ขนาดเล็กและมีจุดกลมเล็กๆ ลอมรอบ อยูในสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะเปนการเสนอลวดลายของเปลือกจําปาดะ ลักษณะ
ของลวดลายที่กลาวขางตนคือส่ือถึงโคระจําปาดะที่เปนเอกลกัษณของชาวสตูล ผูวิจัยไดออกแบบลวดลายเพื่อใหคงความ
เปนโคระ เก็บรายละเอียดทกุจุดทั้งรูปรางของลายขัดใบมะพราว และเปลือกผิวของจําปาดะ แมแตสีสันของลวดลายก็ยึด
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ลักษณะธรรมชาติของโคระและจําปาดะ คือ สวนของลายขัดใบมะพราวสีเขียวเขมแซมดวยเขียวออน และลายของผิว
จําปาดะจะเปนสีเหลือง กลาวไดวาเปนการออกแบบสรางสรรคลวดลายจากโคระไดอยางลงตัวไมผิดธรรมชาติ 

เม่ือพิจารณาการใชรูปทรงเลขาคณิตในการออกแบบ ซึ่งเปนลวดลายพ้ืนฐานและปรากฏในงานลวดลายทุก
ประเภท ทั้งน้ีมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาและวิเคราะหลวดลายตางๆ จํานวนมาก ไดแก จิราพร จันทนินทร และ
คณะ (2555) ไดพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑผาทอ โดยการประยุกตลวดลายฉลุปดทองเสาพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ไดวิเคราะหลวดลายฉลุปดทองเสาพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก ประกอบดวย 5 ลาย คือ ลายหนากระดานลูกฟก ลายประจํายามกามปู ลายเชิงกรวย ลายบัวควํ่า-บัวหงาน 
และลายพุมขาวบิณฑหนาสิงหขบ ซ่ึงลายทั้หมดน้ีมีความสอดคลองกันในรูปแบบที่อยูในกรอบรูปทรงเลขาคณิต คือ  
ทรงสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน และทรงกรวย นอกจากน้ี รจนา จันทราสา และคณะ (2553) ได
ศึกษาและพัฒนาเอกลักษณลวดลายบานเชียงเพ่ือประยุกตใชกับผลิตภัณฑผาแปรรูปเพนทบาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเปน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีไดวิเคราะหลาดลายเอกลักษณบานเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
ผาแปรรูปเพนทบาติกซึ่งผูวิจัยไดเก็บตัวอยางลวดลายที่สื่อถึงเอกลักษณบานเชียงมากที่สุดคือลายขดกนหอยและมาพัฒนา
ใหมีความสากลมากขึ้น   
  เม่ือพิจารณาการนําสิ่งตางๆ ท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนมาใชในการออกแบบลวดลายเชนเดียวกับที่ผูวิจัยนํา 
โคระจําปาดะมาออกแบบลวดลายน้ัน มีนักวิชาการไดสิ่งรอบๆ ตัว มาใชออกแบบลวดลายเพื่อจัดทําผลิตภัณฑรูปแบบ
ตางๆ ดวยเชนกัน เชน ภัทรานิษฐ สิทธินพพันธ และคณะ (2557) ไดศึกษาการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑตนแบบผามัด
ยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ โดยนําลวดลายของสมุนไพรไทย ดอกไมไทย ขนมไทย วาวไทย และอัญมณีไทยมาเปน
จุดหลักของการออกแบบโดยชี้ใหเห็นถึงความสาํคญัของพืชพันธุไทยที่หลายหลากชนิด การละเลนดั้งเดิม 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
   1. หนวยงานที่เก่ียวของไดนําผลของการออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑไปพัฒนาตอยอดเปนสินคาเพื่อเพิ่มมูลคา 

2. กลุมบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําแนวคิดของการนําเอกลักษณทองถ่ิน มาออกแบบออกแบบ
เปนลวดลายเพื่อนําไปใชในงานดานอื่นๆ 

3. นักออกแบบควรนําเอกลักษณของชุมชนมาพัฒนาตอยอดลวดลายเพ่ือสรางสินคาที่หลากหลาย สามารถ
สรางแบรนดใหกับชุมชนได 

4. ในการทําวิจัยครั้งตอไป นักวิจัยควรนําเอกลักษณของทองถิ่นมาจัดทําผลงานดานลวดลายเพ่ือออกแบบเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ  
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ปญหาการกําหนดเง่ือนไขและการเบิกสิทธิประโยชนชราภาพ 
ตามพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 

PROBLEM OF DETERMINE CONDITIONS AND OLD-AGE PENSION BENEFITS 
BASED ON SOCIAL SECURITY ACT, B.E. 2533 

อุลิช ดิษฐปราณตี, อาทิตยา โภคสุทธ์ิ, สุธีราภรณ แสงจันทรศรี, วิศษิศักดิ์ เนืองนอง 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปญหา สาระสําคัญของการประกันสังคมในสวน
ที่เก่ียวกับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม และ 2) ศึกษาและคนความาตรการทางกฎหมายมา
ใชเปนแนวทางสําหรับการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันตน กรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม
ใหเหมาะสม ชัดเจนและเปนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งวิธีดําเนิน 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงเอกสารทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งปญหาการเบิกสิทธิประโยชนทดแทน
ชราภาพตามกฎหมายประกันสังคมของผูประกันตนเฉพาะในเขตพื้นที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 7  ไดแก 
เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ 
  จากการศึกษาพบวา การประกันชราภาพเปนการสรางหลักประกันเพื่อคุมครองรายไดของผูประกันตน ท่ีได
ทํางานมาเปนเวลานาน และตองสูญเสียรายไดหรือรายไดลดลงเพราะความสามารถในการทํางานลดลงเน่ืองจากความ
ชรา ซึ่งเปนเหตุแหงการเดือดรอนและกระทบกระเทือนรายไดในการยังชีพ โดยการดําเนินการใหผูสูงอายุสามารถดํารง 
ชีวิตในมาตรฐานที่เหมาะสม โดยการจัดใหมีบํานาญเล้ียงชีพเพ่ือจะไดใชชีวิตบั้นปลายอยางปกติสุข ถึงแมวากองทุน
ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดสิทธิประโยชนของลูกจางไวถึง 7 กรณี ซึ่งถือเปนสิทธิ
ประโยชนที่มีความจําเปนและสําคัญในการดํารงชีวิตของลูกจางก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังพบวาการเบิกจายสิทธิประโยชน
ของผูประกันตนกรณีชราภาพน้ันยังคงมีปญหาและเงื่อนไขในการเบิกจายอยูไมนอยไมวาจะเปนในเรื่องของ 1) ขอจํากัดใน
การรบับําเหน็จหรือบํานาญ ผูประกันตนไมมีสิทธิที่จะเลือกแตถูกกําหนดไวดวยผลของกฎหมาย 2) เร่ืองของอายุในการ
รับประโยชนกรณีชราภาพนอกจากตองมีอายุ 55 ปบริบูรณและตองไมเปนผูประกันตนแลวถึงจะมีสิทธิรับประโยชน
ทดแทนกรณชีราภาพ น่ันหมายความวา หากผูประกันตนมีอายุครบ 55 ปบริบูรณแลว แตยังทํางานอยูถาหากอยากไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญชราภาพจะตองลาออกจากการทํางานเสียกอน และหากลาออกจากการเปนผูประกันเพื่อรับสิทธิ
ประโยชนกรณีชราภาพดังกลาวแลว จะไมมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตอ อยางเชน กองทุนบําเหน็จบํานาญ และ 3) การ
จายเงินชราภาพกรณีบํานาญยังมีจํานวนท่ีนอยไป หากเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมายประกันสังคมในเรื่องของการกําหนดสิทธิประโยชนและเงื่อนไขในการรับบําเหน็จบํานาญชราภาพ ดังนี้  
1) ผูประกันตนควรมีสิทธิที่จะเลือกวาจะรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพ หากผูประกันตนที่เลือกรับบํานาญชราภาพควร
มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตอไป 2) เรื่องของอายุในการรับบําเหน็จบํานาญชราภาพควรมีการแกไขใหเปนไปตาม
เงื่อนไขในเรื่องการเกษียณอายุการทํางานดวย เพื่อไมใหเกิดชองวางใหผูที่อยากไดรับเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพลาออก
จากงานเพ่ือมารับเงินดังกลาว ทั้งท่ียังคงทํางานอยู และ 3) ควรมีการเพิ่มเงินบํานาญกรณีชราภาพขึ้น เพื่อใหพอเพียงตอ
การดํารงชีพ และสภาพเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน  
คําสําคญั: กฎหมายประกันสังคม, ประกันชราภาพ, บําเหน็จ, บํานาญ  
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Abstract 
  The objectives of this research are to 1)  study the notions, principles, problems, and main 
content of social security which related to old age compensation benefits under Social Security Law 
and 2)  to study and in-dept legal measures research in order to be the guidance for the appropriate, 
clear, and justified development of the law relating to old age case of an insured person under Social 
Security Law, regarding social and economical changing conditions The methodology of the research is 
based documrntory research boyh domestic and international information, including problems on old 
age compensation benefit claims under Social Security Law of insured persons only in area 7 of Social 
Security Bangkok Office which includes Khet Bang Bon, Khet Bang Khun Thian, Khet  Chom Thong, Khet 
Ratburana, and Khet Thung Khru. 
  The findings have showed that old age social security is the guarantee for insured persons who 
have worked for long time and their incomes are lost or declined because of the decreasing of working 
ability level resulted from old age.  This is the reason for the troubles and income disruption in life 
sustain must. The solution is to provide appropriate standard of living for old age with pension benefits 
for their happy and peaceful lives. Although The Social Security Fund (SSF) under the Social Security 
Act B. E.  2533 has determined 7 causes of employee’s benefits which are considered basic and 
necessary for their lives, the claims of insured person for old age practically face with numerous 
problems and limitations. These problems and limitations are 1) limitations in pension claims which an 
insured person has no right to choose, the benefits is set according to effects of law 2) the age for old 
age compensation benefits must not only be 55 but must not be an insured person in order to have 
right on old age compensation benefits, in other words, if an insured person is 55 years old already but 
he/ she is still working, to get pension, he/ she has to resign from his/ her work.  Moreover, if he/ she 
resigns from his/ her work for pension benefits, he/ she will have no right for continuing nursing, like 
pension fund, and 3)  old age pension is still an insufficient amount of money regarding the recent 
economical state. Consequently, there should be the development of social security law about setting 
benefits and conditions for old age pension claims which includes 1)  an insured person should have 
the right to choose either whole-paid pension or  monthly pension, if he/she chooses monthly pension, 
he/she should have right for continuity health care2) the age for pension should be adjusted to conform 
to the conditions of retirement in order to prevent the gap of the person who resign from work, during 
working, on purpose of pension, and 3) there should be an increase in pension which is suitable for life 
sustaining in recent economical state. 
Keywords: social security law, old age social security, whole-paid pension, monthly pension 
 

บทนํา 
   การประกันชราภาพ นับวาเปนการสรางหลักประกันเพ่ือคุมครองรายไดของผูประกันตน ที่ไดทํางานมาเปน
เวลานาน และตองสูญเสียรายไดหรือรายไดลดลงเพราะความสามารถในการทํางานลดลงเน่ืองจากความชรา ซึ่งเปนเหตุ
แหงการเดือดรอน และกระทบกระเทือนรายไดในการยังชีพ โดยการดําเนินการใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตในมาตรฐาน
ที่เหมาะสม โดยการจัดใหมีบํานาญเล้ียงชีพเพื่อจะไดใชชีวิตบั้นปลายอยางปกติสุข (วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม, 2557) 
ถึงแมวากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดสิทธิประโยชนของลูกจางไวถึง 7 กรณี 
ซ่ึงถือเปนสิทธิประโยชนที่มีความจําเปนและสําคัญในการดํารงชีวิตของลูกจางก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังพบวาการเบิกจาย
สิทธิประโยชนของผูประกันตนกรณีชราภาพนั้นยังคงมีปญหาและเงื่อนไขในการเบิกจายอยูไมนอยไมวาจะเปนในเร่ืองของ 
1) ขอจํากัดในการรับบําเหน็จหรือบํานาญ ผูประกันตนไมมีสิทธิที่จะเลือกแตถูกกําหนดไวดวยผลของกฎหมาย 2) เร่ือง
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ของอายุในการรับประโยชนกรณีชราภาพนอกจะตองมีอายุ 55 ปบริบูรณและตองไมเปนผูประกันตนแลวถึงจะมีสิทธิรับ
ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ น่ันหมายความวาหากผูประกันตนมีอายุครบ 55 ปบริบูรณแลว แตยังทํางานอยูถาหาก
อยากไดรับเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพจะตองลาออกจากการทํางานเสียกอน และหากลาออกจากการเปนผูประกันตน
เพ่ือรับสิทธิประโยชนกรณีชราภาพดังกลาวแลว จะไมมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตอ และ 3) การจายเงินชราภาพกรณี
บํานาญยังมีจํานวนท่ีนอยไป หากเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีคาครองชีพคอนขางสูง ไมเปนไปตามหลักการ
หรือวัตถุประสงคของการประกันสังคมกรณีชราภาพขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่ตองการใหผูประกันตน
ที่เขาสูวัยชราสามารถดํารงชีวิตในระดับมาตรฐานที่ไมแตกตางจากชวงกอน (รกัษศักด์ิ โชติชัยสถิต, 2560)   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปญหา สาระสําคัญของการประกันสังคมในสวนที่เก่ียวกับประโยชนทดแทน
กรณชีราภาพตามกฎหมายประกันสังคม  
 2) ศึกษาและคนความาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางสําหรับการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การประกันตน กรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคมใหเหมาะสม ชัดเจน และเปนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   วิธีดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงเอกสารดานกฎหมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมผลการ
สํารวจ การทําประชาพิจารณของผูประกันตน รวมทั้งปญหาการเบิกสิทธิประโยชนทดแทนชราภาพตามกฎหมายประกัน 
สังคมของผูประกันตนโดยรวบรวมขอมูลในเขตพ้ืนที่สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 7 ไดแก เขตบางบอน 
เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ   
 

ผลการวิจัย 
     จากการศึกษาพบวา ผูประกันตนท่ีมีอายุ 55 ปบริบูรณ สวนใหญยังคงทํางานอยูจึงไมสามารถขอรับบําเหน็จ
บํานาญชราภาพได และสวนใหญที่มีสิทธิรับเงินกรณีชราภาพตอนที่ออกจากงานแลวจะรับเปนบํานาญชราภาพและไมมี
สิทธิในการรักษาพยาบาลตอซึ่งผูประกันตนบางคนยังคงตองการไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลตอไป นอกจากน้ียังพบวา 
เงินบํานาญชราภาพที่ไดรับในแตละเดือนยังมีจํานวนที่นอยหากเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและผูประกันตนบาง
คนตองการเลือกที่จะรับเงินชราภาพเปนบําเหน็จชราภาพมากกวาเพื่อนําเงินท่ีไดไปลงทุนในการดํารงชีพตอไปภายหลังที่
ออกจากงาน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวเปนการรวบรวมขอมูลของผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ โดยเก็บ
ขอมูลจากผูประกันตนที่มาขอรับสิทธิประโยชนในเขตพื้นที่ 7 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
   สิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีถึง 7 กรณี ไดแก กรณีเจ็บปวยหรือประสบ
อันตรายอันไมเน่ืองจากการทํางาน คลอดบุตร สงเคราะหบุตร วางงาน ทุพพลภาพ ชราภาพ และเสียชีวิต แตสิทธิประโยชน
กรณีชราภาพยังคงมีปญหาและเงื่อนไขที่ตองแกไข 
  จากการศึกษาครั้งน้ี พบวา ผูประกันตนที่มีอายุ 55 ปบริบูรณ ยังอยูในชวงทํางานและตองเปนผูประตนอยูจึง 
ไมเขาหลักเกณฑในการขอรับสิทธิประโยชนทดแทนกรณีชราภาพได นอกจากน้ีผูประกันท่ีเขาเงื่อนไขดังกลาวขางตนจะ
สงเงินสมทบเกินกวา 180 งวดขึ้นไป จึงไดรบัสิทธิประโยชนกรณีชราภาพในรูปแบบของบํานาญซึ่งจะไดรับในอัตรา 20% 
ของคาจางเฉลี่ยหกสิบเดอืนสุดทาย โดยคํานวณจากคาจางสูงสุดท่ี 15,000 บาทเทาน้ัน ซ่ึงเปนอัตราที่นอยหากเทียบกับ
คาครองชีพในปจจุบัน ควรมีการปรับฐานในการคํานวณคาจางจาก 15,000 บาท เปน 20,000 ซึ่งจะทําใหผูประกันตนไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญมากขึ้นนอกจากนี้ยังคงพบวาผูประกันตนที่ไดรับบํานาญชราภาพยังคงตองการมีสิทธิในการรักษา 
พยาบาลตอไป และบางสวนตองการเลอืกที่จะรับเปนบําเหน็จมากกวา ดังน้ันควรมีการขยายอายุในการไดรับสิทธิประโยชน
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ทดแทนกรณีชราภาพใหสอดคลองกับการทํางานจากเดิม 55 ปบริบูรณ เปน 60 ปบริบูรณ และควรเปดโอกาสให
ผูประกันตนมีสิทธิไดเลือกวาจะรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพ หากผูประกันตนเลือกรับบํานาญชราภาพควรมีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลตอไป ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนการรวบรวมขอมูลจากผูประกันท่ีมีสิทธิรับประโยชนทดแทนชราภาพ
ในเขตพ้ืนที่ 7 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
    ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายประกันสังคมในเร่ืองของการกําหนดสิทธิประโยชนและเงื่อนไขในการรับ
บําเหน็จบํานาญชราภาพ ดังน้ี 
   1. ผูประกันตนควรมีสิทธิที่จะเลือกวาจะรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพ หากผูประกันตนที่เลือกรับบํานาญ 
ชราภาพควรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตอไป 
  2. เร่ืองของอายุในการรบับําเหน็จบํานาญชราภาพควรมีการแกไขใหเปนไปตามเงื่อนไขในเร่ืองการเกษียณอายุ
จากการทํางานดวย เพื่อไมใหเกิดชองวางใหผูที่อยากไดรับเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพลาออกจากงานเพื่อมารับเงิน
ดังกลาว ท้ังท่ียังคงทํางานอยู  
  3. ควรมีการเพิ่มเงินบํานาญกรณีชราภาพขึ้น เพ่ือใหพอเพียงตอการดํารงชีพ และสภาพเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน  
โดยการปรับอัตราในการนําสงเงนิสมทบโดยการคํานวณจากฐานรายไดจากเดิม 15,000 บาท เปน 20,000 บาท เน่ืองจาก
ปจจุบันอัตราคาจางไดมีการปรับขึ้นแลว ผูจบปริญญาตรีเงินเดือนก็เร่ิมตนท่ี 15,000 บาทแลว ย่ิงทํางานนานเงินเดือนย่ิง
ตองเพิ่มมากข้ึน จะทําใหฐานในการคํานวณเงินชราภาพสูงขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปรจะพบวา มีการ
จัดเก็บเงินสมทบในอัตราที่สูงเมื่อมีการจัดเก็บเงินสมทบสูงการจายเงินสมทบกรณีชราภาพก็สูงตามไปดวย 
 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงการคลัง. (2495). เร่ืองสังคมสงเคราะห ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2495. กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง. 
จําลอง ศรีประสาธน. (2531). “สวัสดิการสังคมกับการประกันสงัคม การประชาสงเคราะห”. วารสารประชาสงคเคราะห.  
  พฤษภาคม-มิถุนายน, 9-12. 
จิตรา วุฒิสุทธิกุลกิจ. (2533). การรับรูของลูกจางและนายจางที่มีตอส่ือประชาสัมพันธ ของสํานักงานประกันสังคม.  
  กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
จินตนา ยงพฤกษา. (2549). ความคิดเห็นตอการขยายอายุการรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ป  
  เปน 60 ป ของผูประกนัตน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล. (2550). แนวทางขยายความคุมครองประกันสังคมผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง.  
 กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาวุฒิสภา. 
นิยดา ตันชวลิต. (2541). เสถียรภาพกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 
บัณฑิต บูรณบัณฑิต. (2522). “ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการประกันสังคม”. วารสารนติิศาสตร. 9 (9), 8-12.   
มัทนา พนานิรามัย และนิรัติ อิงพรประสทิธิ์. (2537). ประชากรและความอยูรอดของประกันสังคม.กรณีประโยชน 
  ทดแทนการชราภาพ. กรงุเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
รักษศักด์ิ โชติชัยสถิต. (2560). รัฐบาลไทยกบัการใหสัตยาบันอนุสัญญา (ILO). กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท. 
วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. (2557). คําอธิบายกฎหมายประกันสังคม. กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต. (2535). ระบบความมั่นคงทางสังคม. กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
ศิริพร สุขุมศิริมงคล. (2560). ระบบบํานาญของประเทศญ่ีปุน. กรุงเทพฯ: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. 
สมเจตน เรอืงเพ่ิมพูน. (2549). การขยายประโยชนทดแทนแกผูประกนัตนตามกฎหมายประกันสังคม. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย. 
สํานักงานประกันสังคม. (2554). ประกนัสังคมคูสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานประกันสังคม. 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
449 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ. ILO คืออะไร ILO ทําอะไร. (ออนไลน). แหลงท่ีมา:  
 file://C:/Users/Document/Deskyop/wcms_098257.pd. 15 เมษายน 2562. 
อมร รักษาสัตย. (2533). การสรางความม่ันคงทางสังคมในดานการจัดการสวัสดิการและการประกันสังคมฯ  
  แนวคิดปรัชญา. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
450 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา  
Creation a Song for “Khun Sri Sat Taa” the Musicals 

 ธีรวุฒิ  แกวมาก 
คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
บทคดัยอ 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสรางสรรคมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา 
ผลวิจัยพบวา ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหอัตลักษณของบทเพลงท่ีใชในการแสดงโนรา มาประยุกตเพื่อสรางสรรคบทเพลง
ที่มีเน้ือหาบรรยายความรูสึกของ นางนวลทองสําลี หลังจากถูกเนรเทศใหออกจากเมือง โดยการลอยแพ ดวยสาเหตุวา
นางต้ังทองโดยไมทราบสาเหตุ สรางความอับอายใหกับพระยายสายฟาฟาด ผูเปนบิดา จนถูกเนรเทศ อัตลักษณบทเพลง
ที่ผูวิจัยเลือกนํามาใช คือ การนําทํานองทอนจบของเพลงพัดชามาเปนทอนขึ้นตนของเพลง และนําวิธีการขับกลอนโนรา
มาแทนการรองเลาเรื่อง โดยใหขึ้นตนดวยการเอ้ือน คําวา “ออ...” แทนความเศราของตัวละคร และในสวนของดนตรี
ประกอบ จะใชวิธีการเลนวนซํ้าไปมา โดยสรางดนตรีจากรูปแบบของ หนาทับนาดชา มาเปนดนตรีประกอบระหวางขับ
กลอนเลาเรื่อง ซ่ึงหลังจากจบกลอนเลาเร่ือง ปจะบรรเลงเพลงพัดชาท้ังเพลง โดยมีดนตรีประกอบแบบเดิมบรรเลง
ประกอบ 
คําสําคญั: บทเพลงสําหรับละครเพลง, ละครเพลง, โนรา, การสรางสรรค 

 

Abstract 
This research is creative research which aimed to create a Song for “Khun Sri Sat Taa” the 

Musicals. The results revealed that the researcher analyze music’s Identities material from Nora Song. 
And to develop a musical song which has a story about the feeling of Nang Nuan Thong Sam Lee after 
she has been expelled from her city because she pregnant without husband. Her father felt so 
embarrassed and sent her away. The new musicals song for “Khun Sri Sat Taa” the Musicals used 
music’s Identities material from Nora Song that 1) Last melodies of Patcha Song for Intro. 2) The lyric 
and melodies lyric develop from the traditional Nora song. And sing “Oor…” like a sadness feeling in 
the beginning of the lyric. 3) Accompanying music is a loop song which was developed from Na Tab 
Nad Cha’s Identities material. 4) Used Patcha Melodies at the end of the song 
Keywords: Musical Song, Musicals, Nora, Creation 
 

บทนํา 
 ละครเพลงเปนรูปแบบการแสดงที่ไดรับความนิยมในยุคสมัยปจจุบัน ลักษณะของละครเพลงที่ทําการแสดงอยู
ในประเทศไทยปจจุบัน เปนละครเพลงที่ไดรับอิทธิพลจากละครเพลง(Musicals) ที่ทําการแสดงที่อเมริกา และในยุโรป 
โดยในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2544-2559 มีการสรางสรรคละครเพลงในประเทศไทยทั้งหมด 30 เร่ือง ภายใตการ
ดําเนินการผลิตของทีมงานผูสรางทั้งหมด 11 บริษัทดวยกัน (ธีรวุฒิ แกวมาก, 2560: 238) โดยบริษัทที่สรางสรรคละคร
เพลง 4 บริษัทหลักๆ คือ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด, บริษัท ดรีมบอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด, บริษัท โตะกลม จํากัด และ
บริษัท บีมิวสิคัล จํากัด ไดสรางคานิยมของการดูละครเพลงใหเกิดขึ้นประเทศไทย จนละครเพลงกลายเปนลักษณะการ
แสดงท่ีนาสนใจของสถาบันการศึกษา เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและสรางประสบการณในการทํางานใหกับเด็ก และ
หนวยงานหลายๆ หนวยงานก็ใชส่ือทางดานละครเพลงในการสรางงานเฉพาะกิจที่แสดงออกถึงภาพลักษณของหนวยงาน
ใหกลุมลูกคาไดเขาใจ ละครเพลงจึงกลายเปนรูปแบบการแสดงใหมที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย  
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 ลักษณะของการใชเพลงและดนตรีเปนสวนสําคัญที่สุดในการแสดงของละครเพลง ไดสอดคลองกับรูปแบบของ
การแสดงโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบานของภาคใต ที่มีการรองเปนกลอน และมีดนตรีประกอบการรองและการรําเพื่อ 
เลาเร่ืองราวในระหวางแสดง ประกอบกับลักษณะการแสดงของละครเพลงและโนรา เนนการเลาเรื่องราว เพ่ือสราง
ปฏิสัมพันธกับผูชมและการถายทอดเรื่องราวไปยังกับผูชม ในขณะที่วัฒนธรรมละครเพลงไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
การแสดงที่อยูอีกฟากนึงของโลก กับวัฒนธรรมโนรา ที่พัฒนามาจากการรปูแบบการแสดงในทองถ่ิน แตทั้งสองวัฒนธรรม
กลับมีสวนที่คลายกันมาก อีกทั้งยังมีวัตถุประสงคของการแสดงเหมือนกัน คือ การสรางความบันเทิงใหกับผูชม  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดนําเอา 2 วัฒนธรรมน้ีมาผสมผสานกัน โดยสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงที่ใชรูปแบบ
ของวัฒนธรรมโนรา เพ่ือเปนการสรางสรรคตอยอดวัฒนธรรมด้ังเดิมที่เปนอัตลักษณของภาคใตใหเปนผลงานในรูปแบบ
ของการผสมผสานระหวางสองวัฒนธรรม หน่ึงคือวัฒนธรรมการแสดงโนราดั้งเดิมที่คงอยูซ่ึงอัตลักษณ และอีกหน่ึงคือ
วัฒนธรรมการแสดงละครเพลงที่เปนกระแสใหมในประเทศไทย โดยสรางสรรคอยูบนแนวคิดของการอนุรักษวัฒนธรรม 
โดยใชวิธีการตอยอดวัฒนธรรมดั้งเดิม เกิดเปนงานวิจัยชิ้นน้ี ที่ใชกระบวนการวิเคราะหวัฒนธรรมโนราเพ่ือหาอัตลักษณ 
และนํามาตอยอดในการสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง ที่เลาเร่ืองราวของ “ขุนศรีศรัทธา” บรมครูผูใหกําเนิดการ
แสดงโนรา ตามตํานานประวัติโนราในภาคใต เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมในรูปแบบของการสรางสรรค
ผลงานช้ินใหมใหเกิดขึ้น และตอยอดผลงานใหเกิดเปนละครเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติโนรา ในชื่อละครเพลงวา  
“ขุนศรัทธา เดอะมิวสิคัล” 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางสรรคบทเพลง สาํหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยชิ้นน้ีมุงสรางสรรคเพลงสําหรบัละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา โดยมีกระบวนในการทําวิจัย คือ การเก็บ

รวบรวมขอมูล, การกระทํากับขอมูล, การศึกษาและวิเคราะหขอมูล, กระบวนการสรางสรรคผลงาน และการนําเสนอ
ผลงาน  

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูล โดยเน้ือหาของขอมูลที่มีความ
จําเปนสําหรับการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ บทเพลงโนรา และแนวคิดในการสรางสรรคเพลงสําหรับละครเพลง  ซึ่ง
แบงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 รูปแบบ คือ การเก็บขอมูลดานเอกสาร และงานภาคสนาม โดยกระบวนการ
เก็บขอมูลดานเอกสาร ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมถึงภาพเคล่ือนไหว และ
ไฟลเสียงท่ีมีขอมูลเก่ียวของ 

 สวนของงานภาคสนามผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ โดยลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลรูปแบบ
การแสดงโนรา จากคณะโนราตางๆ และลงพ้ืนที่สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเก่ียวกับโนรา อาทิ อาจารยโอภาส อิสโม, 
ผศ.ทัศนียา คัญทชา, มโนราหสายทิพย เสนหศิลป, อาจารยยุทธพงศ ชวยนาเขต และลงพื้นท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางสรรคละครเพลงในยุคสมัยปจจุบัน ณ โรงละครเมืองไทยรชัดาลัย และโรงละครสยามพิฆเนศ 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือใหไดขอมูลที่แสดงออกถึงอัตลักษณของบท
เพลงโนรา และแนวคิดที่เก่ียวกับการสรางสรรคเพลงสําหรับละครเพลงในปจจุบัน โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive analysis) และนําขอมูลมาสรางสรรคเปนบทเพลงสําหรับละครเพลง เรื่อง ขุนศรีศรัทธา ซึ่ง
ผูวิจัยไดนําขอมูลเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหและกระบวนการสรางสรรคบทเพลงนําเสนอในชิ้นงานวิจัย และสรุปผล
การสรางสรรค รวมทั้งอภิปรายผลและนําเสนอขอเสนอแนะ ตามกระบวนการวิจัย  

 

ผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดแยกประเด็นการศึกษาออกเปน 1) ผลการวิเคราะหอัตลักษณของบทเพลงโนรา  2) สรางสรรคบทเพลง

สําหรับละครเพลง เร่ือง ขุนศรีศรัทธา สรุปไดดังน้ี 
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  1. ผลการวิเคราะหอัตลักษณของบทเพลงโนรา  
บทเพลงท่ีใชในการแสดงโนรา แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) บทเพลงท่ีเปนดนตรีลวน เชน เพลงโหมโรง 

เพลงพัดชา เปนตน 2) บทเพลงท่ีใชประกอบการรํา เชน การรําเพลงโค การรํานาดชา การรํานาดเร็ว เปนตน และ 3) บท
เพลงที่ใชประกอบการรอง เชน การวากลอนหลังมาน การทําบท เปนตน โดยทั้ง 3 ประเภท บรรเลงโดยเคร่ืองดนตรี 
จํานวน 4 ช้ิน คือ ปโนรา กลองตุก ฆอง,ฉ่ิง และทับ ซ่ึงบางวงอาจจะมีเคร่ืองคียบอรด หรือซอ รวมบรรเลงดวย 

อัตลักษณที่เหมาะกับการนํามาสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง คือ ทวงทํานองปที่ใชในบทเพลง, หนาทับ
และจังหวะตางๆ, วิธีการขับกลอนที่ข้ึนตนดวยการเอื้อน “ออ...” และวิธีการขบักลอนทําบท โดยผูวิจัยไดเลือกอัตลักษณ
ที่นํามาใชในการตอยอดสรางสรรคบทเพลงสําหรับละคร ดังน้ี 
  1.1 ทํานองเพลงพัดชา 
  เพลงพัดชา เปนเพลงที่ใชบรรเลงในชวงโหมโรงกอนการแสดง เปนเพลงชา สามารถใชบรรเลงบรรยาย
อารมณเศราอางวางได เคร่ืองดนตรีท่ีใชในการบรรเลงคือ ป ลักษณะของเพลงพัดชา เปนเพลงทอนเดียว ที่ประกอบไป
ดวยทํานองยอย 6 ทํานอง ดังโนตเพลงที่ 1 

  1.2 หนาทับนาดชา 
  มีจุดเดนอยูท่ีหนาทับ กับกลองตุกที่บรรเลงสอดคลองกันเปนจังหวะท่ีสม่ําเสมอวนไปเร่ือยๆ ตลอดเพลง  
ในสวนที่เปนมารคสีเหลือง คือ ลูกเลนของการตีทบั ซ่ึงอาจจะสามารถเพิ่มในบริเวณอ่ืนๆของเพลงได ขึ้นอยูกับลีลาของผู
บรรเลง 
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  1.3 วิธีการขับกลอนที่ขึ้นตนดวยการเอ้ือน “ออ...” 
  การขับกลอนโดยการขึ้นตนดวยการเอื้อน “ออ...” เปนเอกลักษณของการแสดงโนรา วัตถุประสงคในการ
เอ้ือนเสียงดวยคําวา “ออ...”  ก็เพ่ือเทียบเสียงฆองคูกอนขบักลอน  
  2. การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลง เร่ือง ขุนศรีศรัทธา   
  ผูวิจัยไดเร่ิมกระบวนการสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงโดยการศึกษาประวัติของโนราจากแหลงขอมูล
ตางๆ และสรุปเร่ืองราวอยางยอ เพื่อใหเห็นภาพโครงเร่ืองท้ังหมด หลังจากน้ันผูวิจัยก็ไดกําหนดตําแหนงที่จะเลาเร่ืองโดย
ใชบทเพลง (Song Spotting) ซ่ึงตําแหนงที่ผูวิจัยกําหนดไว คือ ชวงที่นางนวลทองสําลีโดนผูเปนแมของขุนศรีศรัทธาถูก
เนรเทศใหลอยแพออกจากเมือง  
  เร่ืองราวตามประวัติศาสตรของการกําเนิดโนราเลาวา นางนวลทองสําลี พระธิดาของพระยาสายฟาฟาด ไดทอง
เพราะกินเกสรดอกบัว เร่ืองทราบถึงพระยาสายฟาฟาด ทําใหถูกเนรเทศออกจากเมือง ซ่ึงนอกจากน้ี บางประวัติเลาตาง
วานางลักลอบเลนชูกับนักดนตรีซ่ึงเปนขาราชบริวารในวังจนต้ังทอง ซ่ึงไดสรางความอับอายใหกับพระยาสายฟาฟาดผู
เปนบิดาจนตองถูกเนรเทศลอยแพออกจากเมือง (อุดม หนูทอง, 2533) 
  ขอมูลประวัติศาสตรทั้ง 2 ใหความเขาใจเร่ืองราวที่ตางกัน ถาตามขอมูลประวัติศาสตรแรก จะทําใหเร่ืองราว
เปนเร่ืองมหัศจรรย สวนขอมูลประวัติอีกแหลงหน่ึง จะเลาเร่ืองราวที่มีความเปนวิถีชีวิตของมนุษยทั่วไปมากกวา แตการ
เลาเร่ืองราวโดยขาดความมหัศจรรย อาจจะสงผลตอความเชื่อของคนพ้ืนถิ่น เพราะโนราเปนการแสดงที่มีความเก่ียวของ
ความความเช่ือและพิธีกรรม การเลาเร่ืองราวโดยไมคํานึงถึงขอมูลในสวนน้ีอาจจะสรางปญหาใหเกิดขึ้นในอนาคต เชน 
ทําใหคนไมเลื่อมใสศรัทธาในพิธีกรรมของโนรา 
  ผูวิจัยจึงกําหนดใหเน้ือหาของเพลง มีความเปนกลาง ไมไดเลาท่ีมาที่ไป แตจะใหบรรยายถึงความเศราโศกของ
นางนวลทองสําลี ตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ระหวางท่ีนางกําลังน่ังแพ เพื่อออกจากเมือง และการกาวผานความเศรา เพื่อให
ชีวิตเดนิหนาตอไป  
  หลังจากกําหนดขอบเขตของเน้ือเพลง ผูวิจัยก็เลือกสรางสรรคบทเพลงโดยกําหนดโครงสรางของเพลง ใหบท
เพลงมีลักษณะเปนการขับกลอนโนรา บรรยายความเศราของตัวละครนางนวลทองสําลี โดยมีเคร่ืองดนตรีตะวันตกบรรเลง
คอรดในสัดสวนที่กําหนดวนไปเร่ือยๆ เพ่ือส่ือสารถึงผืนนํ้าที่ราบเรียบไมมีที่ส้ินสุด และใชทํานองเพลงพัดชา บรรเลงโดยป 
บรรเลงประกอบบทเพลงเพื่อแสดงออกถึงความเศราที่เปดข้ึนในจิตใจของนางนวลทองสําลี 
  กลอนที่นํามาใช แตงโดย นายณัฐพล วรมิตรปุญวงศ มีเนื้อหา ดังน้ี 

“โอชีวิต อนิจจา นาอนาถ  
เหมือนเวรซํ้า กรรมพราก ใหจากญาติ 
จนไมอาจ เข็ญขืน ใหคืนคลาย 
เม่ือเลาความ ตามจริง ย่ิงฟงขัด 
เหมือนกับปด ปฏิเสธ เหตุท้ังหลาย 
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หากจะกลาว ปดบัง ยังละอาย  
จะฝนกลืน หรือจะคาย หมายหนทาง 
ตองกมหนา ยอมรับ กับชะตา 
ตามบัญชา ที่ผลักไส ใหไกลหาง 
แมชีวิต รันทด หมดหนทาง  
แตความหวัง ลูกในทอง ตองปลอดภัย 
จะกลอมเกล้ียง เล้ียงเจา เฝาถนอม 
จะไมยอม พายแพ แกสิ่งไหน 
อีกหกเดือน เจาจะรอด อยางปลอดภัย 
โอดวงใจ ของแม ที่แทจริง... 

 

 ผูวิจัยใชทํานองที่ 5 และ 6 ซ่ึงเปนทํานองในทอนจบของเพลงพัดชา มาเปนทํานองสําหรับขึ้นตนเพลง (Intro)

 
ภายหลังจากทํานองขึ้นตน เปยโน จะบรรเลงดนตรีประกอบท่ีดัดแปลงมาจากจังหวะหนาทับนาดชา โดย

ผูวิจัยวิเคราะหจังหวะหนาทับนาดชา แลวพบวาในจังหวะนาดชา มีโมทีฟที่นาสนใจในทํานองของทับละกลองตุก (กรอบสี
เหลือง) ผูวิจัยจึงนําเอาสัดสวนของโมทีฟน้ีมาเปนโมทีฟที่ใชในดนตรีประกอบการขับกลอน และใชอัตลักษณของฆองคู ซ่ึง
บรรเลงเปนจังหวะสม่ําเสมอกระโดดเปนข้ันคู 5 (กรอบสีฟา) มาสรางเปนรูปแบบของดนตรีประกอบการขับกลอนที่
กระโดด เปนข้ันคูกวาง โดยกําหนดรูปแบบของการกระโดด ใหเปนการกระโดดจากโนตจากโนต G ไป D ซ่ึงเปนโนตหลัก
ที่ปรากฏในทํานองพัดชามาใชสรางดนตรีประกอบ 

 
โนตเพลงที่ 4  ผลการวิเคราะหอัตลักษณหนาทับนาดชา 
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โนตเพลงที่ 5 ดนตรีประกอบ 

 

กลอนเพลงจะถูกรองหลังจากที่ดนตรีประกอบบรรเลงไป 3 รอบ ซ่ึงผูวิจัยใหผูขับรองเอ้ือนเสียงดวยคําวา “ออ
...” แทนความรูสึกเศราของตัวละคร กอนจะขับกลอน โดยในระหวางการขับกลอนจะมีดนตรีประกอบ บรรเลงประกอบ
จนกลอนจบ หลังจากจบกลอนดนตรีประกอบจะถูกดัดแปลงใหกระชับขึ้น โดยใหบรรเลงตอเน่ือง และป บรรเลงเพลง
พัดชา จนจบท้ังเพลง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหบทเพลงโนรา ทําใหทราบถึงอัตลักษณของบทเพลงโนราที่เหมาะกับการนํามาสรางสรรคบท
เพลงสําหรับละครเพลง คือ ทวงทํานองปท่ีใชในบทเพลง, หนาทับและจังหวะตางๆ, วิธีการขับกลอนที่ข้ึนตนดวยการ
เอ้ือน “ออ...” และวิธีการขับกลอนทําบท โดยผูวิจัยไดเลือกอัตลักษณที่นํามาใชในการตอยอดสรางสรรคบทเพลงสําหรับ
ละคร คือ เพลงพัดชา, จังหวะหนาทับนาดชา และวิธีการขับกลอนที่ข้ึนตนดวยการเอื้อน “ออ...” สรางสรรคบทเพลง
สําหรับละครที่มีเน้ือหาบรรยายความรูสึกของ นางนวลทองสําลี หลังจากถูกเนรเทศใหออกจากเมือง โดยการลอยแพ 
ดวยสาเหตุวานางต้ังทองโดยไมทราบสาเหตุ สรางความอับอายใหกับพระยายสายฟาฟาด ผูเปนบิดา จนถูกเนรเทศ  
อัตลักษณบทเพลงที่ผูวิจัยเลือกนํามาใชคือ การนําทํานองทอนจบของเพลงพัดชามาเปนทอนขึ้นตนของเพลง และนํา
วิธีการขับกลอนโนรามาแทนการรองเลาเร่ือง โดยใหขึ้นตนดวยการเอื้อน คําวา “ออ...” แทนความเศราของตัวละคร และ
ในสวนของดนตรีประกอบ จะใชวิธีการเลนวนซํ้าไปมา โดยสรางดนตรีจากรูปแบบของ หนาทับนาดชา มาเปนดนตรี
ประกอบระหวางขับกลอนเลาเร่ือง ซ่ึงหลังจากจบกลอนเลาเร่ือง ปจะบรรเลงเพลงพัดชาท้ังเพลง โดยมีดนตรีประกอบ
แบบเดิมบรรเลงประกอบ 
 โดยบทเพลงที่สรางสรรคอาจจะมีการปรับแกเพ่ิมเติม เมื่อถูกนําไปใชในการแสดงละครเพลง เพราะดวยปจจัย
หลายสาเหตุ เชน บริบทของเร่ืองท่ีเปล่ียน การตีความ ลักษณะของการแสดง หรืออาจจะมกีารเพิ่มโมทีฟ (Motif) ที่เปน
โมทีฟหลักของเร่ืองเขามาในบทเพลงเพ่ิมเติม และเร่ืองของความล่ืนไหลของการแสดง ดังที่ ธีรวุฒิ แกวมาก (2560: 252) 
ไดกลาวไววา “ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดในการแตงเพลงสําหรับละครเพลงที่ผูประพันธตองคํานึง ไมใชแคเร่ืองของความเปนหน่ึง
เดียวของเพลง แตเปนเร่ืองของความล่ืนไหลของเพลงในละครเพลงต้ังแตเร่ิมตนเร่ืองไปจนละครจบการแสดง ที่ทําใหคนดู
สามารถติดตามเร่ืองราวของละครไปดวยความรูสึกล่ืนไหล (Flow) ไมมีสะดุดตลอดการแสดง”  

ในสวนของอัตลักษณที่ถูกนํามาใชในบทเพลง ผูวิจัยไดเลือกใชอัตลักษณที่แทนอารมณเศราคร้ังน้ี ซ่ึงผูวิจัยต้ังใจ
เลือกเพื่อสรางเพลงที่ ส่ือสารกับคนดูท่ีเปนคนพ้ืนถิ่นโดยตรง เน่ืองจากวัตถุดิบที่เปนอัตลักษณเหลาน้ี สามารถส่ือ
ความหมายใหคนพ้ืนถิ่นเขาใจความหมายของเร่ืองราวไดงายย่ิงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดที่เก่ียวกับการใชเพลงเพื่อส่ือสาร
ถึงวัฒนธรรมในเร่ืองราวที่วา “วัฒนธรรมที่ถูกนําเสนอผานละครเพลง อาจจะไมใชวัฒนธรรมที่ถูกตอง แตเปนวัฒนธรรม
ที่ไดถูกเลือกโดยทีมงานผูสรางแลววาจะสามารถทําใหคนดูเขาถึงได  หรือสามารถส่ือสารเร่ืองราวออกมาไดอยางเขาใจ”
(ธีรวุฒิ แกวมาก, 2560: 105) การสรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่น การศึกษา
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หาอัตลักษณที่สามารถเช่ือมโยงประสบการณการฟงเพลงของคนดูกับเรื่องราวของละคร จึงเปนเร่ืองท่ีจําเปนอยางมากใน
มุมมองของการสื่อสาร อีกทั้งยังเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูและพัฒนาสืบไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. แนวทางการสรางสรรคบทเพลงละครเพลงโดยใชอัตลักษณของเพลงพ้ืนบาน สามารถนําเอาไปตอยอด
สรางสรรคบทเพลงสําหรับละครเพลงที่มีเร่ืองราวเปนเพลงพ้ืนบานได 

2. งานวิจัยสามารถนําไปตอยอดเปนการแสดงละครเพลงสําหรับนักศึกษา 
 3. งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชเปนแบบเรียนเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานเพลงสําหรับละครเพลงโดย
ใชอัตลักษณของเพลงพ้ืนบานได 
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ความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 
ของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

Associations between Social Media Use and Health-Promoting Behavior 
among Thai Women in Hat Yai district, Songkhla province 

 นภัสสร จรตระการ1, กรฎา มาตยากร2, จิระวัฒน ตันสกุล3 
1นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

2อาจารย ดร.คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
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บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหองคประกอบ และศึกษาความสัมพันธระหวางการใชส่ือสังคมออนไลน
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
ตัวอยางเพศหญิงที่อาศัยอยูในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 260 คน ใชเทคนิคสุมตัวอยาง
แบบกลุมและแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Regression analysis) 
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบเชิงยืนยัน 1) การใชส่ือสังคมออนไลน (SN) ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด แตละตัวชี้วัดมีคา
นํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.07-0.94 ไดแก 1) ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล 2) ชวงเวลาในการใช
งาน 3) ทัศนคติ 4) ประเภทของส่ือ และ 5) ความถ่ีในการใชงานสื่อสังคมออนไลน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
ระหวาง 0.00-0.88 2) พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย (HPB) ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด แตละตัวช้ีวัดมีคา
นํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.66-0.72 ไดแก พฤติกรรมการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.43-0.51 3) ผลการวิเคราะหปจจัยการใชสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอพฤติกรรม
การสรางเสรมิสุขภาพของผูหญิงไทย พบวา ตัวแปรสื่อสังคมออนไลน (SN) สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสขุภาพของ

ผูหญิงไทย (HPB) โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี (χ²= 12.16,  

df = 10, χ²/df = 1.22, P-value = 0.27, RMSEA = 0.02, NFI = 0.97, CFI = 0.99, และ GFI = 0.99) มีคาอํานาจ
การพยากรณไดรอยละ 60 
คําสําคญั: การใชสื่อสังคมออนไลน, พฤติกรรมการสรางเสริมสขุภาพ, ผูหญิงไทย 

  

Abstract 
  This study aimed to analyze components and the relationship of social media use and health- 
promoting behavior among Thai women in Hat Yai district, Songkhla province.  Data were collected 
through a questionnaire from 260 female subjects aged between 15 and 59 years living in Hat Yai 
District, Songkhla Province recruited using cluster sampling and purposive sampling.  Statistics used in 
data analysis were Pearson’s product moment correlation coefficients, confirmatory factor analysis and 
regression analysis. The study found that for confirmatory factor analysis, 1)  social media use ( SN) 
consisted of 5 indicators: 1) safe data access, 2) time spent on social media, 3) attitude, 4) media type, 
and 5) frequency of social media use; each indicator was with a standardized factor loading between 
0.07-0.94, and correlation coefficients were in the range 0.00-0.88. 2) Health-promoting behavior among 
Thai women (HPB)  consisted of two indicators:  exercise and food consumption consuming behavior; 
each with a standardized factor loading between 0. 66- 0. 72; the correlation coefficients were in the 
range 0.43-0.51. 3) The results of factor analysis revealed that social media use affected health promoting 
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behavior among Thai women (HPB); goodness of fit index was consistent with empirical data (χ²= 12.16, 

df = 10, χ²/df = 1.22, P-value = 0.27, RMSEA = 0.02, NFI = 0.97, CFI = 0.99, and GFI = 0.99) and the 
predictive power was 60 percent. 
Keywords: Social media use, health promoting behavior, Thai Women 
  

บทนํา 
  วิถีชีวิตสมัยใหมที่มีแตความเรงรีบทําใหพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของคนสวนใหญ ในสังคมปจจุบันพบ
พฤติกรรมเสี่ยง เชน การกินเหลา สูบบุหร่ี การขาดการออกกําลังกาย การทานอาหารหวานจัดหรือเค็มจัดและการมี
ความเครียด โดยพฤติกรรมเหลานี้กอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) กลุมโรค 
ไมติดตอเรื้อรังนั้นถือเปนปญหาใหญที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ผลสํารวจจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกในป 
2559 เกือบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 72 มีสาเหตุเกิดจากโรคไมติดตอ เชน โรคหัวใจและเบาหวาน โดยโรคหัวใจเปนสาเหตุ
ของการตายมากที่สุดถึง 9.5 ลานคน เพิ่มจาก 10 ปกอนเกือบรอยละ 20 และมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 9 ลานคน 
จากการสูบบุหรี่ 7.1 ลานคน (สถาบันวัดและประเมินสุขภาพ, 2560) ทั้งนี้ โรคไมติดตอเร้ือรังที่นาตระหนักที่สุดใน
ประเทศไทย คือ โรคอวนลงพุง โดยเกิดจากภาวะนํ้าหนักเกินและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ที่แยลง สงผลใหเกิดความไมสมดุลทางรางกายมากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ สําหรับ
ประเทศไทย มีการสํารวจความชุกของโรคเบาหวานและปจจัยที่เก่ียวของ พบวา โรคอวนเปนสาเหตุหนึ่งของการเปน
โรคเบาหวานโดยพบในผูหญิง รอยละ 12.1 มากกวาผูชายที่ผลสํารวจพบเพียง รอยละ 6.1 (องคการอนามัยโลก, 2559) 
ทั้งน้ีหญิงไทยมีภาวะอวนมากอันดับ 2 ในทวีปเอเชียรองจากประเทศมาเลเซีย โดยมีสาเหตุมาจากการกินอาหารไมถูกสุข
ภาวะ ขาดการออกกําลังกาย (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ, 2560) จากผลการสํารวจขางตน ผูหญิงไทยจึง
เปนกลุมที่ตองมีการดูแลควบคุมพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ เพราะผลการสํารวจปญหาโรคอวนจากแหลงตางๆ 
พบวา ผูหญิงมีความเสี่ยงการเปนโรคอวนลงพุงจากพฤติกรรมมากที่สุด ซึ่งจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต
ของประเทศไทย โดยมีผลสํารวจการเสียชีวิตของประชากรในจังหวัดสงขลา พบวา สาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังอันเกิดจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตสูงเปนอันดับตนๆ จาก 10 อันดับในภาคใต ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตดวยโรค 
ไมติดตอเรื้อรังดังกลาวพบโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เปนตน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, 
2559) 
  ปจจุบันประชาชนทุกกลุมวัยสามารถเขาถึงสื่อสังคมออนไลนไดหลายชองทาง เพราะมีการเขาถึงขอมูลไดงาย 
สะดวก และรวดเร็ว ผลการสํารวจพฤติกรรรมสุขภาพของผูบริโภคป 2560 พบวา “โซเชียลมีเดีย” เปนหนึ่งชองทางที่
นํามาใชในการสบืคนขอมูลดานสุขภาพและสุขภาวะของคนไทยมากที่สุดในโลก คิดเปนรอยละ 58 ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยโลก
รอยละ 32 โดยหัวขอดานสุขภาพที่มีการสืบคนผานโซเชียลมีเดียมากที่สุด ไดแก การลดนํ้าหนัก รอยละ 49 อาหารเพ่ือ
สุขภาพ รอยละ 42 (A.S. Watsons Group, 2017) ทั้งนี้ ประชาชนใชสื่อออนไลนในการสืบคนประเด็นเก่ียวกับการ 
ออกกําลังกายและการสรางเสริมสุขภาพจัดอยูในอันดับ 4 จาก 8 อันดับในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 7 อีกทั้ง มีการ
สํารวจการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พบวา ผูหญิงไทยมีการใชงานสื่อสังคมออนไลนถึง
รอยละ 55.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) สอดคลองกับ สมิทธ์ิ บุญชุติมา, (2562) สํารวจกลุมผูหญิงวัยทํางาน อายุ 
15-60 ป จํานวน 1,074 คน มีการเขาถึงและรับทราบขอมูลสุขภาพผานชองทางไลน เฟซบุก และยูทูป รอยละ 91.5  
ผลวิจัยขางตนชี้ใหเห็นวา การสงเสริมองคความรูดานสุขภาพผูหญิงผานสื่อสังคมออนไลนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากผูหญิงมีการตอบสนองกับสื่อสุขภาพทางออนไลนมากกวาผูชาย ประเด็นขางตน
สามารถอธิบายไดวา สื่อสังคมออนไลนเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุมผูหญิงไทยที่มีการใชสื่อสังคมออนไลนดานสุขภาพคอนขางสูง จากประเด็นปญหาขางตนพบวา ทฤษฎี
การสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรเปนหน่ึงทฤษฎีที่ไดรับความนิยมท้ังในและตางประเทศ ถูกนํามาใชอยางแพรหลายใน
การอธิบายและทําความเขาใจในเรื่องของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ โดยทฤษฎีใหความสําคัญกับประสบการณและ
คุณลักษณะของบุคคล ความคิดและอารมณตอพฤติกรรมรวมไปถึงผลลัพธของพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพของแตละ
บุคคล ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอรมาประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหองคประกอบและศึกษา
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ความสัมพันธระหวางการใชส่ือสงัคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย เพื่อนําความรูที่ไดไปเปน
แนวทางในการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงในดานการบริโภคอาหารและการออกกําลงักายที่ถูกตองตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบการใชส่ือสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริมสขุภาพของผูหญิงไทย  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชส่ือสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุงเนนศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ 
หญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากประชากรเพศหญิงที่อาศัยอยูในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวนทั้งหมด 203,101 คน (สํานักงานบริหารการทะเบียน, 2560) มีอายุระหวาง 15-59 ป 
คํานวณโดยใชสูตรการกําหนดตัวอยางแบบสัดสวนที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ของเจเกอร กําหนดขนาดของความ
คลาดเคล่ือน (e) เทากับ .05 และพิจารณารวมกับขอตกลงเบื้องตนของการกําหนดขนาดของตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห
อยางนอย 20 คนตอ 1 ตัวแปร ซึ่งในครั้งน้ีมีจํานวนท้ังหมด 13 ตัวแปร (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) 
จํานวน 260 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) ดวยเทคนิคการสุมตัวอยาง
แบบแบงกลุม (Cluster random sampling) และเลือกตัวอยางจากแตละกลุม โดยใชเทคนิคการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ดําเนินวิธีการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ใชสถิติการวิเคราะห 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการใชส่ือสังคมออนไลนและ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Confirmatory factor analysis) 
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Regression analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิต ิ 

 

การพิทักษสิทธ์ิตัวอยาง 
  การศึกษาวิจัยผานการพิจารณาทางดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขา
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รหัส PSU IRB 2019-PSU-St 
006) กอนเก็บขอมูล ผูวิจัยชี้แจงใหตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคการวิจัย สิทธิที่จะเขารวม ปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการ
เขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา พรอมทั้งแจงใหตัวอยางทราบวาขอมูลที่ไดจากตัวอยางจะไดรับการปกปดเปนความลับ  
จะไมมีการเปดเผยใหเกิดความเสียหายแกตัวอยางที่เขารวมการวิจัย โดยผูวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมของการวิจัยและ
นํามาใชประโยชนในการศึกษาเทาน้ัน ทั้งน้ีกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 18 ป มีการยินยอมในการเขารวมโครงการวิจัย
จากผูปกครอง 

 

ผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการใชส่ือสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Confirmatory factor analysis) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 
 1.1 องคประกอบเชิงยืนยันการใชสื่อสังคมออนไลน (SN) ประกอบดวย 1 องคประกอบ 5 ตัวชี้วัด คือ 
ทัศนคติการใชสื่อสังคมออนไลน (SN1) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน (SN2) ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชส่ือ
สังคมออนไลน (SN3) ความถ่ีในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN4) ชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN5) สรุปผล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของแตละองคประกอบยอย ซึ่งผลการวิเคราะห 
ทําใหไดรับคาตางๆ ดังน้ี 
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 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading: λ i) พบวา ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชส่ือสังคม
ออนไลน ชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.94 และ 0.77 ตามลําดับ ทัศนคติการใชสื่อสังคมออนไลน 
และประเภทของสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.41 ความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.07 ซึ่งคา
นํ้าหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตไดสวนใหญมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวน ชวงเวลาการ 
ใชงานส่ือสังคมออนไลน 
 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error: SE) ขององคประกอบยอย พบวา ทัศนคติการใชสื่อสังคม
ออนไลน ประเภทของส่ือสังคมออนไลน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ความถ่ีในการใชงาน
ส่ือสังคมออนไลน และชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.03, 0.05, 0.07 0.06 และ 0.08 ตามลําดับ 
 คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (t-values) ของคาน้ําหนักองคประกอบยอย พบวา ทัศนคติการใชสื่อสังคม
ออนไลน ประเภทของส่ือสังคมออนไลน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ความถ่ีในการใชงาน
ส่ือสังคมออนไลน และชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ 5.88, 5.86, 8.92, 0.87, และ 7.54 ตามลาํดบั 
 คา Square multiple correlation: R² ของคานํ้าหนักองคประกอบยอย พบวา ทัศนคติการใชสื่อสังคม
ออนไลน ประเภทของส่ือสังคมออนไลน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ความถ่ีในการใชงาน
ส่ือสังคมออนไลน และชวงเวลาการใชงานส่ือสังคมออนไลน มีคาเทากับ 0.17, 0.16, 0.88, 0.00, และ 0.60 ตามลําดับ 
สามารถแสดงผลไดดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 คานํ้าหนักองคประกอบ (λ i) คาความความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE λ i) คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  
              (t) และคา Square multiple correlation (R²) ของการวิเคราะหองคประกอบการใชส่ือสังคมออนไลนของ 
              ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (SN) 
 

ตัวแปร 
สังเกตได 

ผลการวิเคราะห 
นํ้าหนักองคประกอบ SE t-value R² 

SN1 0.41** 0.03 5.88 0.17 
SN2 0.41** 0.05 5.86 0.16 
SN3 0.94** 0.07 8.92 0.88 
SN4 0.07 0.06 0.87 0.00 
SN5 0.77** 0.08 7.54 0.60 

** P< .01 
 

1.2 องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา (HPB) ประกอบดวย 1 องคประกอบ 2 ตัวชี้วัด คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (HPB1) พฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย (HPB2) สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยใน
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ของแตละองคประกอบยอย ซ่ึงผลการวิเคราะหทําใหไดรับคาตางๆ ดังน้ี 

 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading: λ i) พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร มีคาเทากับ 0.72 และ 0.66 ตามลําดับ ซ่ึงคานํ้าหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตไดมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01  

  คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error: SE λ i) ขององคประกอบยอย พบวา พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร มีคาเทากับ 0.08 
 คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (t-values) ของคานํ้าหนักองคประกอบยอย พบวา พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร มีคาเทากับ 6.87 
 คา Square multiple correlation: R² ของคานํ้าหนักองคประกอบยอย พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย มีคาเทากับ 0.43 และ 0.51 ตามลําดับ สามารถแสดงผลไดดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คาน้ําหนักองคประกอบ (λ i) คาความความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEλ i) คาการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  
              (t) และคา Square multiple correlation (R²) ของการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการสรางเสริม 
              สุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) 
 

ตัวแปร 
สังเกตได 

ผลการวิเคราะห 
นํ้าหนักองคประกอบ SE t-value R² 

HPB1 0.66 - - 0.43 
HPB2 0.72** 0.08 6.87 0.51 

**P< .01 
 

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชส่ือสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ 
ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Regression analysis) 

 
โมเดลการใชส่ือสังคมออนไลนท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 หมายเหตุ 
  SN แทน การใชสื่อสังคมออนไลน 
  HPB แทน พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
  SN1 แทน ทัศนคติการใชสื่อสังคมออนไลน 
  SN2 แทน ประเภทของสื่อสงัคมออนไลน 
  SN3 แทน ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน 
  SN4 แทน ความถ่ีในการใชงานส่ือสังคมออนไลน 
  SN5 แทน ชวงเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลน 
  HPB1 แทน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
  HPB2 แทน พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย 
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาไค-สแควรที่แตกตางจาก

ศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ²=12.16, df=10, p=0.27) คาไค-สแควรสัมพันธ (χ²/df) เทากับ 1.22 คาดัชนีราก
ของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา (RMSEA) เทากับ 0.02 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสม
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อิงเกณฑ (NFI) เทากับ 0.97 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 0.99 และ คาดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

ตัวแปร ผลการวิเคราะห 
การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) 
ที่สงผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ ของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา (HPB) 

χ² df χ²/df P-value RMSEA NFI CFI GFI 

 
12.16 

 
10 

 
1.22 

 
0.27 

 
0.02 

 
0.97 

 
0.99 

 
0.99 

  

 เม่ือพิจารณาการใชสื่อสังคมออนไลนท่ีสงผลพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา (Regression analysis) พบวา การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธและสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ คาเทากับ 0.60 ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Regression) ของการใชส่ือสังคมออนไลน (SN) และพฤติกรรมการ 
              สรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) 
 

ตัวแปร ผลการวิเคราะห 
การใชสื่อสังคมออนไลน 

(SN) 
SE t-value 

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 
(HPB) 

0.60** 0.10 5.76 

**P<.01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการใชส่ือสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ 
ผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยองคประกอบแรก คือ 1) การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) ประกอบดวย  
1 องคประกอบ 5 ตัวชี้วัด แตละตัวชี้วัดองคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.07-0.94 ไดแก 
ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน (SN3) ชวงเวลาในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN5) ทัศนคติ
ในการใชส่ือสังคมออนไลน (SN1) ประเภทของส่ือสังคมออนไลน (SN2) และความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (SN4) 
โดยมีคา (0.94, 0.77, 0.41, 0.41, และ 0.07 ตามลําดับ) อีกทั้งคาสัมประสิทธิ์ตัวแปรสังเกตได (R²) อยูระหวาง 0.00-
0.88 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ตัวแปรสังเกตได (R²) อยูระหวาง 0.00-0.88 2) พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) ประกอบดวย 1 องคประกอบ 2 ตัวชี้วัด คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (HPB1) 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย (HPB2) แตองคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.66-0.72 ไดแก 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (0.72 และ 0.66 ตามลําดับ) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิตัวแปร
สังเกตได (R²) อยูระหวาง 0.43-0.51 ผลการวิเคราะหจากองคประกอบเชิงยืนยันของท้ัง 2 ปจจัย จะเห็นไดวาความถี่ 
ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.07 และคา R2

  0.00 ซ่ึงมีคาความสัมพันธที่ต่ําจึง 
ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาได สวนปจจัยอื่นๆ 
ของการใชสื่อสังคมออนไลนสามารถนํามาใชเพื่ออธิบายพฤติกรรมการสรางเสรมิสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลาได 
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 2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูหญิงไทย
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (Regression analysis) พบวา การใชสื่อสังคมออนไลน (SN) กับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) มีความสัมพันธทางบวก โดยพิจารณาคาดัชนีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี (χ²= 12.16, df = 10, χ²/df = 1.22, P-value = 0.27, RMSEA 
= 0.02, NFI = 0.97, CFI = 0.99, และ GFI = 0.99) ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธไดรอยละ 60 สอดคลองกับ กานดา 
ไชยวอง (2561) ศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารดานการตลาดผานส่ือสังคมออนไลนและพฤติกรรม การใชบริการธุรกิจการ
ออกกําลังกายของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สื่อสังคมออนไลนในปจจุบันเปนชองทางที่ผูบริโภคสวน
ใหญไดรับขาวสารจากการใชบริการ ผูบริโภคที่ออกกําลังกายสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน เพราะสื่อสังคมออนไลนเปน
เทคโนโลยีที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผูบริโภคสามารถไดรับขอมูลขาวสารการใหบริการ ขาวสารท่ีมี
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธผานทางส่ือออนไลน เชนเดียวกับ สิทธินันต สันติกุลสุข (2561) ศึกษาพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารกราโนลาผานรานคาออนไลน พบวา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารกราโนลา  ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของสินคา โดยมักจะสืบคนขอมูลขาวสาร
เก่ียวขอมูลสินคากอนตัดสินใจซื้อ เน่ืองจากปจจุบันผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ไดหลากหลาย เชน 
Facebook, instagram, google เปนตน ทั้งน้ี ยุพาพร ปุยภิรมย (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการคนหาขอมูลดาน
สุขภาพ พบวา การใชงานอินเตอรเน็ตเพื่อวัตถุประสงคดานสุขภาพของประชากรกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตองการนําแนวทางสงเสริมสุขภาพไปใช เพื่อทําใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ เชน การเลือกรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพที่ดี เปนตน และฐปรัตน รักษภาณุสิทธ (2561) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา การไดรับคําแนะนําและขาวสารดานสุขภาพจาก
แหลงขอมูลและส่ือตางๆ โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตมีผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สอดคลองกับการสัมภาษณขอมูล 
เชิงคุณภาพ การรับผิดชอบตอสุขภาพมีการเล่ียงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ไมเก่ียวของกับสิ่งอบายมุข การรักษาอนามัย 
สวนบุคคล และการหาความรูเก่ียวกับสุขภาพทางอินเทอรเน็ตและการบอกเลาจากเพ่ือนๆ และครูบาอาจารย  

สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางการใชส่ือสังคมออนไลนและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยใน
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีคาดัชนีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี ทั้งน้ี การใชสื่อสังคมออนไลน 
(SN) สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูหญิงไทยในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (HPB) ได 
รอยละ 60 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  
 1) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนหนึ่งในตัวแปรท่ีมีผลและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ โดยปจจัยความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลนเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพมากที่สุด เพราะแหลงที่มาหรืออางอิงชัดเจนเช่ือถือได มีความเปนปจจุบัน ทําใหผูใชงานเกิดความม่ันใจใน
การเขาถึงขอมูลมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะสวนของภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของ ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เผยแพรบนส่ือตางๆ เพ่ือผูบรโิภคไดรบัขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา สามารถนําไปใชไดจรงิ  
 2) ความถ่ีในการใชงานส่ือสังคมออนไลนเปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 
เพราะสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันมีความหลากหลาย ทําใหการเขาถึงขอมูลการสรางเสริมสุขภาพอาจไมไดมีการเขาถึง
ตลอดเวลาหรอืบอยครั้งมากนัก  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 1) ประยุกตใชทฤษฎีอื่นๆ ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในการวิเคราะหการใชสื่อสังคมออนไลน 
 2) ศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธกับการใชส่ือสังคมออนไลน รวมไปถึงพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ในการวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคณุภาพเพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
464 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ 
และขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ที่สนับสนุนทุนในการเดินทางไป
นําเสนอผลงาน  
 

เอกสารอางอิง 
กานดา ไชยวอง. (2561). การรับรูขอมูลขาวสารดานการตลาดผานส่ือสังคมออนไลนและพฤติกรรมการใชบริการ 
  ธุรกิจการออกกาํลังกายของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
ฐปรัตน รักษภาณุสิทธ์ิ, นฤมล จีนเมือง, และนันทิยา โขยนึ่ง. (2561). ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสรางเสริม
 สุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร. (2561), 29(3), 170-178. 
ยุพาพร ปุยภิรมย. (2559). ปจจัยท่ีสงผลตอการคนหาขอมูลดานสุขภาพ. การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
สิทธินันต สันติกุลสุข และพีรภาว ทวีสขุ. (2561). พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร 
  กราโนลาผานรานคาออนไลน. วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2561),  
  12(16), 61-82. 
สมิทธ์ิ บุญชุติมา. (2562). ความสุขของผูหญิงยุค 4.0. คนเม่ือ 16 ตลุาคม 2562.  
 จาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/49849.html. 
สถาบันวัดและประเมินสุขภาพ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน. (2560). ภาระของโรคตอโลก: โรคหัวใจ. คนเม่ือ 15 กรกฎาคม 
 2561 จาก: https://www.thairath.co.th/content/1071605. 
สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ. (2560). สาวไทยครองที่ 2 “โรคอวน”. คนเม่ือ 22 กรกฎาคม 2561  
 จาก: https://www.dailynews.co.th/regional/610326. 
สุรีย ธรรมิกบวร. (2556). ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร. คนเม่ือ 7 มิถุนายน 2561 จาก: 
 https://www.nurse.ubu.ac.th/sub/knowledgedetail/PD.pdf. 
สํานักงานบริหารงานทะเบียน. (2560). รายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน ประจําป พ.ศ. 2560.  
  คนเม่ือ 11 ตุลาคม 2561, จาก: http://stat.bora.dopa.go.th 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2561). การสํารวจการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน.  
  คนเม่ือ 11 ตุลาคม 2561 จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/Q1.pdf. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา. (2559). สถานการณโรคไมติดตอเรื้อรัง. คนเม่ือ 24 กรกฎาคม 2561 
  จาก: http://www.skho.moph.go.th/skho/newsget.php?newsid=666.  
องคการอนามัยโลก. (2559). Prevalence of diabetes and related risk factors. คนเม่ือ 19 กรกฎาคม 2561 
  จาก: http://www.who.int/diabetes/country. 
A. S. Watsons Group. (2017). เปดผลสํารวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย. คนเม่ือ 21 กรกฎาคม 2561  
 จาก: https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_527006. 
Joseph F. Hair Jr., Black C. William, Babin J. Barry and Anderson E. Rolph. (2010). Multivariate Data 

Analysis. (7th ed.). Pearso: New York. 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
465 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

การจัดการการส่ือสารเพื่อการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา  
ในจังหวัดจันทบุรี 

Managing Communications for Media Exposure on Employment of 
Cambodian Workers in Chanthaburi Province 

อภิวรรณ ศิรินันทนา 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  ผลการศึกษาพบวา 1) พฤติกรรมการเปดรับส่ือของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การเปดรับสื่อออนไลนอยูในระดับ
มาก รองลงมา การเปดรับสื่อกิจกรรมอยูในระดับมาก รองลงมา การเปดรับสื่อมวลชนอยูในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดทาย การเปดรับส่ือเฉพาะกิจอยูในระดับนอย ตามลําดับ 2) ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา 
ในจังหวัดจันทบุรี พบวา มีปญหาในดานของเวลา สถานท่ีและงบประมาณ และ 3) การจัดการสื่อสารเพ่ือการเปดรับส่ือ
เก่ียวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดการสื่อสารเพ่ือการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา 
ในจังหวัดจันทบุรี  คือ การวางแผนเพื่อการสื่อสาร ดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 การคนหาสาเหตุ ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข 
ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข และข้ันตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น 
คําสําคัญ: การจัดการการสื่อสาร, การเปดรับส่ือ, แรงงานกัมพูชา, จังหวัดจันทบุรี   
 

Abstract 
  The results of the study showed that 1)  Cambodian labour communication behavior in 
Chanthaburi Province the overall level is moderate. Considering it as an individual by the average 
descending, it finds that exposure to the online media is very secondary. The event's exposure is much 
more secondary. The media exposure is moderate and final. Ad hoc exposure is less than the head of 
the press. 2) Problems and barriers to exposure to cambodia labour in Chanthaburi Province, there was 
a problem in the field of time. Location & amp; Budget and 3)  Management communication for the 
employment of cambodian labour. In Chanthaburi Province, it was found to manage communications 
for cambodian labour. In Chanthaburi Province is a plan for communication. As follows:  step 1 find the 
cause step 2 edit actions step 3, check the results, revision, and step 4 to set the standard and improve. 
Keywords: Communication Management, Media Exposure, Cambodian Labor, Chanthaburi Province 
 

บทนํา 
  จังหวัดจันทบุรีก็เปนจังหวัดหน่ึงที่มีความอุดมสมบูรณ ดวยทําเลที่ต้ัง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ท่ีเหมาะสมกับ
การทําเกษตร การประมง และการทองเท่ียว รวมถึงพ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดเปนเขตพื้นที่สีเขียวและไดรับการประกาศ
ใหเปนจังหวัดท่ีมุงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางชัดเจน ทั้งปาไม นํ้าตก ภูเขา ทะเล อีกทั้งยังไมมีการจัดตั้งโรงงาน
ในจังหวัดที่จะกอใหเกิดมลพิษ ตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนแหลงผลิตอัญมณีท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ โดยมีชางฝมือดี
เช่ียวชาญการเจียระไนพลอย สงผลใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง (สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี, 2561: 19) 
แตที่ผานมาจังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานเชนกัน ไมวาจะเปนภาคเกษตร ภาค
การประมง และภาคบริการ ซ่ึงแรงงานตางดาวเปนแรงงานสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจากการที่มีลักษณะ 
ภูมิประเทศติดกับประเทศเพ่ือนบานกัมพูชา จึงทําใหแรงงานกัมพูชาเขามาทํางานในจังหวัดจันทบุรีเพ่ิมมากขึ้น จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง สงผลใหนายจางมีความตองการแรงงานสูงขึ้น และจากการสํารวจสถิติของสํานัก
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บริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน พบวา มีแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชาที่ไดรับอนุญาตทํางานถูกตองตาม
กฎหมาย ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5,303 คน (สํานักบรหิารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน, 2561: 65)   

แรงงานกัมพูชาที่เขามาทํางานในจังหวัดจันทบุรี จะทํางานในตําแหนงกรรมกรหรือคนรับใชในบาน ตามบันทึก
ความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเพ่ือทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน รวมถึง
แรงงานที่ลักลอบเขาเมืองไดรับการปรับสถานะเปน เขาเมืองถูกกฎหมายไดรับอนุญาตทํางาน และเขามาทํางานบริเวณ
ชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ในพื้นที่ความตกลงวาดวยการสัญจรขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
ประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย และไดผานการพิสูจนสัญชาติและปรับสถานการณเขาเมืองถูกกฎหมายเรียบรอยแลว 
แรงงานขามชาติกัมพูชาในจังหวัดจันทบุรี สวนใหญเขามาทํางานในภาคการเกษตรเปนหลัก เชน แรงงานทําสวน ทําไร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําสวนผลไมน้ัน ถือเปนอาชีพที่สรางรายไดใหแกจังหวัดจันทบุรีในแตละปเปนจํานวนมาก ในการ
ผลิตผลไมท่ีมีคุณภาพเพื่อการสงออก จะตองมีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนมีความจําเปนที่จะตองใช
แรงงานคนในการบริหารจัดการ แตแรงงานไทยสวนใหญมักไมใหความสนใจ เพราะเปนงานหนัก ดังน้ันแรงงานกัมพูชา 
จึงเปนทางออกที่สําคัญของการแกปญหาแรงงาน ในการทําสวนผลไม สวนในภาคการประมงก็เชนเดียวกัน ที่ขาดแคลน
แรงงานมาเปนเวลานาน จึงตองพึ่งพาอาศัยแรงงานกัมพูชา (จุตินันท ขวัญเนตร, 2559: 2) ซึ่งจะเห็นไดวา แรงงานกัมพูชา
เหลาน้ีไมไดเปนเพียงกลุมผูขายแรงงานเทาน้ัน แตยังเปนกําลังสําคัญที่ขับเคล่ือนทั้งภาคธุรกิจในจังหวัดจันทบุรี ใหมี
เศรษฐกิจที่ดีอีกดวย แตเมื่อแรงงานกัมพูชาเหลาน้ีเม่ือไดเขามาทํางานและใชชีวิตในประเทศไทยแลว แรงงานเหลาน้ีตอง
ใชการส่ือสารและเปดรับส่ือตางๆ เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันอีกดวย 

ส่ือตางๆ ในประเทศไทยมีความสําคัญเปนอยางมากไมวาจะเปนการใหขาวสาร การใหความรู หรือการใหความ
บันเทิงแกประชาชน โดยสื่อตางๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่สําคัญกับผูคนในสังคม และเมื่อแรงงานกัมพูชาตองการที่จะเขามา
ทํางานในประเทศไทยพวกเขาเหลาน้ีจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะเปดรับส่ือตางๆ ที่มีอยูในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหไดรับ
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวในดานตางๆ ของแรงงานหรือรับรูขาวสารตางๆ ภายในประเทศที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิต
ภายในประเทศของเราไดอยางถูกตอง ในประเทศไทยน้ันไดมีกรณีตวัอยางของแรงงานตางดาวในประเทศไทยที่มีการเปดรับ
ขาวสารแบบผิดๆ น่ัน คือ ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 
59/2557 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดการปญหาแรงงานตางดาว ทําใหเกิดกระแสขาวลือดังกลาวเกิดข้ึน 
แรงงานกัมพูชาไดทยอยกลับประเทศมากถึง 142,000 คน โดยจากขาวลือทําใหเกิดผลกระทบทางดานธุรกิจของประเทศ
ไทยตามมา ไมวาจะเปนงานทางดานกอสราง ภาคเกษตรกรรม คาขาย และอ่ืนๆ ซ่ึงใชแรงงานตางดาวเหลาน้ีโดยตรงจาก
เหตุการณดังกลาวน้ันแสดงใหเห็นวาการเปดรับสื่อที่ถูกตองหรือการมีสื่อท่ีดีมีคุณภาพจะเปนประโยชนตอตัวเอง ตอสังคม
ทั้งตัวแรงงานเองและคนไทย ดังน้ัน ถาหากผูประกอบการ หนวยงานตางๆ มีการจัดการส่ือสารที่ดี ก็จะทําใหแรงงาน
กัมพูชาสามารถเปดรับขาวสารเก่ียวกับการจางงานและขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมไดมากขึ้น  
  ดวยเหตุผลน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการการสื่อสารเพ่ือการเปดรับสื่อเก่ียวกับการจางงานของแรงงาน
กัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี ทั้งน้ีเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ในการเปดรบัสื่อ รวมไปถึงการจัดการสื่อสารของผูประกอบการ ทั้งน้ีเพ่ือนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางใน                 
การจัดการการส่ือสารรวมถึงเปนแนวทางในการใชส่ือเพื่อเปนตัวกระจายขาวและเผยแพรขอมูลดานตางๆ หรือกฎหมาย
ของแรงงานกัมพูชาผานสื่อเหลาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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3. เพื่อศึกษาการจัดการสื่อสารเพ่ือการเปดรับสื่อเก่ียวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุร ี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยชิ้นน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualltative Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังตอไปน้ี 
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 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
    1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยตามพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 สัญชาติกัมพูชา ตามขอตกลงการ MOU ระหวาง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน และเขามาทํางานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล และไดข้ึน
ทะเบียนไวกับกรมแรงงานใน จังหวัดจันทบุรี จํานวน 5,303 คน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน, 2561: 
65) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) ไดขนาด
ตัวอยาง จํานวน 358 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยูใน
อําเภอโปงนํ้ารอน (ภาคการเกษตร) อําเภอแหลมสิงห (ภาคการประมง) และอําเภอเมืองจันทบุรี (ภาคการบริการ) 
เน่ืองจากเปนพื้นที่ท่ีมีการจางแรงงานกัมพูชาอยูเปนจํานวนมาก และหลังจากนั้นก็ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  
Random) คือเมื่อเจอแรงงานกัมพูชาท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยไดในพ้ืนที่ดังกลาว ก็ทําการสัมภาษณดวยภาษาไทย 
หลังจากน้ันก็ทําการสุมตัวอยาง จนครบจํานวนตามที่ระบุไว   
               1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมีโครงสราง คือใหผูวิจัยเปน
ผูอานบทแบบสมัภาษณแลวใหแรงงานกัมพูชาตอบคําถาม ประกอบดวย 
         ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพสมรส ประสบการณ
ในการทํางาน อาชีพ และขนาดครอบครัว มีลักษณะเปนแบบสอบถามในลักษณะ check list ทําการวิเคราะหขอมูลโดย
หาคารอยละ แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
         ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับส่ือของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert’s) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
         ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี  มีลักษณะเปนแบบ
สอบแบบปลายเปด ทําการวิเคราะหขอมูลโดยเชิงพรรณนา 
 2. การวิจัยเชิงคณุภาพ 
     2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ประชากร คือ ผูประกอบการที่มีแรงงานกัมพูชาทํางานและอาศัยอยูในสถานประกอบการ โดยจํานวน
กลุมตัวอยางจะเก็บขอมูลจนกระท่ังขอมูลอ่ิมตัว ซึ่งขอมูลอิ่มตวัที่ได คือ จํานวน 9 คน โดยคัดเลือกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
ไดแก อําเภอโปงนํ้ารอน (การเกษตร) จํานวน 3 คน อําเภอแหลมสิงห (การประมง) จํานวน 3 คน และอําเภอเมือง
จันทบุรี (การบริการ) จํานวน 3 คน เน่ืองจากเปนพื้นที่และประเภทกิจการที่มีการจางแรงงานกัมพูชามากที่สุดและเปน
คนภายในพื้นที่อําเภอเดียวกันกับแรงงานชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู  
      2.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล   
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 2 สวน คือ คือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก                
การสนทนา และการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง สวนอุปกรณการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง ปากกา 
สมุดจดบันทึก (Field-note) และกลองถายรูป  
  สวนการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชการวิเคราะหขอมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเปน                 
การวิเคราะหขอมูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเอกสารและ
ภาคสนามไดเพียงพอตอการศึกษาตามวัตถุประสงคบางแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลข้ันตน โดยนํามาจัดหมวดหมู
ใหเปนระเบียบตามเคาโครงเร่ือง แลวสรุปออกมา เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหและหาขอมูลเพ่ิมเติมตอไป หลังจาก
น้ันมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมในสวนท่ียังไมสมบูรณ โดยการสัมภาษณซ้ําในบางประเด็นที่เปนประโยชนตอการ
วิเคราะหขอมูลมากขึ้น และทาการวิเคราะหขอมูลอีกครั้งหน่ึงซ่ึงใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมาก และผูวิจัยไดใชการ
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลแบบสามเสา 
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ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยขอสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี  
 วัตถุประสงคขอ 1 เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี  
 ในสวนน้ีเปนพฤติกรรมการเปดรับส่ือของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี โดยไดแยกตามลักษณะการเปดรับ
ส่ือทั้งหมด 4 ประเภท คือ ส่ือมวลชน สื่อออนไลน  สื่อเฉพาะกิจ และสื่อกิจกรรม ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา โดยเฉลี่ย
จํานวนครั้งตอเดือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี  
              โดยรวมและรายดาน 
 

 
การเปดรับสื่อ 

n = 358 

X  S.D. อันดับที่ ระดับ 

1. ส่ือมวลชน 3.38 .84 3 ปานกลาง 
2. ส่ือออนไลน 3.72 .90 1 มาก 
3. ส่ือเฉพาะกิจ 2.32 1.26 4 นอย 
4. ส่ือกิจกรรม 3.70 .89 2 มาก 

รวม 3.28 .70  ปานกลาง 
  

 จากตารางที่ 1 พบวา การเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี  โดยรวมมีพฤติกรรมการเปดรับ  
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.28) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 4 ลําดับ คือ 
เปดรับสื่อออนไลน ( X  = 3.72) อยูในระดับมาก รองลงมา เปดรับส่ือกิจกรรม ( X  = 3.70) อยูในระดับมาก รองลงมา 
เปดรับสื่อมวลชน ( X = 3.38) อยูในระดับปานกลาง และลําดับสุดทาย เปดรับส่ือเฉพาะกิจ ( X = 2.32) อยูในระดับนอย 
ตามลําดับ 
 วัตถุประสงคขอ 2 เพ่ือศกึษาปญหาและอุปสรรคในการเปดรับส่ือของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี 
 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแยกออกเปน 3 หมวดหมู ดังน้ี 
 ปญหาและอุปสรรคในการเปดรบัสื่อ 1) ดานเวลา คือ เวลาในการรับชมมีขอจํากัด ตองหลังเลิกทํางานหรือกอน
ทํางาน หรือชวงพักเที่ยง บางครั้งจะไปเปดรับส่ือตามกิจกรรมตางๆ ก็ตองพลาดโอกาสไปเพราะวาตองไปชวงในวันหยุดหรือ                 
หลังเลิกงาน 2) ดานสถานท่ี คือ ที่ทํางานบางแหง ไมเอื้ออํานวย เชน มีอาชีพประมง ตองทํางานตามทองทะเลไมสามารถ
ดูสื่อตางๆ ได เน่ืองจากไมมีสัญญาณ อีกทั้งสวนของส่ือกิจกรรมก็ไมสามารถไปชม หรือไปตามที่จัดกิจกรรมตางๆ ได
เน่ืองจากอยูไกลจากแหลงที่ทํางาน 3) งบประมาณ คือ ท่ีทํางานบางแหง ไมเอ้ืออํานวยสิ่งสะดวก เชน ไมมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ไมมีโทรทัศนใหดู  ซึ่งถาจะเปดรับส่ือก็ตองเติมเงินโทรศัพทมือถือ ถาอยากดูทีวี ก็ตองซ้ือไวดูเอง ซึ่งก็มี
ปญหาในเร่ืองเงนิตองเก็บไวซื้อของเทาที่จําเปน บางครั้งในสวนกิจกรรมก็ไมสามารถที่จะเขาถึงไดเน่ืองจากไมมีงบประมาณ
ในการเดินทางไปรวมกิจกรรม 
 วัตถุประสงคขอ 3 เพ่ือศึกษาการจัดการส่ือสารเพื่อการเปดรับสื่อเก่ียวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา  
ในจังหวัดจันทบุรี  
  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของผูประกอบการที่มีตอการจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเก่ียวกับการจาง
งานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังน้ี คือ กลุมตัวอยางใหสัมภาษณในลักษณะ
ที่คลายคลึงกันกับความคิดเห็นของแรงงานกัมพูชาที่มีปญหาในเร่ืองของการสื่อสารที่สรุปไดวา ปญหาหลักๆ ของการ
เปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชาน้ัน คือ 1) ในเร่ืองขอจํากัดของเวลาในการเปดรับสื่อตองเปนไปตามกฎขอบังคบัของนายจาง 2
) ในเรื่องของสถานที่ไมเอ้ืออํานวยในการเปดรับส่ือ และ 3) งบประมาณไมเพียงพอที่จะเปดรับส่ือได ดังน้ันปญหาท่ีกลาวมา
ทั้งหมดน้ี ผูประกอบการมีความคิดเห็นเปนในทํานองเดยีวกัน คือ การพูดคุยกันอยาสม่ําเสมอระหวางผูประกอบการกับ
แรงงานกัมพูชา จะทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน นอกจากน้ีการพูดคุยกันอยางตรงไปตรงทุกเร่ือง ทั้งเร่ืองการตองการ
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เพ่ิมเวลาที่จะเปดรับส่ือ หรือเพิ่มจุดบริการท่ีจะใหผูประกอบการปลอยสัญญาณอินเตอรเน็ต หรือการขออนุญาตไปเขา
รวมสื่อกิจกรรมตางๆ ที่ทางรัฐจัดขึ้น ซ่ึงการที่จะพูดตรงไปตรงมาจะทําใหเกิดความเขาใจกันไดเปนอยางดี ดังนั้น เพ่ือ
ไมใหเกิดการบาดหมางกินใจ ระหวางผูประกอบการกับแรงงานกัมพูชา ฝายใดฝายหนึ่งในฐานะผูสื่อสารจึงควรวางแผนเพ่ือ
การสื่อสารที่ดี ซึ่งอาจวางแผนไวในใจหรือเขียนเปนหัวขอส้ันๆ ตามความเขาใจของตน หรือรางเปนเรื่องยอความไว
สําหรับตนเองก็ได ตามแตผูนั้นจะสะดวกหรือถนัด ไมมีรูปแบบตายตัว จากการสัมภาษณผูประกอบการใหความเห็นวา
เก่ียวกับข้ันตอนในการจัดการส่ือสารเพื่อการเปดรับสื่อเก่ียวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชาใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น โดยมีการวางแผน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การคนหาสาเหตุ คือ การคนหาสาเหตุหรือหัวขอของปญหา มีการกําหนดเปาหมายของงานที่จะ
ทําสํารวจสภาพปจจุบันแลวกําหนดแนวทางแกไข กลาวคือ ในฐานะที่เปนผูประกอบการแรงงานกัมพูชา ก็มีความคิดเห็น
วาควรศึกษาวาแรงงานเหลาน้ันมีปญหาอะไรบางในการเปดรับส่ือ เชน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไมมีชองทางใน
การรบัสื่อ เชน ไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต ไมมีทีวี ไมมีหนังสือพิมพ ชองทางในการเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ นอย หรือ 
มีแตขอจํากัดในการรับสื่อตางๆ มีมากเกินไป เชน กําหนดเวลา กําหนดสถานท่ี หรือเปนที่ตัวผูรับสารเอง เชน อานส่ือ
ส่ิงพิมพหรือปายโฆษณาตางๆ ไมคอยรูเร่ืองไมเขาใจ  และก็ไมสนใจที่จะเปดรบัสื่อ เปนตน 
 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข คือ การดําเนินการทําตามแนวทางการแกไขที่ไดคดิและวางแผนไว กลาวคือ               
ในฐานะที่เปนผูประกอบการแรงงานกัมพูชา ก็มีความคิดเห็นวา เม่ือเราทราบถึงปญหาสาเหตุแลวเราก็ควรทําการแกไข
ทันที เชน เปดโอกาสใหแรงงานกัมพูชารับทราบขอมูลขาวสารเพิ่มมากข้ึน โดยการขยายพื้นตอปลอยสัญญาอินเตอรเน็ต 
จะไดสะดวกตอการรับทราบขอมูลขาวสารไดเพิ่มมากข้ึน แตก็ตองมีการกําจัดเวลาดวยเชนในชวงเวลาทํางาน ควรเพ่ิมสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ใบปลิว หรือโทรทัศนแกแรงงานกัมพูชา ตลอดจนควรสงเสริมใหแรงงาน
กัมพูชาเรียนรูภาษาไทย การเขียน การอาน การฟง ใหเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือจะไดเปนการสรางความรูใหกับตัวเองในการ
เปดรับขาวสารมากข้ึน ประกอบกับควรจัดอบรมแรงงานกัมพูชาเก่ียวกับการตระหนักถึงความสําคัญของการเปดรับสื่อ 
เพ่ือใหทราบวาความสําคัญเปดรับสื่อน้ันเปนอยางไร อันจะเปนประโยชนตอตนเอง 
 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข คือ การดาํเนินการตรวจสอบผลการแกไขเม่ือผูประกอบการไดลงมือทํา
ตามแผนที่วางไววาสําเร็จหรือไมเพียงใด กลาวคือ ในฐานะที่เปนผูประกอบการแรงงานกัมพูชา ก็ควรดูสิ่งตางๆ ที่ได
ดําเนิน                การแกไขตามขั้นตอนที่ 2 แลวน้ัน มันประสบความสําเร็จมากนอยแคไหนอยางไร หรือมีผลกระทบ
เพียงใด เชน เม่ือปลอยสัญญาณเน็ตในบริเวณที่กวางข้ึนหรือในระยะเวลาที่เพ่ิมมากข้ึนกวาเดิมทําใหแรงงานกัมพูชาเขาใจ
รับรูขอมูลขาวสารตางๆ  ไดมากนอยไหม แลวไดเรียนหนังรูจากการเลาเรียนหรือฝกอบรมเก่ียวกับภาษาไทยไดมากนอย
เพียงใด เมื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน ทําใหมีความรูขาวสารตางๆ จากเดิมมากมากหรือเปลา เปนตน 
 ข้ันตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น คือ เม่ือเราทราบผลจากข้ันตอนที่ 3 แลวเราก็นําผลตางๆ  
น้ันมากําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีข้ึน กลาวคือ ในฐานะที่เปนผูประกอบการแรงงานกัมพูชา เม่ือพบวา มีการ
แกปญหาตางๆ ไดดีแลว ก็จะตองมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว แลวพยายามปรับใชจนกลายเปนนิสัย 
หรือเปนมาตรฐานในการทํางานคร้ังตอๆ ไป และตองพยายามที่จะคิดคนหาทางที่จะปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการที่
ทําใหแผนบรรลุผลสาํเรจ็ และดขีึ้นเรื่อยๆ ตอไป   
 จากขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการสื่อสารที่ดีตามขางตน จะทําใหผูประกอบการมีการจัดการส่ือสารที่ดีเพื่อให
แรงงานสามารถเปดรับขาวสารไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน อันเน่ืองมาจากผูประกอบเขาใจถึงสภาพ
ปญหาและสาเหตุอยางชัดเจนและมีการนําปญหาตางๆ มาแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
ก็ยอมจะทําให แรงงานกัมพูชาไดโอกาสในการเปดรับส่ือและขอมูลขาวสารท้ังภายในหนวยงานและนอกหนวยงานไดเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งจะทําใหแรงงานกัมพูชาเหลาน้ีมีความรู และไดรับขาวสารจากที่รัฐแจงไดอยางท่ัวถึง  ทั้งหมดน้ีจะสงผลใหกับ
คุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้นตามไปดวย  
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
   สรุปผลการศึกษาพบวา 1) พฤติกรรมการเปดรบัส่ือของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี  โดยรวมอยูในระดับ                  
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา เปดรับส่ือออนไลน มากที่สุด รองลงมา 
เปดรับสื่อกิจกรรม เปดรับสื่อมวลชน และลําดับสุดทาย เปดรับสื่อเฉพาะกิจ ตามลําดับ 2) ปญหาและอุปสรรคในการ
เปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา มีปญหาในดานของเวลา สถานที่และงบประมาณ และ 3) วิธีการ
จัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับสื่อเก่ียวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา วิธีการจัดการสื่อสาร
เพ่ือการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี คือ การวางแผนเพ่ือการส่ือสาร ดังน้ี  ขั้นตอนที่ 1 การคนหา
สาเหตุ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข และขั้นตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐาน
และปรับปรงุใหดีข้ึน 
 ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังน้ี 
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอ 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี  
 จากการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเปดรับส่ือของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี พบวา แรงงานกัมพูชา
เปดรับสื่อออนไลนมากที่สุด ถัดมาคือ สื่อกิจกรรม รองลงมาคือ สื่อมวลชน และสุดทาย สื่อเฉพาะกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
ปจจุบันส่ือออนไลนเปนชองทางในการเปดรับสื่อท่ีสะดวก และรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งแรงงานกัมพูชาสามารถพกพามือถือ
ไปสถานที่ตางๆ หรือพกพาไดอยางสะดวกสามารถดูไดในชวงกอนทํางาน พักเที่ยง หรือชวงหลังเลิกทํางานไดทันที โดยที่
ไมตองกลับหองพัก ส่ือออนไลนจึงเปนส่ือที่แรงงานเปดรับสูงกวาส่ือดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะ facebook และ Line ซ่ึงเปน
ส่ือออนไลนที่แรงงานตางดาวมีการเปดรับมากท่ีสุด อันเน่ืองมาจากการดํารงชีวิตประจําวันในการจับจายใชสอย การ
เลือกซื้อสินคาในการดํารงชีวิต ประเภทน้ีทําใหแรงงานกัมพูชาไดรับความสนใจมากกวาสื่อกิจกรรมในดานอ่ืนๆ สอดคลอง
กับผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2558) ในรายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทย ป 2558 พบวา ใน Gen X และ Gen Y มีการใชอุปกรณเคลื่อนที่ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตเพ่ือทํากิจกรรม
ตางๆ โดยจะใชอุปกรณเคลื่อนที่ตออินเทอรเน็ต พูดคุยผานเครือขายสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 83.0 และรอยละ 86.7 
ตามลําดับ โดยในเครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่มากที่สุดคือ Facebook ที่ยังคงเปนเครือขาย
สังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมอันดับ 1 อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของ Schramm and Atkin (1973 อางถึงใน 
วิลาวัณย เรืองปฏิกรณ, 2546) ที่กลาววา การเลือกเปดรับส่ือของผูรับสาร ผูรับสารมีแนวโนมท่ีจะเลือกเปดรับส่ือที่
สามารถจัดหามาได (Availability) และสะดวกในการเปดรับมากที่สุด (Convenience) รวมถึงเปนส่ือที่ผูรับสารเปดรับ
เปนประจํา ดังน้ัน ส่ือออนไลนทางอินเทอรเน็ตจึงเปนเคร่ืองมือที่องคกรตางๆ นิยมใชเพื่อส่ือสารขอมูลตางๆ ซึ่งขณะ 
เดียวกันผูบริโภคตางคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากชองทางอินเทอรเน็ต เพ่ือสรางการรับรูและมีผลตอการตัดสินใจ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน กิจรุงไพศาล (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเปดรับสาร พฤติกรมการชม และความ
ตองการชมละครโทรทัศนไทยของผูชมชาวเมียนมาในนครยานกุง พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารผานส่ือออนไลน
ในระดับมากที่สุด โดยเปดรับขาวสารผานทาง Facebook ที่ Fanclub ชาวเมียนมาสรางขึ้น เชน Thai Drama Collection, 
Thai Drama & Movie Love เปนประจํา เปดรับขาวสารผานเว็บไซต เชน หนังสือพิมพออนไลน หรือสถานีโทรทัศนท่ีมี
เว็บไซตของตนเองบอยๆ หรือเปดรับขาวสารผานทาง Instagram สวนตัวของดารานักแสดงชาวไทยบอยๆ  
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอ 2 เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปดรับสื่อของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัด
จันทบุรี 
 จากการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคในการเปดรับส่ือของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี มีดวยกัน 3 
ดาน คือ 1) ดานเวลา 2) ดานสถานที่ 3) งบประมาณ ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากการท่ีกลุมตัวอยางอยูในฐานะแรงงาน ดังน้ัน 
นายจาง จึงมีสิทธิที่จะกําหนดขอบเขต กฎกติกาในการเปดรับสื่อท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสมของสถานที่ เวลา หรือ
โอกาสตางๆ แลวแตนายจางเห็นตามความเหมาะสม แตแรงงานกัมพูชาก็อยากจะติดตามส่ือตลอดเวลาในชวงที่พักเบรค               
เพ่ือสนองตอบความตองการของตัวเอง ดังท่ี Philip Kotler (2000) ไดกลาววา กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใด
ส่ิงหน่ึงจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ซึ่งผูรับสารมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ อยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยจะเลือก
เปดรับขาวสารตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ เปนกระบวนการท่ีสาํคัญและอยูภายใตจิตใจของผูรับสาร 
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 อภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอ 3 เพื่อศึกษาการจัดการสื่อสารเพื่อการเปดรับส่ือเก่ียวกับการจางงานของ
แรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุร ี 
 จากการศึกษาพบวา การจัดการส่ือสารเพื่อการเปดรับสื่อเก่ียวกับการจางงานของแรงงานกัมพูชา ในจังหวัด
จันทบุรี  คือ การวางแผนเพ่ือการส่ือสาร ดังน้ี  ขั้นตอนที่ 1 การคนหาสาเหตุ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแกไข ขั้นตอน 
ที่ 3 การตรวจสอบผลการแกไข และขั้นตอนที่ 4 การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น ทั้งน้ีอาจเปนเปนเพราะวา
ความสําคัญของการวางแผนเพ่ือการสื่อสารนั้น ผูประกอบการกับลูกจางสามารถรวมกันสรางโอกาสในการรับรูขาวสาร
เร่ืองเดียวกัน การปรบัทัศนคติ ความรู ความเขาใจ พฤติกรรม ความคิดเห็น ความตองการ และความรูสึกตางๆ เขาหากัน 
ใหสอดคลองกัน เพ่ือความเขาใจตรงกัน การวางแผนเพื่อการส่ือสารที่ดีจะทําใหเกิดผลทางบวก และนําไปสูความสัมพันธ
อันดีตอกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ปาริชาติ สถาปตานนท (2551: 17) ไดเสนอแนวในการวางแผนการสื่อสารเชิง
ยุทธศาสตรวา กระบวนการวางแผนการส่ือสารใหความสําคัญกับการดําเนินการตางๆ ที่ทําใหสมาชิกในองคกรไดรับทราบ
เก่ียวกับสภาวะแวดลอมตางๆ รวมกัน และใชกระบวนการวางแผนเปนเคร่ืองมือในการชวยสมาชิกองคกรตื่นตัวในการ
ดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับคุณลักษณะขององคกร สถานการณแวดลอม และความ
คุมคาในดานตางๆ  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
 ผลการศึกษาพบวา แรงงานกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรี มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือออนไลนมากที่สุด เน่ืองจาก
เปนสื่อท่ีสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงงาย ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของควรใชสื่อออนไลนในการติดตอสื่อสาร หรือใชเพ่ือ
เปนการเผยแพรกระจายขาวสารกับกลุมแรงงานกัมพูชาใหมากที่สุด ไมวาจะเปนทาง facebook Youtube และ Line 
ซ่ึงเปนสื่อออนไลนที่กลุมแรงงานกัมพูชาใชมากที่สุด โดยสามารถสรางชองทางการติดตอส่ือสารกับแรงงานกัมพูชา 
ตลอดจนผูประกอบการควรมีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตใหบริการแกแรงงานกัมพูชา ในสถานประกอบการ ในพื้นท่ีและ
ชวงเวลาที่เหมาะสม ไดแก บริเวณโรงอาหาร หองพัก โดยเปน โซนฟรีอินเตอรเน็ต เพื่อใหแรงงานตางดาวสามารถเขาถึง
สารสนเทศได 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี เทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมในเขตจังหวัดตางๆ ในประเทศไทยดวย เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายและคลอบคลุมมากขึ้น 
 2. เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะแรงงานกัมพูชา เทาน้ัน ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาแรงงานตาง
ดาวสัญชาตอิื่นๆ เพ่ือที่จะไดเปรียบเทียบแรงงานแตละสัญชาติวาใหขอมูลที่สอดคลองและขัดแยงกันอยางไร 
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บทคดัยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของตระกูลแซในจังหวัด
จันทบุรี 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการ
สัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเก่ียวกับประวัติความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ของตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี  
 ผลการวิจัยพบวา ประวัติความเปนมาของชาวจีนที่ยายถิ่นฐานเขามาต้ังถิ่นฐานในจังหวัดจันทบุรี เพราะสาเหตุ
เร่ืองของปญหาการปกครองประเทศจีนในสมัยน้ัน ทําใหเกิดปญหาความยากจน การกวาดลางประเทศ ซ่ึงทําใหตองหนี
ความลําบากจากประเทศจีน ยายถ่ินฐานไปอยูในท่ีอ่ืนๆ รวมถึงในประเทศไทยดวย สวนใหญชาวจีนจะยายถ่ินฐานเขามา
ในจังหวัดจันทบุรีโดยการน่ังเรือสําเภา เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกับชายฝงทะเล และไดตั้งถิ่นฐานมาจนถึงปจจุบัน ประกอบ
อาชีพตางๆ ที่ถนัด เชน การคาขาย ซึ่งชาวจีนถือไดวาเปนผูที่ขยัน อดทนเปนอยางย่ิง จึงทําใหประสบความสําเร็จอยาง
รวดเรว็ 
 อัตลักษณทางชาติพันธุตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรีมีวัฒนธรรมที่มีความคลายคลึงกันเปนอยางมากเน่ืองจาก 
มามีถ่ินที่อยูอาศัยเดิมกอนที่จะมีการโยกยายถิ่นฐานมาจากที่เดียวกัน วัฒนธรรมของคนในตระกูลแซ ท้ัง 4 คือ 1) การ
ไหวเคารพบรรพบุรุษ 2) ความเช่ือเก่ียวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เทพเจาและเทพยดา 3) การทําพิธีในวันสําคัญตางของคนจีน  
4) ฮวงจุยการตั้งสุสานของคนจีน สิ่งเหลาน้ีถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีนและคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดจันทบุรี 
รวมถึงคนจีนและคนไทยเช้ือสายจีนทั่วประเทศไทย 
คําสําคัญ: ตระกูลแซ, อัตลักษณ, พัฒนาการทางประวัติศาสตร, จันทบุรี 
 

Abstract 
  The purposes of this research are 1) to investigate historical development of the Family name 
‘Sae’ 2) to study ethnic identities of four Families named ‘Sae’ in Chanthaburi. This is a qualitative 
study, collecting the data by in-depth interviews. Scopes of the interviews included history, culture, 
traditions, and believes of Families named ‘Sae’ in Chanthaburi.  
 The results revealed why Chinese immigrants have been moving to Chanthaburi. Due to a 
former problematic Governmental system, poverty and genocide had arisen, resulting in the immigration 
to other countries, including Chanthaburi, Thailand. Most of China-to-Chanthaburi immigrants sailed 
here since Chanthaburi has a coastal area. Some of them have been residing here until now, working 
as business people who are very hardworking and successful.  
 In Chanthaburi, a large number of ‘Sae’ family names’ identities are quite similar due to their 
past geographical-socio-cultural backgrounds before emigrating here from the same site. Their cultural 
traditions and beliefs included 1) paying homage to ancestors, 2) beliefs in Chinese spirits and gods  
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3) attending and conducting ceremonies on Chinese holy days 4) designing decent feng shui and 
conducting a proper graving ceremony.  
Keywords: ‘Sae’ family, Identities, Historical development, Chanthaburi 
 

บทนํา 
 แซ คือ นามสกุลที่ประกอบดวยคํานําหนานามสกุลวาแซ ตามดวยชื่อสกุล การใชแซแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ของกลุมชาติพันธุที่เก่ียวของกับจีน ดังน้ันกลุมชาติพันธุที่ใชนามสกุลประเภทน้ี จะเปนกลุมชาติพันธุที่อพยพเขามาจาก
ประเทศจีนหรือมีบรรพบุรุษอาศัยอยูในประเทศจีน ซึ่งการใชนามสกุลประเภทแซ เปนการแสดงการสืบเชื้อสายมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกันเชนเดียวกับการใชชื่อบิดาหรือบรรพบุรุษ เพียงแตชวงของการสืบทอดน้ันอาจมีระยะเวลาหลายชั่วคน 
ทําใหไมสามารถระบุไดวาแซนั้นเปนชื่อของบุคคลใด และบางครั้งยากที่จะระบุความสัมพันธทางสายเลือดระหวางคนที่ใช
แซเดียวกัน ถึงแมวาจะใชคําวาแซเหมือนกัน แตชื่อสกุลที่ตามทายแซน้ันไดรับการยืนยันจากกลุมชาติพันธุตางๆ วาเปน
ภาษาเฉพาะของกลุมตน  
 สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ (2554: 38-39) กลาววา ในภาษาจีนปจจุบันมีคําท่ีแปลวาสกุลใชแพรหลายอยูสองคํา
คือ คําวาแซ ซึ่งเปนเสียงจีนแตจิ๋ว เสียงจีนกลางวาซิ่ง และคําวาสี ซึ่งเสียงจีนกลางวาสื้อ คําแรกนิยมใชนําหนาช่ือสกุล 
เชน แซอ๊ึง แซเซียว คําหลังใชตอทายชื่อสกุล เชน อ๊ึงสี เซียวสี วิธีน้ีนิยมใชเรียกผูหญิง ทําใหผูที่ไมเขาใจหลงคิดวาสีเปน
ช่ือตัว คําที่หมายถึงสกุล สองคําน้ีในบทความนี้จะใชแซ ตามที่คุนเคยกันและส้ือ ตามเสียงภาษาจีนกลาง 
 ปจจุบันคําวา แซและส้ือ มีความหมายเหมือนกันใชแทนกันได แตในสมัยโบราณกอนราชวงศฉิน (จีน พ.ศ. 
322-337) ขึ้นไป สองคําน้ีมีความหมายตางกันใชแทนกันกันไมได คําวาแซ เดิมใชบอกเช้ือสายมีท่ีมาจากช่ือเผาซึ่งก็มัก
เรียกตามถ่ินที่อยู ถ่ินกําเนิด หรือตาํนานกําเนิดผูเปนตนวงศของชนเผานั้น  
 ภารดี มหาขันธ (2554: 19) กลาววา ชาวจีนกลุมแรกที่อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานอยูในประเทศไทยตั้งแตสมัย 
กรุงศรีอยุธยา เปนจีนฮกเก้ียน และจีนกวางตุง สวนจีนแตจ๋ิว จีนไหหลํา และจีนแคระ เขามาภายหลัง จีนแตจิ๋วเร่ิมอพยพ
เขามามากและมีบทบาทหลากหลายขึ้น ต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเปนตนมา จนในที่สุดเปนกลุมที่มีจํานวน
มากกวาจีนฮกเก้ียน และจีนกวางตุงที่เขามาอยูกอน ตอมาในยุคปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก จีนแตจิ๋วเขามาเปน
จํานวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศ  
 การเขามาต้ังถิ่นฐานของชาวจีนนั้น เมืองตางๆ ทางแถบชายฝงทะเลตะวันออก อยูในเสนทางการคาทางทะเล
ระหวางไทยและจีนมาแตโบราณ จึงมีชุมชนของชาวจีนในบริเวณน้ีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะท่ีจันทบุรีมีชุมชนชาวจีน
ด้ังเดิมอยูอาศัยตามชายฝงทะเลหลายแหง ทั้งในเขตอําเภอขลุง อําเภอแหลมสิงห และอําเภอทาใหม สวนใหญทําอาชีพ
ประมงและคาขายในเขตอําเภอเมืองจันทบุรีมีชุมชนชาวจีนเกาแกเปนจีนฮกเก้ียนอยูในบริเวณริมแมนํ้าจันทบุรี เรยีกวา
ยานทาหลวง ไปจนถึงบริเวณชุมชนชาวญวน ที่เรียกวา ตลาดลาง โดยมีศาลเจาเปนที่หมายเขต 
 ดานประเพณีและวัฒนธรรมแบบจีนก็ไดเขามามีบทบาทครอบงําและวิธีการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดจันทบุรี
เปนอยางมาก นอกจากนี้ แลวยังมีการยืมภาษาจีนมาใชพูดสื่อสารกันอีกดวย และอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในจังหวัด
จันทบุรี ยังสะทอนออกมาใหเห็นถึงพิธีกรรม ตลอดจนประเพณีตางๆ ที่คนในจังหวัดจันทบุรีสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน  
ไมวาจะเปนเทศกาลไหวพระจันทร เทศกาลกินเจ ที่ชาวจีนจะงดกินเน้ือสัตวตางๆ เทศกาลเช็งเมงที่ไหวบรรพบุรุษที่
ลวงลับ รวมถึงการเซนไหวแมยานางรถยนตที่ขับขี่หรือการตอเรือประมงที่เปนเคร่ืองมือหากิน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศกึษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวพินิจเชิงชีวประวัติในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจการโยกยายถิ่นฐาน และ 
อัตลักษณวัฒนธรรมของชาวจีนในจังหวัดจันทบุรี โดยอาศัยขอมูลจากการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก 
ใชกลุมตัวอยางเปนกลุมชาวจีนที่พ้ืนที่จังหวัดจันทบุร ี24 คน โดยวิธีการเลือกผูใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง เปนผูมีความรู
ทางดานประวัติศาสตรและอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวจีนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยจะเปนผูนําตระกูล นายก
สมาคมของตระกูล และบุคคลในตระกูล ซ่ึงและตรวจสอบขอมูลแบบการสนทนากลุม (focus group) เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณที่สุด 
  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร และอัตลักษณของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ปรากฎผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 
 1. พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซ 
  1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซต้ัง 
 คนจีนในจังหวัดจันทบุรีที่มาจากตระกูลต้ังเชื่อวาตั้งน้ันเปนตระกูลที่ย่ิงใหญและสูงสง โดยมีเร่ืองเลาตอ
กันมาวาตนตระกูลเปนกษัตริยจากประเทศจีนแผนดินใหญ การโยกยายถ่ินฐานของคนตระกูลต้ังจากประเทศจีนมาสู
ประเทศไทยและมาสูจังหวัดจันทบุรีเขามาต้ังแตเม่ือชวงเวลาใดไมมีหลักฐานที่แนชัด แตสาเหตุการยายถ่ินฐานมาไทย
ดวยทางปญหาของประเทศจีนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริยมาเปนระบบคอมมิวนิสต เกิด
เหตุการณสงครามกลางเมือง ผูคนตองดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเพ่ือหน้ีปญหาความยากจน ผูคนในประเทศจีนจึงตองยายถิ่น
ฐานมาประเทศไทย เพราะเปนแผนดินที่มีความอุดมสมบูรณ ทํามาหากินงาย ผูคนจิตใจดี มีเมตตา จึงทําใหชาวจีนเขามา
ต้ังถ่ินฐานมากขึ้นเร่ือยๆ ดวยนิสัยของชาวจีนที่มีความขยัน อดทน มีคุณธรรม และยังสอนลูกหลานใหปฏิบัติตามๆ กัน 
จนทําใหมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงในประเทศไทย ไดมีการต้ังเปนสมาคมเพ่ือรวมกลุมกันทํางานตางๆ และสําหรับรําลึก
บรรพชนอีกดวย นอกจากน้ันยังมีการประกอบอาชีพ กอตั้งกิจการจนประสบความสําเร็จจวบจนปจจุบัน (วิจิตร  
หัตถวิจิตรกุล. สัมภาษณ. 2562) 
 1.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซเตีย 
 ในทางประวัติศาสตรตระกูลเตยีในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญคือชาวแตจ๋ิว ที่มาจากมณฑลซัวเถา ประเทศ
จีน ซึ่งยายถิ่นฐานเขามาในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยทํามาหากินงายกวาประเทศจีนในสมัยน้ัน โดยจะเดินทาง
มาทางเรือมาลงที่ทาเรือทาแฉลบ อําเภอทาใหม โดยเร่ิมตนการยายถิ่นฐานเขามาเพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด สวน
ใหญจะประกอบอาชีพเก่ียวของกับการคาขาย แซเตีย ไดเปลี่ยนนามสกุลมาเปน “ตรัสสรณวาทิน” ในปจจุบัน (สมศรี 
ตรัสสรณวาทิน. สัมภาษณ. 2562) 
 1.3 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซแต 
 “สวนใหญชาวจีนตระกูลแตยายถิ่นฐานมาเขามาในจังหวัดจันทบุรีต้ังแตสมัยสมเด็จพระเจา ตากสิน
มหาราช ซึ่งชุมชนเขาพลอยแหวนมีชาวจีนเขามาเพ่ิมในสมัยรัชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว) มีการ
ยายถิ่นฐานทางเรอืสําเภา” (มนตรี พงษเจริญ. สมัภาษณ. 2562) แซแตสวนใหญเปนชาวแตจ๋ิว เปนตระกูลท่ีมเีช้ือสาย
ของพระมหากษัตริยไทยคือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีท่ีสบืเชื้อสายจากบิดาชาวจีน ในสมัยกอนชาวจีนยายถ่ินฐานมาทาง
ทะเลดวยเรือสําเภาเสื่อผืนหมอนใบ มาจับจองที่แถวชายฝงทะเลเน่ืองดวยการคมนาคมดีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทํา
มาคาขาย ตระกูลแซแตในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญเปนชาวจีนที่ยายถิ่นฐานมาเขามาในจังหวัดจันทบุรีต้ังแตสมัยสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช และมีการโยกยายถิ่นฐานมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชวงรตันโกสินทรตอนตน  
 1.4 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซอึ๊ง 
 ความเปนมาของตระกูลแซอึ๊งในจังหวัดจันทบุรี “เริ่มต้ังแตรุนพอรุนแมท่ียายเขามาในประเทศไทยราวๆ 
ชวงรัชกาลที่ 5 โดยมาทางเรือจากเมืองจีน มีเส่ือผืนหมอนใบ ยากจนหนีตายจากความอดอยากเขามาในไทย ลงเรือตรง
แถวพื้นที่ที่เขาเรียกวาทาแฉลบ แลวหาที่ทางทํามาหากินในตัวเมืองจันทบุรีโดยเร่ิมตนจากการคาขายเพื่อเลี้ยงลูกหลาน
ของตัวเอง” (อดิศร ปยถาวรอนันต สัมภาษณ. 2562) ตระกูลอึ๊งถือไดวาเปนตระกูลที่ใหญเปนอันดับ 7 ในประเทศจีน 
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สวนใหญเปนชาวแตจ๋ิวอยูท่ีมณฑลกวางตุงมีการยายถ่ินฐานเขามาในประเทศไทยเน่ืองดวยเหตุทางการปกครองการเมือง
ในสมัย โดยในจังหวัดจันทบุรีพบตระกูลแซอึ๊งเพียง 190 ครอบครัว และไดมีการกอต้ังสมาคมแซอึ๊งข้ึนเพ่ือเปนการรวม 
กลุมกันระหวางชาวตระกูลแซอ๊ึง (สมบูรณ บํารุงพนิชถาวร. สัมภาษณ. 2562) 
  1.5 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซลิ้ม    
  “คนจีนตระกูลแซล้ิมน้ันเริ่มเขามาในจังหวัดจันทบุรีในชวงรัชกาลที่ 2 โดยการน่ังเรือสําเภาจากประเทศ
เขามาสูประเทศไทยและขึ้นฝงที่กรุงเทพมหานครกอนจะเขามาที่จังหวัดจันทบุรี โดยมาข้ึนเรือท่ีทาเรือทาแฉลบและเดิน
ทางเขามาในตัวเมืองจันทบุรีโดยรถมา จากนั้นจึงเริ่มหางานทําเริ่มจากการรับจางแบกขาว โดยมีนายจางเปนผูใหท่ีพัก
และอาหาร สวนเงินที่ไดจากการทํางานทั้งหมดจะเก็บไวทั้งหมด เม่ือเร่ิมมีเงินเก็บจึงใชเงินจํานวนน้ันเปนเงนิทุนในการ
เปดกิจการเล็กๆ เปนของตนเอง” (ชัชวาล เทพวงษ. สัมภาษณ. 2562) ตระกูลแซลิ้มโยกยายถิ่นฐานเขามาอาศัยอยู
จังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากการหนีสงครามและความแหงแลงรวมถึงปญหาอีกหลายอยาง จึงทําใหตองมีการหาที่อยูและ
พื้นท่ีทํามาหากินใหม โดยการขึ้นเรือสําเภาเดินทางออกจากประเทศจีน คร้ังแรกเมื่อมาถึงจังหวัดจันทบุรีจึงเร่ิมหางานทํา
ซ่ึงเริ่มจากงานรับจางทั่วไป เม่ือไดเงนิจากการรับจางก็จะเก็บเงินไวเปนทุนใหกับตนหรือครอบครัว เม่ือเริ่มเก็บเงินไดพอที่
ทําการเปดกิจการเปนของตนเอง โดยเริ่มจากกิจการเล็กและเริ่มขยายกิจการ จากน้ันเม่ือเริ่มต้ังตัวไดจึงออกตามหาญาติ
พี่นองตระกูลเดียวกันและต้ังสมาคมตระกูลแซล้ิมขึ้นมา  
 1.6 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซลี้ 
  “เหตุผลที่คนตระกูลแซลี้โยกยายถิ่นฐานเขามาในจันทบุรี เน่ืองจากในประเทศจีนเกิดสงครามการกวาด
ลางลัทธิ ความแหงแลงและความอดอยาก โดยการเขามาในจังหวัดจันทบุรีของคนในตระกูลแซล้ีเขามาโดยน่ังเรือสําเภา
เขามาจันทบุรีท่ีทาเรือทาแฉลบโดยมีรถมามารอรับเขาไปสงในตัวเมืองจันทบุรี” (มนู รัตนสัจธรรม. สัมภาษณ. 2562)  
คนตระกูลแซล้ีเดินทางเขามาในจังหวัดจันทบุรโีดยการน่ังเรือสําเภา สาเหตุการเดินทางมาเพราะเกิดปญหาความแหงแลง 
ฝนไมตกตามฤดูการเปนเวลายาวนานทําใหไมสามารถทําการเกษตรได และยังเปนการหนีความอดอยากเน่ืองจากใน
ประเทศจีนเกิดสงครามทําใหผูคนประสบปญหาขาดแคลนอาหารจึงจําเปนตองโยกยายถ่ินฐานที่อยูใหม เม่ือเขามาถึง
จังหวัดจันทบุรีไดมาขึ้นฝงที่ทาเรือทาแฉลบ คนจีนเลือกเขามาหาอยูอาศัยและหางานทําที่จันทบุรีเพราะมีความอุดม
สมบูรณและผูคนมีนํ้าใจตอนรับคนตางถิ่นที่เขามาอยางเต็มใจ เม่ือเขามาถึงจันทบุรีก็ไดรับความชวยเหลือจากคนจีนรุน
แรกๆ ที่เขามาในจันทบุรี โดยการหางานใหทํา หาที่พักและอาหารให งานแรกที่ทําคือการรับจางแบกขาวและการขนสง
ขาวสารไปในท่ีตางๆ (รัชนี มาลาวงศ. สมัภาษณ. 2562) 
 1.7 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซฉั่ว 
 คนตระกูลแซฉ่ัวเขามาในประเทศไทย โดยเริ่มแรกจะข้ึนฝงที่ทาเรอืในกรุงเทพมหานครกอนจะแยกยาย
กันไป กลุมที่มายังจังหวัดจันทบุรีเม่ือเขามาถึงจันทบุรีก็เริ่มหาอาชีพโดยการทํางานการรับจางท่ัวไป โดยไดการชวยเหลือ
จากคนจีนที่เขามาอยูในจังหวัดจันทบุรีกอนหนาและเริ่มเก็บเงนิกอรางสรางตัวจนเร่ิมมีกิจการการคาเปนของตนเอง เมื่อ
สรางเน้ือสรางตัวไดแลวก็นึกถึงญาติพี่นองที่เคยพลัดพรากกัน จึงตามหารวบรวมญาติพี่นองในตระกูลแซฉ่ัวกอตั้งสมาคม
สกุลไชยข้ึนมา วัตถุประสงคเพ่ือทําใหคนในตระกูลแซฉ่ัวและลูกหลานท้ังหมดในประเทศไทยไดพบกัน ในดานการเปลี่ยน
นามสกุลของตระกูลแซฉ่ัว คือเปลี่ยนการใชแซมาเปนนามสกุลแบบไทยเพราะในสมัยกอนการติดตอราชการตางๆ จะทํา
ไดยาก เน่ืองจากคนที่ใชแซถือวาเปนชาวตางดาวไมใชสัญชาติไทยจึงจําเปนตองเปลี่ยนมาใชนามสกุลแบบไทย การเปล่ียน
นามสกุลของคนในตระกูลแซฉ่ัวนั้น คือการใชคําวา ชัย ไชย หรือฉัตร แทนเพื่อใหทราบวาเปนคนในตระกูลแซฉ่ัว (วีรเดช 
จินดารัตนาวรกูล. สมัภาษณ. 2562) 
 1.8 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกลุมตระกูลแซจัง 
  “หมูบานของคนตระกูลจังอยูหางจากหมูบานในมณฑลซัวเถา ซึ่งหมูบานของตระกูลจังเปนหมูบาน 
ในเปนหุบเขาชาวบานประกอบอาชีพทําเกษตร ทํานา ปลูกผัก และเปนหมูบานท่ีไมมีแมนํ้าไหลผาน เหตุที่ทําใหเกิด 
การโยกยายมาประเทศไทยคือจีนมีความแหงแลง เพราะฝนไมตกเปนเวลา 3 ป หลายคนตางแยงอาหารกัน” (บุญสง  
จันทรสุรวงศ. สัมภาษณ. 2562) คนแซจังจากประเทศจีนที่จะมาประเทศไทยจะตองเดินทางมาที่มณฑลซัวเถากอนและ
เดินทางตอมาที่ประเทศไทยโดยขึ้นเรือสําเภาเปนเวลา 10 วัน ข้ึนฝงไทยที่ทาเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร จากน้ัน 
ตางคนก็หาที่ทํามาหากินกันตอโดยกระจัดกระจายกันไปทั่วประเทศไทย แตมีตระกูลจังกลุมหน่ึงเลือกเดินทางมาจังหวัด
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จันทบุรี โดยกลุมที่มาจันทบุรีน้ันเพราะวาเปนจังหวัดท่ีมีความเจริญในดานการคาขาย และดานการคมนาคม โดยเดินทาง
มาจันทบุรีโดยเรือสําเภาขึ้นฝงจันทบุรีที่ทาเรือทาแฉลบ คนในตระกูลแซจังกลุมแรกที่เขามาในจันทบุรีเปนกลุมของนาย
หยัง แซจัง ที่ไดเปดรานยาขึ้นใชช่ือจังกวงอัน ซึ่งในปจจุบันรานยาจังกวงอันก็ยังเปดใหใชบริการอยูบริเวณชุมชนริมนํ้า
จันทบูรณ  
 2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซ 
  วัฒนธรรมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี สวนใหญมีความคลายคลึงกัน เชน การไหวสารทจีน การไหวตรุษจีน 
การไหวเช็งเมง การไหวพระจันทร การถือศีลกินเจ รวมไปถึงการกอตั้งสมาคมของตระกูลน้ันๆ ที่มีแนวทางทางวัฒนธรรม
เดียวกัน คือ การต้ังปายระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ เปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวที เพราะคนจีนมีความเช่ือวา 
คนใดลืมบรรพบุรุษลืมชาติ จะไมมีความเจริญ หากินไมขึ้น และคนผูน้ันจะโดนดูแคลนและประณามทันที นอกจากน้ีแลว
การกอตั้งสมาคมยังมีไวเพ่ือการพบประสังสรรคกันของคนในตระกูลอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหคนในตระกูลไดสามัคคี 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหคนรุนหลังไมลืมพี่นองของตนเองอีกดวย  
 2.1 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซล้ิม 
 ตระกูลแซลิ้มเปนตระกูลที่มีวัฒนธรรมการใหความเคารพบรรพบุรุษที่สืบตอกันมายาวนาน โดยจะมี 
พิธีการกราบไหวเพ่ือแสดงความเคารพตอบรรพบุรุษตนตระกูลลิ้มในวันตรุษจีน การต้ังศาลเจาไวภายในบานหรือที่เรียก
กันวา ตี่จูเอ๊ียะ เพ่ือเปนการอัญเชิญลงมาปกปกรักษาและดูแลคนในบานในมีความรมเย็นเปนสุข การไหวสักการะเทพเจา 
เชน เจาแมกวนอิม ฯลฯ นอกจากวันตรุษจีนท่ีมีการไหวบรรพบุรุษแลว ยังมีวันสําคัญวันอ่ืนๆ (วิทยา ธนิตาภิรมณ. 
สัมภาษณ. 2562) 
 2.2 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซลี้ 
 คนในตระกูลแซล้ีถือเอาความกตัญูตอบรรพบุรุษเปนหลักจึงทําใหตองมีการไหวบรรพบุรุษทุกป  
ทั้งบรรพบุรุษที่เปนตนตระกูลล้ี รวมถึงญาติผูใหญในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแลว เพ่ือใหลูกหลานในตระกูลลี้ความสํานึกถึง
เกียรติยศและคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตนในวันตรุษจีนและการกราบไหวเทพเจาก็เหมือนกับคนจีนทั่วไปเชนกัน 
(มนู รัตนสัจธรรม. สัมภาษณ. 2562) นอกจากนี้คนในตระกูลแซล้ียังมีการสอนใหลูกหลานรูจักประวัติของบรรพบุรุษตน
ตระกูลของตนเองและการกราบไหวเคารพบรรพบุรุษของตนเอง การทาํความสะอาดฮวงซุยเพื่อแสดงถึงความกตัญูที่มี
ตอบรรพบุรษุ การกราบไหวเทพเจา การต้ังสุสานหรือที่เรยีกวา ฮวงซุย ความเชื่อเรื่องฮวงจุย (รัชนี มาลาวงศ. สัมภาษณ. 
2562) 
 2.3 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซฉ่ัว 
 ตระกูลแซฉ่ัวเปนตระกูลที่มีวัฒนธรรมท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา คือการกราบไหวเพ่ือแสดงความเคารพ
ตอบรรพบุรุษตนตระกูลฉ่ัวในวันตรุษจีนของทุกป และจะมกีารต้ังศาลเจาตี่จูเอี๊ยะที่เชื่อวาจะชวยดูแลคนในบานในมีความ
รมเย็นเปนสุข การไหวสักการะเทพเจาท่ีคนจีนทั่วไปนับถือ เชน เจาแมกวนอิม นอกจากน้ียังมีวันที่คนในตระกูลแซฉั่วให
ความสําคญั คือ วันเช็งเมงและวันไหวพระจันทร นอกจากวันสําคัญของคนจีนและการนับถือเทพเจาแลวยังมีการต้ังสสุาน
ของคนจีนหรือที่เรียกกันวาฮวงซุยเพ่ือใชฝงศพของคนในตระกูลท่ีลวงลับไปแลว (อํานวย ชัยสิทธิพร. สัมภาษณ. 2562) 
 2.4 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซจัง 
 ตระกูลแซจังมีความเช่ือวาตนตระกูลจังเปนตระกูลที่เปนลูกศิษยของปรมาจารยขงจ๊ือ คนในตระกูลจึง 
มีการปลูกฝงใหลูกหลานเรียนสูงๆ เพราะในสมัยกอนถามีการกลาวถึงบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด และมีความรูดานอักษร
ศาสตรที่ดีเย่ียมก็ตองกลาวถึงคนตระกูลจัง นอกจากวัฒนธรรมเร่ืองการสงใหลูกหลานเรียนสูงๆ แลว ชาวตระกูลจังก็ยังมี
การกราบไหวเพื่อแสดงความเคารพตอบรรพบุรุษเหมือนชาวจีนในตระกูลอื่นๆ และมีการต้ังศาลเจาไวภายในบานเพื่อเปน
การอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษใหลงมาปกปกรักษาและดูแลคนในบานในมีความรมเย็นเปนสุข (บุญสง จันทรสุรวงศ. 
สัมภาษณ. 2562)  
 2.5 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซต้ัง 
  คนตระกูลแซต้ังจะใหความสําคัญกับบรรพบุรุษตนตระกูล ซ่ึงเปนเอกลักษณที่ไมใชเฉพาะของชาวแซต้ัง 
คนจีนสวนใหญก็มีลักษณะของเอกลักษณน้ี “ขนาดส่ิงของยังมีที่มา เราเปนมนุษยเปนผูประเสริฐก็ย่ิงตองรูจักที่มาของ
ตนเอง ถาคนที่ไมรูจักที่มาของตนเอง ผูคนจะดูแคลนทันทีเพราะถือวาไมมีความกตัญูรูคณุ การไมลืมเลือนนึกถึงบรรพชน 
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คือ.ความกตัญูกตเวที จึงมีวิธีการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญู คือ การไหวสารทจีน การไหวตรุษจีน หรือการ
ทําปายบรรพชนของตระกูลต้ังที่ลวงลับไปแลว ติดระลึกไวที่สมาคมตระกูลตั้ง เพือ่เปนการรําลึกถึงบรรพชน ใหลูกหลาน
พึงนึกไดวา ถาคนเราลืมชาติ ลืมตนตระกูลไมถือวาเปนมนุษย เปรียบดั่งการยืมเงินแลวไมใชหน้ีเขา ทําการใด ทําส่ิงใด
ตองนึกถึงบรรพบุรุษเปนอันดับแรกๆ เพราะเราเกิดมาโชคดีที่มีที่ทางทํามาหากิน ซึ่งบรรพบุรุษไดรักษาไว ทําใหตกทอด
มาถึงเรา” ดังนั้นจึงเปนเหตุสําคัญที่เราไมควรลืมคุณบรรพบุรุษได (วิจิตร หัตถวิจิตรกุล. สัมภาษณ. 2562) นอกจากน้ี
วัฒนธรรมที่ชาวต้ังใหความสําคัญเปนอยางมากคือ ในอาทิตยที่สามของเดือนธันวาคมทุกปจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรร
ภายในตระกูลเพ่ือเปนการใหลูกหลานในตระกูลไดพบกัน และเพื่อสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางตระกูล 
 2.6 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซเตีย 
 วัฒนธรรมของชาวแซเตียก็มีเหมือนแซท่ัวไป เชน การไหวสารทจีน ตรุษจีน “เราก็ไหวทั่วๆ ไป เหมือน
ที่ครอบครัวเชื้อสายจีนอ่ืนๆ ทํากันปกติ หรือในวันเช็งเมงก็จะมีการไหวบรรพบุรุษหลุมใครหลุมมัน” (สมศรี ตรัสสรณวาทิน. 
สัมภาษณ. 2562) นอกจากน้ีประเพณีที่สําคัญของตระกูลแซเตียอีกอยางท่ีชาวเตียในจันทบุรียึดถือปฏิบัติกันคือ การไป
กินเล้ียงสังสรรคประจําป เหมือนการไดพบปะครอบครัวในตระกูลแซเตีย สถานที่ที่จัดจะจัดที่โรงเรียนตังเอ็ง จังหวัด
จันทบุรีทุกปไมเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งเปนการสังสรรคภายในชมรมตระกูลเตียโดยในงานจะมีการมอบทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียนจากโรงเรยีนตางๆ ซ่ึงเปนการแสดงถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผของชาวแซเตีย  
 2.7 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซแต 
 วัฒนธรรมของตระกูลแซแตในจังหวัดจันทบุรีที่ทํากันทุกปก็ไมแตกตางไปจากชาวจีนในตระกูลแซอื่นๆ 
คือ การไหวสารทจีน การไหวเช็งเมง การไหวตรุษจีน นอกจากน้ีตระกูลแซแตยังรับหนาที่จัดเทศกาลกินเจ ในจังหวัด
จันทบุรีที่ประกอบพิธีกรรมกันทุกป แซแตมีการรวมตัวกันต้ังเปนชมรมตระกูลแซแตเชนกันโดยกิจกรรมของชมรมก็เปน
การรวมของกลุมญาติในตระกูล ที่คอยหมุนเวียนกันไปทํากิจกรรมตางๆ โดยกิจกรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของชาวตระกูล
แต คือ การรวมตัวเพ่ือเคารพสักการบูชาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชซ่ึงชาวแซแตเคารพบูชาในฐานะเปนตนตระกูล
ของตระกูลแซแต (กิมฉัน รังรองรัษมี. สัมภาษณ. 2562) 
 2.8 อัตลักษณทางวัฒนธรรมตระกูลแซอึ๊ง 
 ตระกูลแซอึ๊งในจังหวัดจันทบุรีมีชมรมไวสําหรับการรวมตัวของญาติพี่นองเหมือนกับชาวตระกูลแซอ่ืนๆ 
ในจันทบุรี และมีวัฒนธรรมท่ีไมแตกตางไปจากตระกูลอ่ืน คือ มีการไหวสารทจีน ไหวตรุษจีน นอกจากน้ียังมีการไหว 
ศาลเจาซ่ึงเปนศาลประจําหมูบานโดยเทพเจาที่ประจําอยูในศาลเช่ือวาบรรพบุรุษที่ลวงลับ โดยชาวตระกูลแซอ้ึงเชื่อวา 
บรรพบุรุษที่ลวงลับจะกลับมาปกปองคุมครอง ใหโชคใหลาภ ใหทํามาคาขายด ี(อดิศร ปยถาวรอนันต. สมัภาษณ. 2562) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ประวัติศาสตรคนจีนในตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาทําใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนจีนที่มีการโยกยาย
ถ่ินฐานเขามาอาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรี จะเห็นไดวาคนจีนที่เขามามีการชวยเหลือกันไมวาจะอยูในตระกูลแซใด ถาหาก
เปนคนจีนเชนเดียวกันจะใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ จากการลงพ้ืนที่ศึกษาและเก็บขอมูลพบวาคนจีนท่ีโยกยายถ่ินฐาน
เขาในจันทบุรีมักจะอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญทั้งที่อยูกันเฉพาะกลุมแซตนเองและอยูรวมกันกับตระกูลแซอื่นๆ 
เม่ือมีการรวมตัวกันมากข้ึนจึงทําใหบริเวณน้ันกลายเปนชุมชนของคนจีน จากกการศึกษายังพบการนําเอาคําสอนของ
บรรพบุรุษมาใชในการสอนลูกหลานท่ีเปนคนไทยเช้ือสายจีนดวย เชน การประหยัดอดออม ความกตัญูตอผูมีพระคุณ
และบรรพบุรุษ 
 ชาวตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรีที่โยกยายถิ่นฐานมาไดเอาวัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของตนเขามาใชสืบ
ตอและเผยแผในพื้นท่ีที่อยูอาศัยใหมใน เชน การไหวสักการะและขอพรตอเทพเจา การไหวบรรพบุรุษ ฯลฯ จนทําให
วัฒนธรรม ความเช่ือและประเพณีบางอยางของคนจีนถูกหลอมรวมกันความเปนไทยจนกลายเปนส่ิงที่รวมเอาคนท้ังสอง
ชาติเขาไวดวยกัน  
 นอกจากประวัติศาสตรและวัฒนธรรม แลวการตั้งสมาคมตระกูลแซยังส่ือใหเห็นความสมัครสมานสามัคคีกลม
เกลียวของคนในตระกูลแซในแตแซและมีความสัมพันธอันดีกับกลุมแซอ่ืนๆ ในพื้นที่จันทบุรีดวย  
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  วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี ปรากฏอัตลักษณอันโดดเดนหลายประการท่ี
คนไทยควรจะศึกษาอยางลึกซ้ึง และยึดถือเปนแบบอยางเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ซ่ึงวิถีชีวิตของคนจีนในหลาย
เร่ือง เราสามารถยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตได ไมวาจะเปนในดานสังคมเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดู การส่ังสอน
ลูกหลานใหเปนคนมีความกตัญูรูคุณคน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน. ในดานเศรษฐกิจซ่ึงเปนท่ีนาสนใจวาทําไมคนจีนที่
อพยพมาจากตางเมืองที่มีถ่ินที่อยูเดิมไกลจากที่อยูปจจุบันมาก แตสามารถมีกิจการธุรกิจตางๆ ที่สามารถคุมเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่น้ันๆ โดยสรุปไดดังตอไปน้ี 
 1. ดานสังคม วิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี. อัตลักษณที่โดดเดน คือ ใน
เร่ืองของความกตัญูกตเวที การอบรมบุตรหลานใหอดทน ขยันขันแข็ง การชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการปรับตัว
ใหเขากับคนพื้นถิ่นและสามารถอยูรวมกันไดเปนอยางดี 
 2. ดานเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรีในดานเศรษฐกิจโดย
ภาพรวมแลว การที่ตองพบกับความยากลําบากท่ีจะตองยาย.ถ่ินฐานจากประเทศจีนมาจังหวัดจันทบุรี ทําใหเกิดแรง 
ผลักดันใหคนเหลาน้ีมีกําลังแรงใจในการประกอบอาชีพหาปากเล้ียงทอง ซึ่งเกิดจากความขยัน อดทน และซื่อสัตย จนทํา
ใหชาวจีนน้ันประสบความสําเร็จและมีฐานะทางเศรษฐกิจจนถึงปจจุบัน 
 3. ดานวัฒนธรรม ของคนไทยเช้ือสายจีนของกลุมตระกูลแซในจังหวัดจันทบุรี ไดชื่อวาเปนชนชาติที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมตามประเพณี และความเช่ือของตนเองอยางเครงครัด โดยประเพณี และความเชื่อที่โดดเดน คือ เร่ือง
เก่ียวกับบรรพบุรุษผูลวงและเทพเจา กิจกรรมตามประเพณีจะมุงเนนไปที่การไหวบูชาเทพเจาและบรรพบุรุษ เพ่ือเปนการ
ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับ และสอนใหมีความกตัญูทุกลมหายใจ แมวาบรรพบุรุษจะลวงลับไปแลว เช่ือวาถาปฏิบัติ 
ซ่ึงความเคารพบูชาตอบรรพบุรุษจะมีแตความเจริญเขามาในชีวิต  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษากลุมชาวจีนในพื้นที่อื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทาง
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ชุมชนตราสินคา ฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี 
Honda Jazz Brand Community, Chanthaburi 

เสาวนีย วรรณประภา 
คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

การศึกษาชุมชนตราสินคาฮฮนดาแจส จังหวัดจันทบุรี ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและทําความเขาใจถึง
รูปแบบและลักษณะเฉพาะของชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ผานตัวบงชี้ความเปนชุมชนทั้ง 3 องคประกอบ ผลการวิจัย
พบวา ชุมชนตราสินคา มีองคประกอบของความเปนชุมชนครบทุกประการ โดยมีตราสินคาเขามาเปนตัวกลางสําคัญใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชน ในดานความสัมพันธพบวา สมาชิกในชุมชนคอนขางมีความเหนียวแนน 
แตยังมีความรูเรื่องประวัติความเปนมาของสินคาคอนขางนอย เน่ืองจากมีปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมเขามา
เก่ียวของดวย นอกจากน้ีชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ยังแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถายทอดตราสินคา
จากเดิมที่นักการตลาดถายทอดตราสินคาไปยังผูบริโภค (Consumer-brand dyad) มาเปนการใหผูบริโภคไดถายทอด
ตราสินคาระหวางกันเองดวย (Consumer-brand-consumer triad) โดยที่นักการตลาดไมไดเขามามีสวนเก่ียวของใน
การถายทอดตราสินคาแตอยางใด   
คําสําคญั: ชุมชนตราสินคา, จันทบุรี, ฮฮนดาแจส   
 

Abstract 
The objective of this study was to study the Honda Jazz brand, to understand the style and 

characteristics of the Honda Jazz brand community through all three components of community 
identity. The research found that brand communities have all components of community. By having a 
brand as an important intermediary in connecting relationships among members of the community. As 
for relationships, it was found that members of the community were quite strong, but still have little 
knowledge about the history of the product. Due to social and cultural factors involved in addition, 
the Honda Jazz brand community  also showed the change in the pattern of brand transfer from the 
market by the brand to consumers (Consumer-brand dyad) to allow consumers to pass on the brand 
among themselves (Consumer-brand-consumer triad) in which marketers are not involved in branding 
in any way. 
Keywords: Brand community, Honda Jazz  
 

บทนํา 
  เครื่องมือการส่ือสารการตลาดรูปแบบตางๆเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหผูบริโภคมีการติดตอกับสินคาอยางตอเน่ือง 
โดยการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications หรือ IMC) ไดเขามาชวยในการ
พัฒนาศักยภาพของการส่ือสารแตละแนวทางใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด IMC เปนการกําหนดกลยุทธการส่ือสารตางๆที่มี
ความหลากหลาย เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การเปนผูสนับสนุน เปนตน โดยนําการส่ือสาร
แตละรูปแบบเขามาประยุกตใชรวมกันในกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมด เพ่ือเปนการกําหนดแนวทางท่ีมีความ
ชัดเจน รวมทั้งเพ่ือกอใหเกิดอิทธิพลทางการส่ือสารสูงสุด โดยผานเนื้อหาสารท่ีมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Kotler, 
2003) 

เครื่องมือส่ือสารการตลาดมีอยูหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบตางมีขอดีและขอจํากัดที่แตกตางนักการ
ตลาดจะบรรจงเลือกหยิบเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชเปนอาวุธเพ่ือเขาถึงผูบรโิภค โดยสรางประสบการณการมีสวนรวม  
ใหนํ้าหนักกับการสรางความสัมพันธระยะยาว มุงเนนการนําตราสินคาเขาไปเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูบริโภค 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
482 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

นําไปสูความภักดีตราสินคาในที่สุด ดวยการสรางความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภคดวยกันเอง ภายใตหลักคิด
ความเปนชุมชนของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเรียกวา การสรางชุมชนตราสินคา (Brand community) ที่เกิดจากกลุม
ผูบริโภคที่มีใจรักและ  ช่ืนชอบในตราสินคาเดียวกัน 

ในอดีตการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology) ไดอธิบายคํานิยามความ
เปนชุมชนไวอยางชัดเจนวา เปนแบบฉบับความเปนชนบท โดยกลุมคนที่อยูในชุมชนน้ีจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
เสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งจะตางกับความเปนสังคม (Society) ที่กลุมคนในสังคมจะมีความเปนปจเจกบุคคลสูง  
ไมคอยมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ตอมาความเชื่อและความเขาใจเก่ียวกับชุมชนเปลี่ยนไปเม่ือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ตางๆ ไดถูกพัฒนาขึ้น ความทันสมัยไดเขามาเปลี่ยนความคิดด้ังเดิมเก่ียวกับชุมชน โดยไดขยายขอบเขตความหมายให
กวางขึ้น ความหมายของคําวาชุมชนน้ันไมจําเปนจะตองเปนการรวมกลุมของคนในพ้ืนที่เดียวกันเสมอไป ชุมชนสามารถ
เกิดขึ้นไดจากการรวมกลุมคนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีความสนใจรวมกัน ประกอบกับความกาวหนาทางการส่ือสารสมัยใหม
ไดเขามาชวยใหนักการตลาดสามารถวางแผนที่จะถายทอดตราสินคาของตนใหคนท่ัวโลกรับรูไดในเวลาอันรวดเร็ว 
ตลอดจนความเจริญของการส่ือสารมวลชนที่เขามามีสวนชวยใหสมาชิกในชุมชนหน่ึงสามารถที่จะรูจักสมาชิกจากอีก
ชุมชนหน่ึงไดอยางงายดาย ดวยเหตุน้ีจึงเกิดแนวคิดเก่ียวกับชุมชนตราสินคาขึ้น โดยมองวาความหมายของชุมชนในท่ีน้ี 
สมาชิกในกลุมไมจําเปนตองปรากฏตัวรวมกันในพ้ืนที่เดียวกัน อาจกลาวไดวา ชุมชนตราสินคา  มีลักษณะเหมือนชุมชน
ทั่วไปทุกประการ ความแตกตางอยูท่ีสินคาหรือบริการจะเขามาเปนหัวใจสําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธและการทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกันระหวางสมาชิกในกลุม 

กลยุทธการสรางชุมชนตราสินคา ถือวาเปนการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารตราสินคาใหม จากที่เคยเปนการ
ส่ือสารตราสินคาไปยังผูบริโภค (Consumer-brand dyad) เพียงอยางเดียว กลายเปนการใหผูบริโภคเปนผูส่ือสารตรา
สินคาไปยังผูบริโภครายอ่ืน (Consumer-brand-consumer triad) สืบตอกันไปดวยอีกทาง อาจกลาวไดวา ชุมชนตรา
สินคาเปนการนําผูบริโภคที่มีความช่ืนชอบในตราสินคาเดียวกันใหเขามาอยูในชุมชนเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับตราสินคาน้ันรวมกัน นอกจากน้ียังมีการชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในดานการบริโภคสินคา
น้ันๆ 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับชุมชนตราสินคาที่ผานมา ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาชุมชนตราสินคา

ฮอนดาแจสในจังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากผูวิจัยเห็นวาชุมชนตราสินคาดังกลาว เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง มีการแสดงออก

ถึงความเปนชุมชนของตราสินคาไดอยางชัดเจน สมาชิกกลุมมีความหลากหลายทางอาชีพ มีความเคล่ือนไหวในการจัด

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทั้งยังมีลักษณะเฉพาะตัว มีความโดดเดนกวาชุมชนตราสินคาอ่ืนท่ีพบในจังหวัด

จันทบุรี นอกจากน้ีขอมูลที่ไดจากการศึกษายังสามารถนําไปใชในการวางแผนกลยุทธการส่ือสารการตลาดแบบสราง

ประสบการณผานชุมชนตราสินคาที่สอดคลองกับความตองการของผูบรโิภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
  เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะเฉพาะของชุมชนตราสินคาฮอนดาแจสในจังหวัดจันทบุรี ผานตัวบงช้ีความเปนชุมชน
ทั้ง 3 องคประกอบ อันไดแก ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน (Shared consciousness) การมีวัฒนธรรมกลุม (Rituals and 
traditions) และการมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในกลุม (Sense of moral responsibility) รวมท้ังการสรางและการ
รักษาสมาชิกในกลุมที่พบในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งน้ี ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงเปนการสัมภาษณกับกลุมสมาชิกของ
ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจสจันทบุรีคลับ จํานวน 7 ทาน ประกอบกับการสังเกตการณ (Observation) และการวิเคราะห
ขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซตชุมชนตราสินคาออนไลน ที่กลุมสมาชิกใชเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางกัน ในการคัดเลือก
กลุมผูใหสัมภาษณจะเร่ิมจากการเขาไปหาขอมูลในเว็บไซตชุมชนตราสินคากอนเปนอันดับแรก แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาใช
ในการพิจารณาคัดเลือกกลุมผูใหสัมภาษณตอไปซึ่งจากการวิเคราะหของผูวิจัยที่ไดเขาไปศึกษาในเว็บไซต Honda jazz 
Chanthaburi club ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติผูใหสัมภาษณในการเปนสมาชิกชุมชนตราสินคาขั้นต่ําไวที่ 3 ป ในสวน
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ผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ผูกอต้ังชุมชนตราสินคา 1 ทาน ผูดูแลรับผิดชอบเพจ (Admin) 1 ทาน และสมาชิกในชุมชน
ตราสินคาอีก 5 ทาน รวมทั้งสิ้น 7 ทาน โดยมีขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 3 เดือน คือ ในชวงเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2562 ในสวนของเครื่องมือวิจัยครั้งน้ี ใชแนวคําถาม (Question guideline) เดียวกันกับผูใหสัมภาษณทั้ง  
7 ทาน ซ่ึงคําถามท่ีใชจะมีลักษณะไมเปนทางการมาก มีความเปนกันเองสูง เพราะผูใหสัมภาษณอยูในวัยใกลเคียงกัน 
อน่ึงคําถามท่ีใชสัมภาษณอาจมีความแตกตางกันบางตามบริบทของผูถูกสัมภาษณ แตภาพรวมประเดน็คาํถามจะครอบคลุม
ประเด็นในแนวทางใกลเคียงกัน เชน ขอมูลเฉพาะของกลุม การมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันของสมาชิกในกลุม การเกิด
ความรูสึกแบงแยกระหวางกลุมคนที่ช่ืนชอบตราสินคาฮอนดาแจส การตอตานตราสินคาคูแขง การมีวัฒนธรรมกลุม 
ความรูและความสนใจในประวัติความเปนมาของตราสินคาฮอนดาแจส การแลกเปล่ียนเรื่องราวเก่ียวกับตราสินคาระหวาง
สมาชิกในชุมชน การมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในชุมชนเดียวกัน การไปทํากิจกรรมตางๆรวมกัน การหาสมาชิกใหม 
และการรักษาสมาชิกเดิม การชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในแงการบริโภคสินคาและรูปแบบการส่ือสารของชุมชนตรา
สินคาฮอนดาแจส 
 

ผลการวิจัย 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลจากเว็บไซต ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และขอมูลจากการสังเกตการณมาประมวลผล
และวิเคราะหใน 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี (1) ลักษณะเฉพาะของชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ตลอดจนรูปแบบการเกิดตัว
บงช้ีความเปนชุมชนทั้ง 3 องคประกอบ อันไดแก การมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน (Consciousness of kind) การมี
วัฒนธรรมกลุม (Rituals and traditions) และการมีความรับผิดชอบตอกลุม (Sense of moral responsibility) และ
(2) ลักษณะการเปล่ียนรูปแบบการสื่อสารตราสินคาใหมที่พบในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ที่เปลี่ยนจากการสื่อสารตรา
สินคาไปยังผูบริโภค (Consumer-brand dyad) เพียงอยางเดียว ใหกลายมาเปนการใหผูบริโภคเปนผูสื่อสารตราสินคา
ไปยังผูบรโิภครายอ่ืน (Consumer-brand-consumer triad) ตอไปดวย 
 ขอมูลเฉพาะของกลุมชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จันทบุรี คลับ  
 ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จันทบุร ีคลับ กอตั้งมาได 7 ป  โดยกําเนิดมาพรอมกับความนิยมของสื่อ Facebook 
คือ ราวป 2555 ในชวงแรกมีสมาชิก 6 คน เริ่มจากการชักชวนคนที่รูจักกันใหมาเขารวมกลุม เพราะเห็นท่ีจังหวัดระยอง
มีการรวมกลุมลักษณะน้ี เลยนึกสนุกอยากทําบาง เพราะมีกลุมเพ่ือนใชรถฮอนดาแจสเหมอืนกัน เผ่ือมีขาวสารใดไดแลก 
เปล่ียนกัน ตอนน้ีมีสมาชิกราว 50 คน สวนใหญรอยละ 90 มคีรอบครัวแลว เวลาสังสรรคหรือจัดกิจกรรมใดๆ ก็ยกมากัน
ครบทีมท้ังบาน เม่ือพูดถึงสมาชิกในกลุมพบวา มีอาชีพที่หลากหลาย เชน ทําพลอย ทหารชางตัดผม ชางซอมรถ อาจารย 
ขาราชการ ทําสวนผลไม ฯลฯ และสมาชิกสวนใหญมีรถยนตมากกวา 1 คัน  
  ในดานรูปแบบการส่ือสาร พบวา สมาชิกในชุมชนมีการส่ือสารทั้งแบบเจอตัว (Face-to-face communication) 
และพบเจอในโลกไซเบอรผานส่ือคอมพิวเตอร (Computer-mediated communication) จากการสังเกตพบวา ชุมชน
ตราสินคาออนไลนมีการอัพเดทพัฒนาขอมลูใหมๆ อยูเสมอ โดยเหลาสมาชิกไดใชเว็บไซตในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารซ่ึงกันและกัน ขอคําแนะนํา สอบถามเพ่ือขอความชวยเหลือ มีการนัดพบสังสรรคและจัดกิจกรรมรวมกันนอกจากน้ี
ยังมีกลุมไลน (Group line) ในการสื่อสารระหวางกัน ทั้งในแงการประสานสัมพันธสรางมิตรภาพพูดคุยกัน และการขอ
ความชวยเหลอืกันในกรณทีี่เกิดเหตุการณเฉพาะหนา เชน แบตเตอรี่หมด นํ้ามันหมด รถดับ ฯลฯ 
  ตัวบงช้ีที่พบในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี  
  1. ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน เกิดข้ึนมาจากการที่สมาชิกในชุมชนตระหนักวาความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวาง
พวกเขาน้ัน มีพ้ืนฐานมาจากการช่ืนชอบตราสินคาเดียวกัน ซึ่งหมายถึง ตราสินคาเขามาเปนตัวกลางของการรวมกลุม
พบปะสังสรรคการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ชวยขยายเครอืขายความสัมพันธของสมาชิก สรางความรูสึกเปนพวกเดียวกัน
มากข้ึน ซึ่งจะมองใน 2 บริบท คือ (1) การเกิดความรูสึกแบงแยก ซึ่งในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ไมพบความรูสึก
แบงแยกผูที่เขามาเปนสวนหนึ่งในชุมชน ไมมีการกีดกันผูเขามาใหม แมสมาชิกบางคนอาจจะไมไดขับรถฮอนดาแจสแลว 
สืบเน่ืองจากหนาที่การงานกาวหนา แตงงานมีครอบครัวตองใชรถที่รุนใหญกวาคันเดิม ก็สามารถเขามารวมกิจกรรมของ
ชุมชนตราสินคาได โดยที่มิตรภาพยังคงเดิม (2) การตอตานตราสินคาคูแขง จากการสัมภาษณและสังเกตการณ พบวา
สมาชิกไมมีการตอตานตราสินคาคูแขงแตอยางใด แมบางคร้ังสมาชิกในกลุมจะพาเพ่ือนที่ขับรถย่ีหออ่ืน เชน VIOS 
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MAZDA มาเขารวมกิจกรรม ทุกคนก็ยินดีตอนรับ ไมมีการกีดกันแตอยางใด บางคร้ังสมาชิกในกลุมเอง ก็ขับรถย่ีหออื่นท่ี
ไมใชฮอนดาแจสมารวมกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากมีรถยนตมากกวา 1 คนั 

 

 
 

ภาพที่ 1 สมาชิกชุมชนตราสินคา ฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี รวมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน 

  2. การเกิดวัฒนธรรมกลุม มาจากการสรางความเขาใจในประเพณีน้ันๆ รวมกันของสมาชิก เชน เม่ือพบรถ
ฮอนดาแจสของเพื่อนสมาชิกขับผานก็บีบแตรทักทาย รวมทั้งมีการจัดทําสัญลักษณเปนสต๊ิกเกอรชื่อกลุม จัดทําเสื้อยืด
สัญลกัษณกลุม ถือเปนวัฒนธรรมอีกอยางหน่ึงท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงสัญลักษณสติ๊กเกอรช่ือกลุม และเส้ือยืดสัญลักษณกลุมฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี 
 

  ซึ่งสัญลักษณเหลาน้ี เปนตัวบงช้ีถึงความเปนสวนหน่ึงในชุมชนตราสินคาน้ัน ชวยตอกย้ําความรูสึกเปนพวก
เดียวกันไดเปนอยางดี ในแงมุมของการมีวัฒนธรรมกลุม จะมองใน 2 บริบท คือ (1) การยกยองประวัติความเปนมาของ
สินคา ซึ่งสมาชิกในชุมชนตราสินคารับรูประวัติสินคาในขั้นพ้ืนฐานวา ฮอนดาแจส เปนรถยนตนั่งแบบแฮทชแบ็ก 5 ประตู 
ผลิตโดย บริษัท ฮอนดา ประเทศญี่ปุน เปดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2544 เทาน้ัน มิไดมีการสืบคนหรือรับรูประวัติ
สินคาในเชิงลึกแตอยางใด สวนใหญสมาชิกจะรับรูในแงการดูแลบํารุงรักษารถมากกวาในแงประวัตคิวามเปนมาของสินคา 
(2) การแลกเปลี่ยนเรื่องราวเก่ียวกับสินคา พบวา สมาชิกมีการแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับสินคา ทั้งในดานอุปกรณตกแตง
รถ อะไหล อูซอมรถ รวมถึงการขอรับคาํแนะนําตางๆ เกี่ยวกับการใชสินคา  
  3. การมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในกลุม เปนความรูสึกรับผิดชอบทั้งตอชุมชนและตอสมาชิกในกลุม โดย
ความรูสึกน้ีจะถูกแสดงออกผานการเอาใจใสชวยเหลือระหวางสมาชิกในกลุม นําไปสูความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยมองใน 2 บริบท คือ (1) การหาสมาชิกใหมเพิ่มและการรักษาสมาชิกเดิม พบวา สมาชิกมีการแนะนําเพ่ือนใหใชรถ 
รุนน้ี หรือเชิญชวนเพ่ือนที่ใชรถรุนน้ีอยูแลวใหเขารวมในกลุม สวนการรักษาสมาชิกเดิม มีการจัดกิจกรรมรวมกันทั้งใน
สวนออฟไลน และออนไลน (2) การใหความชวยเหลือกันของสมาชิกในการบริโภคตราสินคา นอกเหนือจากการให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแลว บางกรณีที่สมาชิกในกลุมหาซื้อลอแม็กซ คนท่ีมีลอแมกซรุนน้ีอยูแลวและไมไดใชงานเขามา
โพสตตอบ พอเห็นวาอีกฝายอยากไดจริงๆ ก็ขายใหราคามิตรภาพ จาก 6,000 ขายใหในราคา 1,500 บาท นอกจากน้ียัง
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พบวา ท่ีผานมามีมิจฉาชีพไดแฝงตัวเขามาโพสตขายของในกลุมชุมชนตราสินคา ปรากฏวามีสมาชิกในกลุมหลงเช่ือไปใช
บริการแลวถูกโกง คือ ไดของไมครบตามท่ีไดแจง แอดมินผูดูแลกลุมทราบเรื่อง จึงดําเนินการลบคนน้ันออกจากกลุม  
 ในดานบทบาทและการเขามามีสวนรวมของตราสินคา จากการสัมภาษณผูกอตั้งชุมชนตราสินคา ระบุวา ในทุก
กิจกรรมท่ีจัด เจาของตราสินคาไมไดเขามามีสวนเก่ียวของแตอยางใด รวมท้ังทางชุมชนตราสินคาเองก็ไมเคยเขาไป
เก่ียวของ ทางกลุมชุมชนตราสินคาไมเคยเขาไปขอสปอนเซอร เพราะทุกครั้งที่จัดกิจกรรมและตองใชงบประมาณ ใชวิธี 
การขอจากหนวยงานหรือบริษัทท่ีสมาชิกแตละคนสงักัด หรืออีกวิธีโดยการจัดทําของที่ระลึกจําหนาย เชน หมวก เข็มกลัด 
เพ่ือระดมทุนมาเปนคาใชจายในการดําเนินงาน จากการเก็บขอมูลพบวา ทุกครั้งที่สมาชิกของชุมชนตราสินคาออกไปจัด
กิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะ หนวยงานเหลาน้ันจะกลาวขอบคุณและแสดงความชื่นชม บริษัท ฮอนดา จันทบุรี จํากัด 
ที่มาจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ทุกกิจกรรมที่จัดข้ึนลวนจัดโดยสมาชิกชุมชนตราสินคาทั้งสิ้น โดยที่ตัว
สินคาหรือผลิตภัณฑไมไดมีสวนเขามาเก่ียวของใดๆ น่ันแสดงใหเห็นชัดเจนวา ชุมชนตราสินคา ชวยเสริมความแข็งแกรง
ใหตราสินคาไดทั้งในดานภาพลักษณและความภักดีตอตราสินคา  
 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวา ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส มีการแสดงออกถึงตัวบงช้ีความเปนชุมชนครบทั้ง 
3 องคประกอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Muniz และ O’Guinn (2001) ที่ทําการศึกษาชุมชนตราสินคา Saab, 
Mcintosh และ Ford Branco ซึ่งมีองคประกอบของความเปนชุมชนทุกประการเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ในดาน 
ความผูกพันระหวางสมาชิกในกลุมชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส พบวา มีระดับความสัมพันธที่คอนขางเหนียวแนน เม่ือ
เปรียบเทียบกับชุมชนท่ี Muniz และ O’Guinn ไดทําการศึกษา อาทิเชน มีการรวมกลุมจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน
รวมกัน ในชวงท่ีมีงานมงคล อาทิ งานบุญ กฐิน ผาปา งานวันเกิด งานแตง งานบวช ก็รวมกลุมเพ่ือนสมาชิกกลุมใหญ 
ไปรวมงาน หรือแมแตในชวงงานวันอวมงคล งานศพ ก็รวมกลุมไปรวมแสดงความเสียใจกับเจาภาพ เหลาน้ีนาจะมีผลมา
จากวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตสังคม ประกอบกับจันทบุรีเปนจังหวัดขนาดเล็ก การรวมตัวกันทํากิจกรรมคอนขางทํา
ไดงาย 
  นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวา ชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส ยังแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการถายทอดตราสินคาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ที่เปนการส่ือสารตราสินคาไปยังผูบริโภคเพียง(Consumer-brand dyad)อยางเดียว ใหกลายเปน
ผูบริโภคเปนผูส่ือสารตราสินคาไปยังผูบริโภครายอ่ืน(Consumer-brand-consumer triad) สืบตอกันไปดวยอีกทางหน่ึง 
 

             

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบการส่ือสารตราสินคาใหมที่พบในชุมชนตราสินคา 

ที่มา: Adapted from Muniz, A. M., & O’Guinn, T. (2001). Brand community. Journal of Consumer  

       Research, 27(3). 412-432. 
 

  จากภาพที่ 3 จะพบวา การสรางชุมชนตราสินคาเปนการเพ่ิมมิติการเช่ือมโยง โดยจะเพิ่มในสวนที่ผูบริโภค 
มีการถายทอดตราสินคาไปยังผูบริโภคดวยกันเอง ซึ่งในสวนน้ีจะทําใหเกิดการกระจายตัวของตราสินคาสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดมากข้ึน อีกทั้งยังสามารถเสริมสรางความภักดีในตราสินคาได เชน ยุคแรกเร่ิมอาจมีการถายทอดตราสินคา
ฮอนดาแจสไปสูผูบริโภคโดยตรง แตปจจุบันความเปนชุมชนของกลุมชุมชนตราสินคา ทําใหกลุมคนในชุมชนน้ันๆ สามารถ
ถายทอดตราสินคาฮอนดาแจสใหระหวางกันไดเอง ถึงแมวาตราสินคาจะเปนส่ิงที่ไมมีตัวตน จับตองไมได แตตราสินคา
เปนส่ิงสําคัญในการดํารงอยูไดของธุรกิจ หากผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับสินคาหรือบริการ ผูบริโภคจะสามารถมีความ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
486 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สัมพันธกับตราสินคาได ตราสินคาที่มีความแข็งแกรงจะสามารถเขาไปอยูในใจของผูบริโภคและสามารถสื่อไปถึงผูอื่น 
ไดงาย 
  ชุมชนตราสินคาถือเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบความสัมพันธของมนุษยที่มีเรื่องของการคา (Commercial) 
มาเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงความสัมพันธของกลุมผูที่ชื่นชอบในตราสินคาเดียวกัน ทั้งน้ีนักวิจารณทางสังคมวิทยา
มักจะมองวา ความทันสมยัของการคาไดเขามาทําลายความเปนชุมชนในลักษณะดั้งเดิม การคาถูกตําหนิในดานการสราง
กลุมที่มีลักษณะความสัมพันธแบบผิวเผิน ดวยเหตุน้ีจึงไมอาจที่จะสรุปออกมาอยางชัดเจนวา การเกิดขึ้นของชุมชนตรา
สินคาน้ันมีผลดีตอผูบริโภค หรือเปนเพียงสัญญาณที่บอกถึงการสูญสลายความหมายที่แทจริงของชุมชน และความเปน
มนุษยในโลกแหงการคาน้ี Lasch (1991, as cited in Muniz & O’Guinn, 2001) อยางไรก็ตาม ขอดีของการเกิดชุมชน
ตราสินคาท่ีผูวิจัยพบจากการเขาไปศึกษาในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส มีอยู 3 ประการ ดังน้ี 
  ประการแรก หากมองในทางกลับกัน การเขามาของเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหมที่ทันสมัย เชน 
คอมพิวเตอรไดเขามาชวยสงเสริมใหผูบริโภคสามารถเปดเสรีทางความคิดและยังชวยใหผูบริโภคสามารถชวยเหลือกัน
ขามพื้นที่ได ผานทางเว็บไซตตางๆ มากกวาที่จะบอกวาความทันสมัยเปนตัวทําลายที่ทําใหผูบริโภคแยกตัวออกหางกันไป 
ประการตอมา การมีชุมชนตราสินคาถือเปนแหลงขอมูลที่ดีในการใหขอมูลที่เปนประโยชนในการบริโภคสินคาแกผูบรโิภค 
เน่ืองจากสมาชิกในชุมชนจะมีการแลกเปล่ียนขอมูลชวยเหลือกันอยูตลอดดวยความรูสึกเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน 
สวนประการที่สาม คือ การเกิดชุมชนตราสินคาจะชวยขยายเครือขายความสัมพันธของคนในสังคมใหเปดกวางมากขึ้น 
ไมปดก้ันตัวเองอยูแตในกลุมของตน และประการสุดทาย การเกิดชุมชนตราสินคายังนําไปสูการชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหวางผูบริโภคที่อยูในชุมชนเดียวกันในดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากเร่ืองของตราสินคาตอไปไดดวย เพราะการที่สมาชิก 
เขามามีความสัมพันธอันดีตอกัน แมจะมีเร่ืองของตราสินคาที่เขามาเปนตัวกลางเชื่อมโยงความสมัพันธ แตในขณะเดียวกัน
สมาชิกก็มีการชวยเหลือในดานอ่ืนๆ ดวย เปนเสมือนเปนเพ่ือน พี่นอง ที่สามารถใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ รวมท้ัง
ใหคําแนะนําในเร่ืองอื่นๆ ไดรอบดาน 
  กลยุทธการสรางชุมชนตราสินคา ไดทําหนาที่เปนตัวแทนของนักการตลาดในการใหขอมูลเก่ียวกับตราสินคา 
การสืบทอดประวัติความเปนมาของตราสินคา สรางความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคกับองคกรผานกลุมผูบริโภค
ดวยกันเอง ท้ังน้ีชุมชนที่มั่นคงจะชวยผลักดันใหสมาชิกในชุมชนคงไวซ่ึงการมีสวนรวมและการมีความผูกพันที่เหนียวแนน
ตอกลุม ตลอดจนสรางความภักดีตอตราสินคาในระยะยาวไดอีกดวย 
  จากการที่ผูวิจัยเขาไปศึกษาชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี ในเชิงลึก พบวา นักการตลาด ไมไดมี
สวนเก่ียวของใดๆ ทั้งในแงของการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูบริโภค และไมมีการสรางความสัมพันธในระยะยาว
ระหวางองคกรกับผูบริโภคแตอยางใด อยางไรก็ตามจากการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่
นักการตลาดสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ี ไปประยุกตใชไดใน 2 ลักษณะ คือ ใชประโยชนตอผูบริโภคและ
ใชประโยชนในแงการดาํเนินธุรกิจ 

(1) ประโยชนตอผูบรโิภค จากการที่ผูบริโภคมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานของการใหขอมูลที่เปนประโยชน
ในการบริโภคสินคา ทําใหผูบริโภคไดขอมลูท่ีชัดเจน ชวยในกระบวนการตัดสินใจซ้ือไดงายขึ้น มีความม่ันใจที่จะซ้ือมากขึ้น 
ตามที่ Aker (1991) กลาวไวถึงการที่จะทําใหแตละกลุมไดรับขอมูลที่มีความชัดเจนของตราสินคาและผูบริโภคจะสามารถ
ประเมินผล เพ่ือชวยในการตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน มีความมั่นใจมากขึ้น และยังสามารถสรางความพึงพอใจในการใชสินคา
ไดจากการมีคุณคาตราสินคาประกอบกัน 

(2) ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ การสรางชุมชนตราสินคา สามารถนํามาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
การตลาดได เพราะยิ่งมีความเปนชุมชนอยูมากเทาไหรความผูกพันในตราสินคาก็ย่ิงมีมากขึ้นเทาน้ัน โดยKeller (1993) 
กลาวถึงการใชประโยชนจากการมีคุณคาตราสินคาไววา ความแข็งแกรงของตราสินคาจะชวยดึงดูดผูบริโภครายใหม 
ในขณะที่ผูบริโภคปจจุบันก็มีความภักดีในตราสินคา มีความเขมแข็งไมหวั่นไหวตอกิจกรรมของคูแขง ซึ่งนักการตลาด
สามารถนําความรูสึกผูกพันกับตราสินคาของผูบริโภคมาใชในการขยายสายผลิตภัณฑได ไมวาจะเปนการผลิตหมวก 
กระเปา รม ที่ใสสัญลักษณโลโกของฮอนดาแจส 
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ในสวนของชมุชนตราสินคาฮอนดาแจส จังหวัดจันทบุรี ไดมีการจัดทําสินคาเพิ่ม เชน หมวก เสื้อยืด เพื่อจําหนาย
ใหเพื่อนสมาชิกท่ีชื่นชอบตราสินคาน้ี ดังน้ันนักการตลาดจึงสามารถสรางโอกาสตอยอดในธุรกิจบริการตางๆ ของตรา
สินคาได เชน จัดใหศูนยตัวแทนอะไหลแทเขามาใหคําปรึกษาแกสมาชิกในชุมชนตราสินคารถฮอนดาแจส ตลอดจน
ผลักดันใหฝายการตลาดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชนตราสินคา ดังที่ McAlexander, Schouten, และ 
Koening (2002) ไดศึกษาการสรางชุมชนตราสินคาของสินคา Jeep ในสวนที่นักการตลาดเขามามีสวนชวยจัดกิจกรรม
ซ่ึงเปนการสรางความม่ันคงใหกับชุมชนตราสินคาทางหน่ึง ดังภาพที่ 4 

         

ภาพที่ 4 แสดงตวัอยางการขยายสายผลิตภัณฑของตราสินคาฮอนดาแจส 

ที่มา: Adapted from Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand  

       name. New York: Free Press และ McAlexander, J. H., Schouten, J. W., & Koening, H. F. (2002).  

       Building brand community. Journal of Marketing. Retrieved November 20, 2004, from  

       http://web13.epnet.com/citation.asp   
 

  การเขาไปมีสวนรวมในชุมชนตราสินคาถือวาเปนเครื่องมือหน่ึง ท่ีนํามาชวยในการสรางความสัมพันธที่เหนียว
แนนระหวางตราสินคากับผูบริโภค โดยใหผูบริโภคเปนผูถายทอดตราสินคาไปยังผูบริโภคดวยกันเอง อันจะนําไปสูการ
สรางความสัมพันธที่ยาวนานตอไป นอกจากนี้ยังชวยใหนักการตลาดสามารถเขาถึงผูบริโภคแตละกลุมไดอยางลึกซึ้ง 
มากขึ้น อันจะสงผลใหการส่ือสารตางๆ ท่ีนักการตลาดตองการสงไปยังผูบริโภคแตละกลุมมีประสิทธิภาพ และทําใหธุรกิจ
เจริญเติบโตไดตอไปในอนาคต 
  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  ขอจํากัดในการวิจัยครั้งน้ี กลุมเปาหมายที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา คือ สมาชิกในชุมชนตราสินคาฮอนดาแจส 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งไดดําเนินการศึกษาในชวงระยะเวลาอันสั้นแค 3 เดือน นอกจากน้ีในชวงเวลาของการศึกษายังไม
เอ้ืออํานวยในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดลึกซึ้งเพียงพอ เน่ืองจากชวงที่ผูวิจัยไดเขาไปทําการศึกษาน้ัน ยังไมมีการจัด
กิจกรรมใดๆ ขอมูลที่ไดมาจึงเปนเพียงการบอกเลาของสมาชิกในชุมชนตราสินคา และสวนหน่ึงไดมาจากผูใหสัมภาษณ
เทานั้น ทําใหผูวิจัยไมไดรับประสบการณรวมโดยตรงกับสมาชิกในชุมชน ดวยเหตุน้ีในการศึกษาคร้ังตอไป ผูวิจัยจึงควร
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกลุม เพราะการไปรวมตัวกับสมาชิกในกลุมจะชวยใหผูวิจัยไดรับประสบการณตรง
และไดขอมูลท่ีเปนประโยชนเชิงลึก ย่ิงไปกวาน้ันควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยังชุมชนตราสินคาอ่ืนๆ วามีรูปแบบ 
ลักษณะเฉพาะที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพราะในสังคมไทยมีตราสินคาอื่นๆ อีกมากมาย โดยแตละตราสินคาตาง
ก็มีความแตกตางกันในแงการเขาถึงกลุมผูบริโภค ดวยเหตุน้ีการเรียนรูในการเขาถึงกลุมผูบริโภคในแตละกลุมสังคมซ่ึงมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญยิ่งตอการศึกษา 
  ขอเสนอแนะในการใชประโยชน  
  ควรขยายขอบเขตการศึกษา จากเดิมที่ศึกษาแคกลุมชุมชนตราสินคาที่ผูบริโภคเปนผูดําเนินการเอง ขยายไปสู
กลุมชุมชนตราสินคาที่องคกรมีสวนรวม เพ่ือเปนการตอยอดสรางความเขมแข็งใหกับแบรนดตอไป   
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บทคดัยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) คะแนนคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และ 2) 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ติดสังคม ตดิบาน และติดเตียง ของผูสูงอายุในชุมชน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 
ผูสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 500 คน โดยสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคม 2562 ถึง
เดือนมีนาคม 2562 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ซึ่งจําแนกเปน 3 ดาน ไดแก  
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่ผานการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นครอนบราค แอลฟา 0.87,0.87 และ 0.88 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน การทดสอบคา t-test และความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  และแบบจับคู ดวยวิธี LSD 
    ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75 และปจจัยท่ี
เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุ การเจ็บปวยที่แตกตางกันจะมีระดับของอาการโรคซึมเศราและ
คุณภาพชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูสูงอายุแบบติดสังคม มีระดับของคุณภาพชีวิตสูงกวา
ผูสูงอายุแบบติดบาน และผูสูงอายุแบบติดเตียง ผูสูงอายุแบบติดบานมีระดับของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง 
ผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวามีระดับของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ควรวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตดานการใหขอมูลแกผูสูงอายุ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในกลุมตดิเตียง และติดบาน
ในชุมชนตอไป 
คําสําคญั: คุณภาพชีวิต, แรงสนับสนุนทางสังคม, ผูสงูอายุ, ชุมชน 
 

Abstract 
  The descriptive research aimed to study the quality of Life of the elderly and the factors that 
influence on the quality of Life of the elderly. The muti-stage random sampling sample was utilized to 
select 500 social bound, home-bound and bed- bound elderly from population in the central region 
of Thailand. Data collection carried out from to January, 2019 to March, 2019 by using the 3 parts 
structured questionnaire including personal characteristics, social support and quality of life which was 
tested for content validity by 3 experts and a tryout with 30 elderly. Cronbach’s alpha for internal 
reliability included 0.87, 0.87 and 0.88 respectively. The statistical used in data analysis were  percentage, 
mean, standard deviation, Pearson product moment correlation, t-test, testing of variance of one-way 
ANOVA and LSD. 
  The findings revealed: 1) Overall 75% of samples had moderate level of score of quality of 
Life. 2)  Analysis result correlation coefficients between variables showed that personal characteristics   
concerning variables: aged, illness and of depression level associated with quality of life of the elderly, 
The relationship between the level of significance is .05. Considering each variable of the quality of life, 
younger elderly had higher level of the quality of life than medium elderly and old elderly. 
Furthermore, the social bound elderly had higher level of the quality of life than both home-bound 
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and bed- bound and bed-bound groups. Whereas the home-bound elderly had higher level of the 
quality of life than bed-bound elderly.  
Keywords: Quality of life, social support, Elderly, Community  
 

บทนํา 
  ปจจุบันการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย 
และการสาธารณสุขสงผลใหประชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีการแพทยที่เจริญทําใหคนมีอายุยืนยาว 
ประกอบกับอัตราการเจริญพันธุลดลง จึงทําใหเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงเห็นไดจากสถิติผูสูงอายุต้ังแตป พ.ศ. 2538 ถึง
ปจจุบันพบวา ผูสูงอายุมีจํานวนสูงมากขึ้นอยางตอเนื่อง เม่ือจําแนกระหวางเพศหญิงกับเพศชายจะพบวา เพศหญิงมี
จํานวนสูงมากกวาเพศชาย ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะเพศหญิงมีการจัดการตนเองใหความสนใจดูแลสุขภาพตนเองดีกวา 
เพศชาย และไมเสพส่ิงที่ทําลายสุขภาพ เชน บุหรี่ สุรา หรือยาเสพติดชนิดตางๆ มีการดูตนเองเชนการ ออกกําลังกาย
หรือทํากิจกรรมทํางานท่ีบานมากกวา ดูแลสุขภาพดีกวาเพศชาย สําหรับในป พ.ศ. 2560 ที่ผานมา สถิติประชากรในกลุม
ผูสูงอายุมีจํานวนทั้งส้ิน 7,639,000 คน จําแนกตามเพศ และระบุเฉพาะระดับอายุต้ังแต 60 ป ถึง 75 ป (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2561) จากการศึกษาในระดับชาติต้ังแตป 2546 พบวา คนไทยเปนโรคซึมเศรา (Major Depressive Episode: 
MDE) มีจํานวน 871,744 คน หรือรอยละ 3.2  และการศึกษาลาสุด ป 2551 มีจํานวน 1,311,797 คน ซึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครพบมากที่สุด รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลําดับ โดยพบในผูสูงอายุที่มี
อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไปมากที่สุด ซ่ึงพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2551) และ
จากขอมูลสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ ในป พ.ศ. 2556 พบวา ผูสูงอายุที่เขาขายภาวะซึมเศรา มีรอยละ 33 และเปนโรค
ซึมเศรา รอยละ 6 นอกจากน้ีปญหาดานจิตใจ อารมณของผูสูงอายุในแตละชวงวัยจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับหลาย
ปจจัย สําหรับผูสูงอายุในวัยตน คือ อายุต้ังแต 60-69 ป วัยกลางอายุ 70-79 ป สวนผูสูงอายุวัยปลายอายุตั้งแต 80 ป 
ข้ึนไป (พระราชบัญญัติผูสูงอายุ, 2546) การสังเคราะหงานวิจัยของลิวรรณ อุนนาภิรักษ และคณะ (2560) ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุไทยระหวาง ปพ.ศ.2533-2544 พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต โดยเรียงคาเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลจากมากไปนอย ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงประกอบดวยสัมพันธภาพในครอบครัวและการอุปถัมภ
จากครอบครัว ความมีคุณคาในตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ สอดคลอง Borowiak 
และ Kastka (2004) ศึกษาตัวทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบานและสถานพยาบาล พบวา ภาวะซึมเศราเปนตัว
ทํานายที่มีความสามารถทํานายไดสูงสุดในผูสูงอายุ ดังน้ันปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ ภาวะสุขภาพ ความมี
คุณคาในตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง ภาวะซึมเศรา (ณหทัย วงศปการนัย, 2559) ความสัมพันธภาพในครอบครัว  
แรงสนับสนุนทางสังคม สําหรับปจจัยที่ชวยสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก ความรูเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ และปจจัย
เส่ียงตางๆ ทักษะชีวิตและสังคม ความสามารถในการปรับตัว และการไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนจากแหลงตางๆ 
กิจกรรมการดูแลผูสูงอายเพ่ือคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ดี ดังน้ันตัวแปรภาวะซึมเศรา จึงเปนตัวแปรที่ควรศึกษาเพื่อเพ่ิม
คุณภาพชีวิตผูสงูอายุในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในภาคกลาง 
                จังหวัดนนทบุร ีเปนชุมชนในภาคกลาง เปนจังหวัดเล็กๆ ที่ใกลกรุงเทพ มีการบรหิารจัดการเรื่องผูสูงอายุที่ดี
และไดรับรางวัลการบริหารราชการ แตเปนจังหวัดที่ผูสูงอายุจํานวนมากถึง 218,974 คน (กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย, 2559) และมีผูสูงอายุที่ติดเตียงในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 4,753 คน ผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรังและ
นอนติดเตียง จะมีโอกาสที่จะมีภาวะซึมเศราและคุณภาพชีวิตที่ไมดี งานวิจัยน้ีแบงกลุมผูสูงอายุเปน 3 กลุม ตามการแบง
การชวยเหลือตนเอง ของกระทรวงสาธารณสุข (2561) คือ ผูสูงอายุแบบติดสังคม ผูสูงอายุแบบบาน ผูสูงอายุแบบติดเตียง 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนศึกษาคะแนนของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุที่ติดสังคม ตดิบาน และติดเตียงในชุมชน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาคะแนนของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
        2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ติดสังคม ติดบาน และติดเตียง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
491 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สมมติฐานการวิจัย  
        1. คะแนนของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง 
        2. คุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ติดสังคมดีกวา  ผูสูงอายุที่ติดบานและติดเตียง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
     ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยมีดังน้ี 
   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาน้ี คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขต
ภาคกลาง จํานวน 218,974 คน (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) ผูสูงอายุติดบาน 20,822 คน และ 
ติดเตียง 4,753 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) งานวิจัยน้ีแบงกลุมผูสงูอายุเปน 3 กลุม ตามการชวยเหลอืตนเอง ของ 
กระทรวงสาธารณสุข (2561) คือ ผูสูงอายุแบบติดสังคม ผูสูงอายุแบบบาน ผูสูงอายุแบบติดเตียง คํานวณโดยใชสูตร 
Yamanae กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ จํานวน 500 คน สุมตามสัดสวนตามอายุในอําเภอ โดยสุมกลุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน (Muti-stage random Sampling) โดยสุมเลือกผูสูงอายุจากอําเภอในจังหวัดนนทบุรีและเลือกสุมอยางงายจาก
ทั้ง 4 อําเภอ ตามสัดสวนของอายุผูสูงอายุ ที่อยูในอําเภอ ไดจํานวนผูสูงอายุในชุมชน 4 อําเภอ ดังนี้ 226, 94, 96, 84 
ตามลําดับ 
           2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย คําถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได 
โรคประจําตัว (2) แบบคัดกรองโรคซึมเศรา 2 คําถาม (2Q) รวมกับประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q) ของกรมสขุภาพจิต 
เปนแบบคัดกรองความเส่ียงตอการเกิดภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย โดยการคัดกรองโรคซึมเศรา 2 คําถามกอน หาก
มีการตอบวา “มี” เพียงขอเดียวหรือสองขอ จะใชแบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q) การแปลผล ไดดังน้ี 
 

                  7-12 คะแนน หมายถึง เปนโรคซึมเศราระดับนอย (Major Depression, Mild) 
                  13-18 คะแนน หมายถึง เปนโรคซึมเศราระดับปานกลาง (Major Depression, Moderate) 
                  ≥ 19 คะแนนหมายถึงเปนโรคซึมเศราระดับมาก (Major Depression, Severe) 
 

(3)  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ดัดแปลงจากแนวคิดของคอบบ และเชฟเฟอร, คอยน, และลาซารัส (1976) 
เพ่ือประเมินการรับรูการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการตอบสนองความตองการดานอารมณ ดานการ
ยอมรับและเห็นคุณคา ดานการมีสวนรวม และยอมรับในฐานะสวนหน่ึงของสังคม ดานการไดรับความชวยเหลือดาน
การเงิน สิ่งของ แรงงาน และบริการ ดานความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร และดานการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 
ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 25 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ คอื มากที่สุด, สวนมาก, ปานกลาง, เล็กนอย 
และไมมี ผูที่ไดคะแนนสูง แสดงวา รับรูวามีแรงสนับสนุนทางสังคมมาก คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เทากับ 
0.87 (4) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใชแบบสอบถามขององคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย เปนการ
ประเมินคุณภาพชีวิต 4 ดาน ไดแก รางกาย จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคมและดานสภาพสิ่งแวดลอม ผูวิจัยใชแบบวัด
คุณภาพชีวิต ประกอบดวย ขอคําถาม 26 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
คือ มากท่ีสุด, สวนมาก, ปานกลาง, และไมมี ผูท่ีไดคะแนนระดับมากท่ีสุด (96-130) แสดงวา ผูสูงอายุรับรูวามีระดับ
คุณภาพชีวิตดี (คาสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เทากับ 0.88) 
      3. การเก็บรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลโดยวิธีใชแบบสอบถามกับผูสูงอายุจํานวน เก็บตามสัดสวนของ
ผูสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 500 คน ไดแบบสอบถามคนืจํานวน 500 ฉบับ คดิเปนจํานวน 100% 
          4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน การทดสอบคา t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
แบบจับคู ดวยวิธี LSD  
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การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 
           งานวิจัยน้ีไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เลขที่  
COA. 1-0071/2018 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูวิจัยและทีมวิจัยขออนุญาตกลุมตวัอยางโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค
ของการวิจัย ขั้นตอนอยางละเอียดในการสัมภาษณ กลุมตัวอยางสามารถถอนตัวจากการวิจัย ไดทุกเมื่อ ขอมูลท่ีไดจะถูก
เก็บเปนความลับ ผลการวิจัยนําเสนอเปนภาพรวมไมระบุชื่อหรือรายบุคคล 
 

ผลการวิจัย 
          จากการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูสูงอายุในชุมชน พบวา 
ผูสูงอายุเปนเพศหญิงมากกวา คิดเปนรอยละ 65 เปนเพศชายเพียง รอยละ 35 ตามลาํดับ ผูสูงอายุมีสถานภาพการสมรส
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.50 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 35.50 มีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด คือ  
คิดเปนรอยละ 51.50 ไมมีอาชีพ คือ อยูบานเฉยๆ คิดเปนรอยละ 49.00 มีอายุเฉลี่ยเทากับ 62.03 ป รายไดของครอบครัว
โดยเฉล่ียตอเดือนเทากับ 4,097.00 บาท ระยะเวลาการเจ็บปวยโดยเฉลี่ยเทากับ 18.22 ป และระยะเวลาที่รักษาโรค
เฉล่ียเทากับ 17.69 ป โรคที่เปน คือ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ตามลําดับ 
       1. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง ( =80.87, S.D= 8.02) ดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความถ่ี รอยละของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  (n= 500 )      
 

ระดับคณุภาพชีวิต                   จํานวน           รอยละ 
 

S.D  

ระดับตํ่า          (26-60)                    5                  1 53.67 2.01  
ระดับปานกลาง (61-95)                 375                75 
ระดับสูง          (96-130)               115                23 

80.87 
104.05 

8.02 
7.80 

 

รวม                                       500              100 80.20 7.89  
 

        2. ผูสูงอายุแบบติดสังคม มีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดบาน และมีคะแนนของคุณภาพชีวิต 
สูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง ผูสูงอายุแบบติดบานมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง อยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  การทดสอบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีลักษณะที่แตกตางกันแบบจับคูดวยวิธี LSD   
   

 ลักษณะผูสูงอายุ  ติดสงัคม ติดบาน ติดเตียง 
 X     

ติดสังคม 97.18  17.050* 25.889* 
ติดบาน 80.13   8.839* 
ติดเตียง 71.29    

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
     การสรุปและอภิปรายผลตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวดงัน้ี  
          1. คะแนนคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสมมุติฐาน เม่ือศึกษารายดาน
คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต พบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุมีคาเฉล่ียทุกดานอยูในระดับปานกลาง ทั้งดานสุขภาพกาย ดาน
จิตใจ ดานสัมพันธภาพและดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของฐิตวันต หงษกิตติยานนท (2559) ที่ศึกษา
คุณภาพชีวิตผูปวยเรื้อรังและสอดคลองกับผลการศึกษาของนริสรา วงศพนารักษ (2559) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของผูพิการ

X

X
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ในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง หรอืเสนห แสงเงิน (2561) วาคุณภาพชีวิตผุสูงอายุ มีระดับปานกลาง รอยละ 48.5 
รองลงมาระดับไมดี รอยละ39.2 และระดับดีรอยละ 12.3 เน่ืองจากผูสูงอายุจะมีความเสื่อมและการทําหนาที่ตางๆ ของ
รางกาย มยุรี พงษนาค (2555), ดาวเรือง สายจันทร (2560) กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 62 ป มีการเจ็บปวยมานานถึง 
18.22 ป และระยะเวลาที่รักษาเทากับ 17.69 ป อยูบานเฉยๆ รายไดของครอบครัวตอเดือนเฉล่ียเทากับ 4,097 บาท  
ซ่ึงไดมากจากบุตรหลานและเบี้ยผูสูงอายุ แตเน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส มีสามีหรือ
บุตรเปนผูดูแล จึงรับรูวาจะมีผูเขาใจ มีผูดูแลและมีปฎิสัมพันธท่ีดี มีสัมพันธภาพกับครอบครัว ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผานมาวา คุณภาพชีวิตมีระดับปานกลาง เน่ืองจากผูสูงอายุรับรูวาตนเองมีรางกาย จิตใจ มีสัมพันธภาพทาง
สังคมและสภาพสิ่งแวดลอม มีความเสื่อมชราตามอายุ เม่ืออายุมากขึ้นยอมมีความเสื่อมมากและทนทุกขกับโรคที่เปนจึง
ทําใหผูสูงอายุรับรูและยอมรบัวาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตไดตอไปในชุมชน  
           2. ผูสูงอายุแบบติดสังคม มีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดบาน มีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูง
กวาผูสูงอายุแบบติดเตียง ผูสูงอายุแบบติดบานมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไววา ผูสูงอายุแบบติดสังคมจะเปนผูสูงอายุในวัยตน คือ อายุต้ังแต 60-
69 ป ยังสามารถเดินทาง สามารถเขารวมกิจกรรมได แตเม่ือเขาวัยกลางอายุ 70-79 ป หรือเริ่มติดบาน การเดินทาง  
การชวยเหลือตนเองและโรคประจําตัวจะมีมากขึ้น และเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุวัยปลายอายุต้ังแต 80 ปขึ้นไป หรือผูสูงอายุ
แบบติดเตียงย่ิงมีความเสื่อมของรางกายและบกพรองทางกระบวนการรูคิดมากขึ้น ไมสามารถชวยเหลือตนเอง และตอง
นอนอยูกับเตียงจะทําใหมีคะแนนของคุณภาพชีวิตตํ่ากวาผูสูงอายุแบบติดสังคมและติดบาน (ฐิตวันต หงษกิตติยานนท, 
2561) จึงทําใหผูสูงอายุรับรูวา ผูสูงอายุแบบติดสังคมและติดบาน และมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบ 
ติดเตียง   ผูสูงอายุแบบติดบานมีคะแนนของคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง เน่ืองจากผูสูงอายุในวัยตนหรือ
ผูสูงอายุติดสังคมสามารถเดินทาง ชวยเหลือตนเองได มีกิจกรรมไดจึงทําใหผูสูงอายุแบบติดสังคมและติดบานมีระดับของ
คุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุแบบติดเตียง สอดคลองกับการวิจัยของอารี พุมประไวทย (2562), Cheang, K. M., & 
Cheok, C. (2015) สอดคลองกับ Borowiak และ Kastka (2004) ศึกษาตัวทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบานและ
สถานพยาบาลสอดคลองกับการวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของลดาวัลย เจริญย่ิง (2560) ผลของโปรแกรมการสรางเสริม
ความมีคุณคาในตนเองตอภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ และดังน้ันอาจสรุปไดวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุระดับท่ีสูง เปนระดับ
ที่ดีน้ันข้ึนอยูกับการชวยเหลือตนเอง การมีโรคประจําตัว การไดรับความชวยเหลือดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน และ
บริการ ไมวาผูสูงอายุจะอยูในชุมชนหรืออยูในวัฒนธรรมใดๆ ก็ตาม ดังน้ันจึงควรเพ่ิมเติมในประเด็นในเรื่องส่ิงอํานวยความ
สะดวก การมีสวนรวมในกิจกรรม การสรางรายได การมีเงินและขอมูลขาวสารเรื่องสุขภาพ ตามลําดับ  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูบริหารควรมีนโยบายสนับสนุนดานงบประมาณในดานคุณภาพชีวิต ดานการให
ขอมูลแกผูสูงอายุ ตลอดจนการใหขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม ยอมรับใหเกียรติในฐานะสวนหนึ่งของสังคม และ
ผูสูงอายุในกลุมติดเตียง รัฐบาลควรใหความสําคัญในการเพ่ิมคณุภาพชวีิตผูสูงอายุกลุมน้ี 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป ควรวิจัยพัฒนาเพ่ือคุณภาพชวีิต ดานการใหขอมูลแกผูสูงอายุ เพ่ือเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุในกลุมติดเตียง และติดบานในชุมชนตอไป 
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ผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร 
ท่ีมีตอการกาํกับดูแลท่ีดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

Effects of Organization Support, Organization Atmospheres, Organization 
Loyalty on Good Governance of Revenue Department, Ministry of Finance 

อัครวิชช รอบคอบ1, จิณณณิชา รอบคอบ2, ธีราภรณ ลิมานนทวราไชย1 
1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณโุลก 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือทดสอบความสัมพันธและผลกระทบระหวางการสนับสนุนจากองคกร 
บรรยากาศภายในองคกร และความภักดีในองคกรที่มีตอการกํากับดูแลท่ีดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ใชวิธี 
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิท่ีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนและเลือกกลุมตัวอยาง โดย
ใชคอมพิวเตอร 278 หนวย จําแนกตามสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามภูมิภาค เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังเจาพนักงานสรรพากรพ้ืนที่และสรรพากรพ้ืนที่
สาขา จนไดรับขอมูลที่สมบูรณใชงานไดทั้งสิ้น 156 ฉบับ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบ

สมมติฐานและการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ GG = 1 + 1 OS + 2 OA + 3 OL + 4 NO + 1.  ผลการวิจัย 

พบวา การสนับสนุนจากองคกร (1 = 0.210), บรรยากาศภายในองคกร (2 = 0.307) มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดีของเจาพนักงานสรรพากรของกรมสรรพากร งานวิจัยนี้กรมสรรพากรสามารถนําไปใชในการ
สนับสนุนการเรียนรู ฝกอบรมนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสมัยใหมๆ ที่กรมสรรพากรจัดทําขึ้น รวมถึงการสรางบรรยากาศ
ในการทํางานภายในองคกรใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งจะสงเสริมใหเจาพนักงานสรรพากรของกรมสรรพากรมีการกํากับดูแลท่ีดีเพิ่ม
สูงขึ้นไดในอนาคต  
คําสําคัญ: การสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร, กรมสรรพากร 
 

Abstract 
  This study aims at examining the relationship and effects of organization support, organization 
atmospheres, organization loyalty to good governance of Revenue Department, Ministry of Finance. 
The sample was selected by using the stratified random sampling procedure and from different with 
95% confidentiality. The sampling targeted 278 the revenue office and revenue branch office. The 
questionnaires were received from the mail survey the revenue office and revenue branch office and 
were included in the analyses. 156 completed study employed descriptive statistics and multiple 

regression analysis for hypotheses testing GG = 1 + 1 OS + 2 OA + 3 OL + 4 NO + 1. The results 

show that organization support (1 = 0.210), organization atmospheres (2 = 0. 0.307) have a 
relationship and positive impact on the good governance of the Revenue Officer of the Revenue 
Department. The Revenue Department could use this outcome to support learning and training new 
innovation technology that the Revenue Department has provided. Which provides and better working 
atmosphere. This would encourage the Revenue Offices to implement governance in the future. 
Keywords: Organization Support, Organization Atmospheres, Organization Loyalty, Good Governance.  
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บทนํา 
  ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance เปนการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ เกิดคร้ังแรกในป 1989 โดยธนาคารโลก (World Bank ไดนําแนวความคิดน้ีไปใชในรายงาน
ที่วิเคราะหความลมเหลวในการพัฒนาประเทศของรัฐในอัฟริกา ตอมาในป ค.ศ. 1996 คณะกรรมการกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ก็นําหลักธรรมาภิบาล มาใชเปนเงื่อนไขพิจารณาที่จะใหเงินกูแกประเทศท่ีตองการความชวยเหลือ 
(World Bank, 1989: 1) สวนในประเทศไทย แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2540 เปนชวง
เหตุการณวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (วิกฤตการณตมยํากุง) ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณดงักลาว หลายฝายก็ไดรับผลกระทบ
อยางหนัก ไมเวนแมกระทั่งภาคประชาชน หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจของเอกชนตางพากันปดกิจการ (วิชนี คุปตะวาทิน 
และศุภกานต มังกรสุรกาล, 2561) วิกฤตการณในคร้ังน้ัน ทําใหทั้งภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงผลกระทบ เกิดความ
รวมมือเพ่ือปองกัน ฟนฟูความเสียหาย และสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจใหกับประเทศตามแนวทาง “ธรรมาภิบาล” 
(เสาวณี จันทะพงษ และนิธิสาร พงศปยะไพบูลย, 2560) 

แตปญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงานภาครัฐ เปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ  
การบริหารราชการ และตอทัศนคติในดานคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทีมีตอเจาหนาที่ภาครัฐใหเส่ือมทรามลง ทําให
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ปญหาดานธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐอยางเชน การทุจริต 
คอรรัปชันในหนวยงานภาครัฐบางหนวยงาน หรือขาราชการบางกลุม การใชอํานาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชนของ
ขาราชการ การมีผลประโยชนทับซอน สงผลกระทบทําใหประชาชนขาดความไววางใจในระบบราชการ ขาดความเช่ือม่ัน 
มีทัศนคติ คานิยมที่ไมดีตอภาครัฐ เกิดเปนภาพลบตอคุณธรรมจริยธรรมกับเจาหนาที่ของรัฐ จนเกิดเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการใหบริการ (Revenue Department, 2014) ตัวอยางเชน ปญหาการทุจริตของเจาหนาท่ีกรมสรรพากร
พื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ผิดวินัยรายแรงฐานรวมกันทุจริตคืนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ใหแกผูประกอบการ อันเปนเท็จ
มูลคากวา 1,100 ลานบาท คดีดังกลาวเปนคดีเกาและเปนกลุมคนเดียวกับคดีทุจริตออกใบกํากับภาษีเท็จเพื่อขอคืนภาษี 
มูลคาเพิ่ม มูลคากวา 4,300 ลานบาท ของนายสาธิต รังคสิริ สมัยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งคดีน้ีมีเจาหนาที่
กรมสรรพากรรวมขบวนการอีกจํานวน 23 ราย (สํานักขาวอิสรา, 2562) ปญหาดานการบริหารงานของกรมสรรพากร 
ในปจจุบันที่มุงเนนการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบภาษีอากรเปนหลัก แตขาดหนวยงานที่จะเขามาชวยในการให
ความรูทางดานวิชาการ ทําใหบุคลากรของกรมสรรพากรตองเขารับการฝกอบรม กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ออกมา
ใหมๆ อยูตลอดเวลา ทําใหเสียงบประมาณและเวลาราชการ จนทําใหมีผลกระทบตองการใหบริการแกผูเสียภาษี 
(Temsiriwattanakul, 2005) ซึ่งปญหาตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนน้ัน อาจสงผลตอการกํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร
ในที่สุด 

กรมสรรพากร (Revenue Department) เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง (Ministry of 
Finance) มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรตามวิสัยทัศน พันธกิจ รองรับนโยบาย และยุทธศาสตรที่สําคัญของ
กระทรวงการคลังและของรัฐบาล โดยมีสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา ทําหนาที่ในสวนงาน
ดานการปฏิบัติงานมีหนาที่ในหลายๆ ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติตามนโยบาย มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวาง
แผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานการจัดเก็บภาษีอากรใหเปนไปตามเปาหมายของกรมสรรพากร ดาน
การกํากับดูแลผูเสียภาษี ไดแก ตรวจสอบภาษี เรงรัดภาษีอากรคาง ดําเนินคดีแกผูเสียภาษี การคืนเงินภาษี ดานการ
ประชาสัมพันธ ไดแก การเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากรแกผูเสียภาษี และดานการกํากับ 
ติดตาม ไดแก การควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ที่อยูในการดแูล แตเน่ืองจากในปจจุบันกรมสรรพากร
ไดมีการออกกฎระเบียบ ขอบังคับใหมๆ รวมถึงนโยบายการจัดเก็บภาษีที่เขมงวดมากขึ้น มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาใช เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม เปนไปตามนโยบายของภาครัฐท่ีจะมุงสู
สังคมแบบไรเงินสด ตามแผนยุทธศาสตร National E-Payment แตยังตองคงไวซึ่งภาพลักษณการเปนหนวยงานการ
กํากับดูแลที่ดี มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามประมวลรัษฏากรและกฎหมายอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ได
กําหนดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตวิสัยทัศนที่วา “ผูนําดานบริหารการจัดเก็บภาษี บริการที่ดี ดวยนวัตกรรมและ
หลักธรรมภิบาล” ไปพรอมๆ กันดวย (Revenue Department, 2014) กรมสรรพากรจึงตระหนักถึงความสําคัญของ
เร่ืองน้ี มีการบริหารราชการที่เนนธรรมาภิบาลเปนหลัก ปองกันไมใหเจาหนาที่สรรพากรมีผลผลประโยชนทับซอน Conflict 
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of Interest ในอีกดานหนึ่งก็ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มีการใชภาษีเปนเคร่ืองมือในการกระจายรายไดเพื่อสรางความ
เปนธรรม ดวยความโปรงใสชัดเจน และสามารถตรวจสอบได (ศูนยสารนิเทศสรรพากร, 2562) รวมถึงสงเสริมใหภาค 
เอกชนมีการเสียภาษีที่ถูกตอง ปองกันการฟอกเงิน การเลี่ยงภาษี การหนีภาษี  โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน 
การจัดเก็บภาษี เชน ระบบการออกใบกํากับภาษี/ใบเสร็จภาษีอิเล็กทรอนิกส (e-Tax invoice/e-Receipt) การรับ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส (e-Donation) ตราสารอิเล็กทรอนิกส (e-Stamp) ระบบการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายทาง 
(e-Withholding tax) (Public Sector Development Group, 2016)   
  จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของการสนับสนุนจาก
องคกร บรรยากาศภายในองคกร และความภักดีในองคกรที่มีตอการกํากับดูแลท่ีดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  
ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยน้ัน กรมสรรพากรสามารถนําเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน 
และสภาพแวดลอมของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาใหมีการกํากับดูแลที่ดีที่เพ่ิมสูงข้ึนได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร ท่ีมีตอ

การกํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร ท่ีมตีอการ

กํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 

สมมติฐานการวิจยั 
จากวัตถุประสงคหลักของงานวิจัย ตองการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศ

ภายในองคกร และความภักดีในองคกร มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดีของกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง สามารถอธิบายสมมติฐานการวิจัยไดดังตอไปน้ี  สมมติฐานท่ี 1 การสนับสนุนจากองคกร (Organization 
Support) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศ
ภายในองคกร (Organization Atmospheres) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) สมมติฐานที่ 3 ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
  ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคดิของทฤษฎีฐานทรัพยากร (The Resource-based View of the 
Firms: RBV) และทฤษฎีการรับรู (Cognitive Theory) มาใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางผลกระทบของการ
สนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, ความภักดีในองคกร ที่มีตอการกํากับดูแลท่ีดี ของกรมสรรพากร กระทรวง 
การคลังท่ีประกอบอยูในการวิจัย ดังตอไปน้ี  

อันดับแรกประยุกตใชทฤษฎีฐานทรัพยากร (The resource-based view of the firms: RBV) เปนทฤษฎีที่
อธิบายถึงความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรโดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดคุณคา (Wernerfelt, B., 1984) 
และทรัพยากรน้ันมีความเปนหน่ึงเดียวกันทั้งองคกร (Rumelt, D. P., 1984) ซึ่งทรัพยากรดังกลาวนั้นจะตองมีคุณลักษณะ 
4 ประการ ไดแก มีคุณคา หาไดยาก ไมสามารถเลียนแบบไดงายและไมสามารถทําทดแทนได (Barney, J. B. (1991) 
สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีนําทฤษฎีฐานทรัพยากร (The resource-based view of the firms: RBV) มาใชอธิบายกรอบ
แนวคิดงานวิจัยและความสัมพันธระหวางตัวแปร การสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร
ที่มีรูปแบบเฉพาะมีความพิเศษเหนือกวาองคกรอ่ืนกับประสิทธิภาพของการใหบริการ 

อันดับตอมา ประยุกตใชทฤษฎีการรับรู (Cognitive Theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเปน
ผลมาจากการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางปจจัยของสภาพแวดลองทางสังคมกับปจจัยเฉพาะของตัวบุคคลท่ีสงผลตอการ
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รับรูในเหตุการณตางๆ ที่เปนทั้งดานบวกและดานลบ (Bandura, A., 1997) เชน การรับรูถึงผลงานหรือผลสําเร็จของ
บุคคลที่เกิดขั้นในอดีต (Baron, R. A., and Henry, R. A., 2006) หรือการรบัรูถึงประสบการณที่ลมเหลวในอดีตที่จะชวย
กระตุนใหบุคคลน้ันๆ เกิดการปรับปรุงและเรียนรู เพ่ิมขึ้น (Ucbasaran et al., 2008) จนเกิดเปนความรู ทักษะ
ประสบการณที่มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคล และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสภาพแวดลอมที่ตนไดรับรู ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีการรับรู (Cognitive Theory) มาใชอธิบายถึงกรอบแนวคิดงานวิจัยและความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ความภักดีในองคกร ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลถึงการกํากับดูแลที่ดี 
ของเจาพนักงานสรรพากร  
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีประยุกตใชทฤษฎีฐานทรัพยากร (The resource-based view of the firms: RBV) และทฤษฎีการ
รับรู (Cognitive Theory) โดยกําหนดตัวแปรอิสระ ไดแก การสนับสนุนจากองคกร (organization support), บรรยากาศ
ภายในองคกร (Organization Atmospheres), และความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) และตัวแปรตาม 
ไดแก การกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) โดยอธิบายไดดังตอไปน้ี 

การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) เปนแนวคิด ดานผลิตภัณฑ โปรแกรม บริการ รวมถึง
เทคโนโลยีใหมๆ ที่องคกรไดนํามาดัดแปลง ประยุกต หรือคิดคนข้ึนมาใหเปนประโยชนแกตัวลูกคาและผูบริโภคดวยการ
ประเมินศักยภาพที่เปนไปไดของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีน้ัน มีการวางแผนนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใชในกระบวน 
การปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งกระบวนการที่มีนวัตกรรมมีสวนสําคัญและเปนตัวขับเคล่ือนองคกร เพ่ิมการปฏิสัมพันธ 
ความเช่ือม่ันระหวางลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคการอีกดวย (Arpaci, 2010) โดยลูกคาหรือผูบริโภคสามารถใช
ประโยชนจากศักยภาพของนวัตกรรมใหมๆ จากผลิตภัณฑหรือบริการที่มีนวัตกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการเรงการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางกาวกระโดด สงผลถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารงานของภาครัฐ (Orwa et al., 2017) รวมถึงสงผลโดยตรงตอการกํากับดูแลท่ีดกัีบประชาชน
ผูรับบริการดวยตนทุนที่ต่ํา (Lawson-Body, et al., 2008) การสงตอการใหบริการในทางปฏิบัติ (Torugsa and 
Arundel, 2016) ตอบสนองความตองการใหมๆ และการดําเนินชีวิตของลูกคาหรือผูบริโภค (Ratten, 2015) ซี่งสามารถ
วัดผลการดําเนินงานไดจากการเพิ่มขึ้นของ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลติภาพของธุรกิจ (Behera et al., 2015)   
  บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) เปนวัฒนธรรมขององคกรที่กอใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคกร ซ่ึงจะมีลักษณะแตกตางกันไป (Montebello, A. R, 2003)  
รวมถึงจุดแข็งและเงื่อนไขตางๆ ที่มีอยูในทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งสภาพแวดลอมภายในองคกรดังกลาว สามารถ
สงผลตอการดําเนินงานท่ีย่ังยืน ทําใหมีผลการดําเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน (Smith et. al., 1979) และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคกรน้ันๆ ได (Mao et al., 2013) ในปจจุบันกรมสรรพากรใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคลากรและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา อาทิเชน ดูแลเอาใจใส 
ในขวัญกําลังใจ การเพิ่มอัตรากําลังผูปฏิบัติงาน สนันสนุนวัสดุอุปกรณในการปฎิบัติหนาท่ีใหมากขึ้น สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานท่ีสูงข้ึน (เกสร เลิศรุง, 2557) 

ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มักมีความหมายเหมือนกับคําม่ันสัญญาตอองคกร แตบางครั้ง
ถูกมองวาเปนทัศนคติ (Meyer & Allen, 1991) ความจงรักภักดีขององคการ คือ ความเต็มใจของพนักงานหรือลูกจางที่
จะอยูกับองคกร ความภักดีขององคกรสามารถกําหนดเปนมุงม่ันสูความสําเร็จของพนักงานที่มีตอองคกร และเชื่อม่ันวา
การทํางานใหกับองคกรนี้เปนทางเลือกที่ดีที่สุดเลว ไมมีความคิดจะเปล่ียนงานถึงแมที่อื่นจะเสนอผลประโยชนที่สูงกวา 
(The Loyalty Research Center, 1990) ความจงรักภักดีตอองคกร เปนพฤติกรรมการเปนพลเมืองขององคกรที่สะทอน
ใหเห็นถึงความจงรักภักดีตอองคกร เพื่อสงเสริมผลประโยชนและภาพลักษณขององคกรตอบุคคลภายนอก และยังเปน
การแสดงออกตอความมุงม่ันตอองคกรและการมีสวนรวมในองคกรอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ (Mowday, Porter and 
Steers 1982) เมื่อทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบวาขาราชการสรรพากรภาค 5 มีความจงรักภักดีในองคกรมีเหตุผลมาก
จากความภูมิใจในความเปนราชการในสังกัด ตั้งใจทุมเททํางานเพื่อความสําเร็จของกรมสรรพากร มีความรูสึกดีตอ
ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือใหคําแนะนําเม่ือมีปญหา (ปาริชาติ พงษชัยศรี, 2552)  
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  การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) หมายถึง หลักในการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายของทางธรุกิจ แตสําหรับการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ เรียกวา 
ธรรมาภิบาล เปนหลักเกณฑในการบริหารราชการ การปกครองบานเมือง รวมถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐให
เปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมภิบาลนี้สามารถชวยสรางสรรคและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐน้ันๆ มี
ศักยภาพและประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน สงผลใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของเกิดความเช่ือมั่น เกิดความไววางใจจาก
ประชาชนหรือผูรับบริการ และยังสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลอีกดวย (Organization for Economic Co-operation 
and Development: OECD, 2005) โดยภาครัฐควรทําหนาที่อยางเปนทางการในการกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน
และเปนไปตามนโยบายที่ไดกําหนดไว เพ่ือใหม่ันใจวาการกํากับดูแลที่ดีของภาครัฐจะดําเนินไปดวยความโปรงใสและมี
ความรับผิดชอบตอประชาชน (Paul, 1992) 

 

กรอบแนวคิดงานวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของสามารถสรางกรอบแนวคิด

และต้ังสมมติฐานการวิจัยโดยประยุกตใชทฤษฎีฐานทรัพยากร (The Resource-based View of the firms: RBV) และ
ทฤษฎีการรับรู (Cognitive Theory) ดังรูปภาพท่ี 1 ไดดังน้ี 
     
 
. 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่และสรรพากรพื้นที่สาขา ในฐานขอมูลของ

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (Revenue Department, 2016) ผูตอบแบบสอบถามการวิจัย ไดแก สรรพากรพื้นท่ี 
สรรพากรพ้ืนที่สาขา ที่ปฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจในนโยบายของการบริหารราชการของกรมสรรพากร จํานวน  
968 หนวย คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยทําการประมาณคาสัดสวนของประชากรที่เหมาะสมที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ระดับความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง 5%  โดยเปดตาราง Krejcie และ Morgan) (Krejcie & Morgan, 1970) 
นํามาคัดเลือกหาขนาดของกลุมตัวอยาง (Samples) ที่เหมาะสม และทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยจําแนกสํานักงานสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่สาขา กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนและ
เลือกตัวอยางโดยใชคอมพิวเตอร  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ไปยังสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ และสรรพากรพื้นท่ีสาขาที่ไดทําการคัดเลือกไว จํานวน 278 หนวย จนได
แบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 156 ฉบับ คิดเปนรอยละ 56.11 ของกลุมตัวอยาง ถือไดวาอยูในระดับที่ยอมรับไดตาม
ทฤษฎีของ Aaker, Kumar และ Day (2001) โดยกําหนดไวตองมีอัตราตอบกลบัอยางนอยรอยละ 20 ถือวายอมรับไดวา
มีจํานวนตัวอยางเพียงพอที่จะนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหทางสถิติได (Aaker et al., 2001) ในระหวางน้ันระยะเวลา
หน่ึงเดือนคร่ึง ผูวิจัยไดทําการทดสอบความอคติของการไมตอบกลับ (Non-response Bias Test) พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางกลุมตอบกลับและกลุมไมตอบแสดงวา ไมมีปญหาความมีอคติของการไม
ตอบกลับ (Non-response Bias) (Armstrong and Overton, 1977) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวน
ที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 เปนขอมูลทั่วไปของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีและพ้ืนที่สาขา ผูวิจัย

-  การสนับสนนุจากองคกร (Organization Support) 
-  บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) 
-  ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) 

 

การกํากับดูแลที่ดี  
(Good Governance) 
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ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวของกับการสนับสนุนจาก
องคกร (Organization Support), บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres), ความภักดีในองคกร 
(Organization Loyalty) และการกํากับดูแลที่ด ี(Good Governance) ใชมาตรวัดแบบลิเคริท (Likert Scale Ranging) 
ประเมินคา 5 ระดับ จากความคิดเห็นดวยนอยที่สุด = 1 ถึงความคิดเห็นดวยมากที่สุด = 5 เพ่ือจัดกระทําขอมูลสําหรับ
ใชสถิตในเชิงปรมิาณ (Quantitative Research)  

ในการวิเคราะห โดยผานการตรวจสอบความตรงดานโครงสราง (Construct Validity) และความตรงดานเน้ือหา 
(Content Validity) ที่ไดสรางแบบสอบถามข้ึนจากการตรวจสอบ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เก่ียวของในอดีต ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไข สําหรับการหาคาความเช่ือม่ัน
หรือความนาเช่ือถือของเครื่องมือ (Reliability) ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach เพ่ือประเมินคณุภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Churchill, 1979) ในกรณีตรวจสอบขอคําถามที่มคีา Factor 
Loading ไมถึง 0.50 จะตัดขอคําถามน้ันออก ทําการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ 
(Discriminant Power) วิเคราะหโดยใชเทคนิค Corrected Item-total Correlation ดวยสถิติของ Pearson มีคาอยู
ในชวงระหวาง 0.615-0.860 ตามตารางที่ 1 คาอํานาจจําแนกมีคามากกวา 0.20 ขึ้นไป ถือวาแบบสอบถามมีคุณภาพดี 
(สมบัติ ทายเรือคํา, 2553: 90) และทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของเคร่ืองมือหรอืมาตรวัดองคประกอบดวยเทคนิค
ของการวิเคราะหองคประกอบ (Confirm Factor Analysis: CFA) โดยวิเคราะหหาคา KMO และ Bartlett’s test ซึ่ง
เปนคาสถิติเพ่ือการวิจัยที่ใชวัดความเหมาะสมของขอมูลและทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหพบวา คาความเหมาะสม
ของขอคําถาม คา KMO หรือ คา Kaiser-Meyer-Olkin ซึ่งขอมูลของตัวแปรโดยรวมอยูในชวง 0.800-0.859 จากผลการ
วิเคราะหจากตารางที่ 1 พบวา คา KMO ที่คํานวณได มีคามากวา 0.50 และเขาใกล 1.00 จึงสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยู
เหมาะสมที่จะใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Confirm Factor Analysis: CFA) ได (Vanichbuncha, 2010) และ
ใชการวิเคราะหสถิติดวยคา Bartlett’s Test of Sphericity เปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานที่มีการแจกแจงโดยประมาณ
แบบไคสแควร (Chi-Square) ผลการวิเคราะหพบวา คา Bartlett’s Test of Sphericity มีคาอยูในชวงระหวาง 236.460 
-485.898 p-value p<0.05 แสดงวาตัวแปรดานตางๆ มีความสัมพันธกัน จึงสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ 
(Confirm Factor Analysis: CFA) ได (Vanichbuncha, 2010) ตามตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ (Discriminant Power) 
 

ตัวแปร Corrected Item-
total Correlation 

Kaiser-Meyer-Olkin: 
KMO 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

การสนับสนุนจากองคกร (OS) 0.670 - 0.767 0.813 297.633 
บรรยากาศภายในองคกร (OA) 0.790 – 0.860 0.859 485.898 
ความภักดีในองคกร (OL) 0.615 – 0.756 0.800 236.460 
การกํากับดูแลที่ดี (GG) 0.764 – 0.827 0.809 431.179 

 

  จากตารางท่ี 1 ผลจากการวิเคราะห Corrected Item-total Correlation Kaiser-Meyer-Olkin: KMO และ 
Bartlett’s Test of Sphericity แลว สามารถใชเทคนิคคา Factor Loading ในการเคราะหพบวา คาความเชื่อมั่น 
Factor Loading มีคาอยูในชวงระหวาง 0.783-0.924 ซึ่งมีคาไมต่ํากวา 0.50 น้ันแสดงใหเห็นวา คาความเชื่อมั่นอยูใน
ระดับที่ยอมรับได (Hair at el., 2010) และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Cronbach 
ผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟาต่ําสุดที่ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มีคาเทากับ 
0.827 และสูงสุดที่บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) มีคาเทากับ 0.927 ซ่ึงผลลัพธที่ไดมีคา 
ไมต่ํากวา 0.70 (Malhotra, 2004) แสดงใหเห็นวา แบบสอบถามมีคาความเที่ยงตรงเพียงพอเหมาะสม (ตารางท่ี 2)  
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือ ของตัวแปร 
 

ตัวแปร Factor Loadings Cronbach Alpha 
การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) 0.813 - 0.877 0.866 
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) 0.880 - 0.924 0.927 
ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) 0.783 - 0.880 0.827 
การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 0.874 - 0.905 0.909 

 

ผลการศึกษา 
  1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 76.30)  
มีอายุระหวาง 40-50 ป (รอยละ 37.20) สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 57.10) ระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
(รอยละ 74.40) ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานตรวจสอบภาษีมากกวา 10 ป (รอยละ 69.20) และตําแหนงงาน
ปจจุบันดํารงตําแหนงเจาพนักงานตรวจสอบภาษีปฏิบัตกิาร (รอยละ 74.40) 
  2. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีและสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา 

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีและสรรพากรพื้นที่สาขา พบวา สวนใหญมีที่ต้ังอยูสวน
ภูมิภาค (รอยละ 78.80) มีจํานวนบุคลากรในหนวยงาน นอยกวา 10 คน (รอยละ 79.50) รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร
ของหนวยงาน มากกวา 700,000 บาทตอเดือน (รอยละ 58.30) และภาษีอากรที่จัดเก็บไดในปภาษีที่ผานมาโดยประมาณ 
นอยกวา 100,000,000 บาท (รอยละ 68.60) 
  3. การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของทุกตัวแปร 

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกตัวแปร (ตารางท่ี 3) จากการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ 
(Multicollinearity) พบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคูตัวแปรระหวาง 0.389-0.587 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํากวา 0.8 คา Variance Inflation Factor (VIFs) 
ที่ใชในการตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธเชิงเสน หรือมีความสัมพันธเชิงเสนสูง
มากเกินไป หรือสภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) อยูในชวงระหวาง 1.024-1.648 ซ่ึงมีคาไมเกิน 10 (Gujarati 
and Porter, 2009) และคา Tolerance อยูในชวงระหวาง 0.607-0.977 ซึ่งผลท่ีไดมีคานอยกวา 1 (Hair et al., 2010)  
แสดงวาไมพบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) ระหวางคูตัวแปรท่ีมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธต่ํากวา 0.8  
 

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 

ตัวแปร (Variables) OS OA OL GG 
คาเฉลี่ย (Mean) 4.17 3.97 3.94 4.28 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)  0.683 0.822 0.702 0.607 
การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) (OS) 1    
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) (OA) 0.453** 1   
ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) (OL) 0.389** 0.587** 1  
การกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) (GG) 0.477** 0.583** 0.432** 1 

** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) (n = 156) 
 
  4. การวิเคราะหความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

ตารางที่ 4 ทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ การสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร และความภักดีใน
องคกร ที่สงผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี โดยใช OLS Regression Analysis ในการวิเคราะหเพ่ือหาความสมัพันธ โดย
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กําหนดใหการสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, และความภักดีในองคกร เปนตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) และกําหนดใหการกํากับดูแลท่ีดีเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) ทําการวิเคราะห 
(Method) ดวยสมการดวยวิธี Enter ดงักลาว  
 

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบ 
 

 
ตัวแปร (Variables) 

การกํากับดูแลที่ดี (GG)  
t 

 
p-value 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Constant 1.773 0.291 6.084*** 0.000 
การสนับสนุนจากองคกร (OS) 0.210 0.063 3.339*** 0.001 
บรรยากาศภายในองคกร (OA) 0.307 0.060 5.088*** 0.000 
ความภักดีในองคกร (OL) 0.094 0.069 1.358 0.177 
จํานวนบุคลากรในหนวยงาน (NO) 0.026 0.035 0.729 0.467 

Variance Inflation Factor VIFs = 1.024 – 1.648, Durbin-Watson = 1.957, Tolerance = 0.607 - 0.977,  
Adjusted R2  = 0.390 
***, and ** represent statistical significance at the 1%, and 5%, levels respectively  (n = 156) 
 

สมการพยากรณที่ใชในการวิจัย 
  เพ่ือทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของการสนับสนุนจากองคกร, บรรยากาศภายในองคกร, และความ
ภักดีในองคกรที่มีตอการกํากับดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยใชจํานวนบุคลากรในหนวยงาน ของ
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีและสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเปนตัวแปรควบคุม ผูวิจัยไดใชสมการพยากรณในการวิจัย 
ดังตอไปน้ี 
 
  การกํากับดูแลท่ีด ี(GG)   =  
 

การทดสอบสมมติฐาน 
จากวัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคกร (Organization 

Support) (Equations 1: (1 = 0.210, p<0.001) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 วาการสนับสนุนจากองคกร (Organization 
Support) ของกรมสรรพากร มีความสัมพันธเชงิบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 

จากทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางบรรยากาศภายในองคกร (Organization 

Atmospheres) (Equations 1: (2 = 0.307, p<0.001) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี 
(Good Governance) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ดังน้ันจึงยอมรบัสมมติฐานที่ 1 วาบรรยากาศภายในองคกร (Organization 
Atmospheres) ของกรมสรรพากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 

สําหรับสมมติฐานท่ี 3 ซึ่งเปนสมมติฐานสุดทาย ผลการวิจัยพบวา ความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) 
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Equations 

1: (3 = 0.094, p>0.05) ดังน้ันปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 วาความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) ของกรมสรรพากร
มีความสัมพันธเชิงบวกแตไมมีผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 
 
 

1 + 1 OS + 2 OA + 3 OL + 4 NO + 1      (1) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) มีความสัมพันธและผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี 

(Good Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีการสนับสนุนการศึกษา เรียนรู นวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ  
มีนําความรูและเทคโนโลยีเหลานั้นมาใชในองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม มีการประยุกตใชเทคโนโลยีชั้นสูง และ
ทันสมัยในการบริหารงานขององคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงยังไดสงเสริมบุคลากร
เขาฝกอบรมและทําความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อใหบุคลากรเหลาน้ันนํามาความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานในองคกร มีระบบงานมาตรฐานสากล ทําใหผูเสียภาษีไดรับบริการท่ีดี รวดเร็ว ดวยตนทุนที่
ตํ่าลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Body et al., (2008) ไดกลาวถึง การที่ภาครัฐบาลนําขอมูลทางดานเทคโนโลยีมาก
ใชในการบริหารงาน สงผลโดยตรงตอการกํากับดูแลที่ดีแกประชาชนผูรับบริการดวยตนทุนที่ต่ํา รวมถึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Arpaci (2010) ไดกลาวถึง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีน้ันสําหรับองคกรที่มีการนํานวัตกรรมใหมๆ ไปใช
ภายในองคกร จะชวยใหองคกรเกิดนวัตกรรมในการดําเนินงานที่ทันสมัยขึ้นได ชวยใหผูบริหารในองคกรภาครัฐสามารถ
วางแผนนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งกระบวนการที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
มีสวนสําคัญและเปนตัวขับเคล่ือนองคกร เพิ่มการปฏิสัมพันธ ความเช่ือมั่นระหวางลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคการ
อีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Mutika Sukorn (2015) ไดกลาววา การสนับสนุนขององคการแรงจูงใจภายในและ
ประสิทธิภาพขององคการ มีผลตอภาวะผูนําและการกํากับดูแลท่ีดีเพิ่มขึ้นได 

2. บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) มีความสัมพันธและผลกระทบตอการกํากับดูแล
ที่ดี (Good Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความคิด
สรางสรรค และแนวความคิดใหมๆ ในการพัฒนาการบริการอยางตอเน่ือง รวมถึงมีการใหรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเดน ในการการสรางสรรคและการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคกรมีโอกาส
แสดงออกถึงความสามารถและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมีนโยบายใหบุคลากรศึกษาหาความรู เพ่ือใหเกิด
แนวคิดสรางสรรคดานการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัยของ Sava et al., (2011)  
ไดกลาวถึง สภาพแวดลอมภายในองคกรที่มีระบบงานที่ดี ดูแลขวัญและกําลังใจของพนักงาน มีอุปกรณการทํางานที่
ทันสมัยได มีระบบงานมาตรฐานสากล สงผลตอการดําเนินงานที่ย่ังยืนขึ้นได ซึ่งเกิดจากความสามารถขององคกรในการ
ตระหนักถึงและรักษาไวซึ่งเปาหมายในระยะยาว โดยประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ย่ังยืนเกิดจากความสามารถที่จะ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของกิจการในระยะยาว Smith al. et., (1979) 
กลาววา ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมขององคกรกับผลการดําเนินงานของกิจการ โดยในกิจการที่มีสภาพแวดลอม
ภายในองคที่ดจีะสงผลใหกิจการมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

3. ความภักดใีนองคกร (Organization Loyalty) มีความสัมพันธ แตไมมีผลกระทบตอการกํากับดูแลท่ีดี (Good 
Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีระบบการบริหารราชการในการกํากับดูแลที่ดีย่ิงอยูแลว ทําใหเจาพนักงาน
กรมสรรพากร ซึ่งเปนขาราชการประจํามีความรูสึกถึงความภาคภูมิใจในงาน ความมั่นคงในการทํางาน ทัศนคติที่มีตอ 
ผูบังคับบัญชีและเพื่อนรวมงาน รวมถึงคาตอบแทน ไมมีการยายที่ทํางานหรือลาออก และมีการเติบโตในหนาที่การงานดี
อยูแลว   
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  งานวิจัยในน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล
ระดับความคิดเห็นหรือการรับรูซึ่งมีการเปล่ียนแปลงได จึงอาจจะไมครอบคลุมการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 
ทั้งหมด ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตควรนําการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เขามาชวยในการศึกษา 
เพ่ือขยายความรูใหครอบคลุมเก่ียวกับการวิจัยดานการสนับสนุนจากองคกร บรรยากาศภายในองคกร ที่มีตอการกํากับ
ดูแลที่ดี ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในมุมมองอ่ืนใหมากย่ิงข้ึน  
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  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กรมสรรพากร สามารถสรางการกํากับดูแลท่ีดวยการใหความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิด

ความคิดสรางสรรค และแนวความคิดใหมๆ พรอมกับการใหรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดวยความโปรงใส 
สรางสรรคและการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคกร เพิ่มพูนทักษะดวยการ
ใหบุคลากรศึกษาหาความรู การฝกอบรม เพ่ือใหเกิดแนวคิดสรางสรรคดานการพัฒนาการบริการใหมๆ อยางตอเน่ือง 
และเปนธรรม โดยเนนการเรียนรู นวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีช้ันสูง และทันสมัยในการบริหาร 
งานขององคกรเพ่ือลดการใชการตัดสินใจที่มีอติด ซ่ึงจะชวยใหเกิดการกํากับดูแลท่ีดใีนองคกรเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยในครั้งตอไปควรจะมีการเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแก การสัมภาษณ การใช
ส่ืออิเล็กทรอนิกส (อีเมล โทรศัพท แบบสอบถามออนไลน) เพ่ือเขาถึงกลุมตัวอยางในงานวิจัยใหมากย่ิงขึ้น และควรขยาย
ขอบเขตการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอการเพิ่มการกํากับดูแลที่ดีใหเพิ่มมากย่ิงข้ึนในอนาคต 
อาทิเชน ภาระรับผิดชอบ ตรวจสอบได ความโปรงใส การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การสรางการมี
สวนรวม การตอบสนองที่ทันการ ความเห็นชอบรวมกัน และความเสมอภาคและความเก่ียวของ เปนตน  
 

สรุป 
  งานวิจัยน้ีมุงศึกษาความสัมพันธระหวางและผลกระทบของ การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support), 
บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres), และความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) กับการ
กํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ของกรมสรรพากร ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยประยุกตใชทฤษฎีฐาน
ทรัพยากร (The Resource-Based View of The Firms: RBV) และทฤษฎีการรับรู  (Cognitive Theory) สามารถ
พยากรณผลการวิจัยได Adjusted R2 = 39.00% สวนที่เหลือ 61.00% ไมสามารถอธิบายผลการวิจัยไดเนื่องจากเปนผล
จากปจจัยอื่นๆ ผลงานวิจัยพบวา การสนับสนุนจากองคกร (Organization Support) มีความสัมพันธและผลกระทบตอ
การกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีการสนับสนุนกระบวนการการกํากับดูแลที่ดี 
ดวยการใหการศึกษา เรียนรู นวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ มีนําความรูและเทคโนโลยีเหลาน้ันมาใชในองคกรอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม มีการประยุกตใชเทคโนโลยีช้ันสูง และทันสมัยในการบริหารงานขององคกร ซ่ึงจะชวยใหเกิดการ
กํากับดูแลที่ดีเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  

บรรยากาศภายในองคกร (Organization Atmospheres) มีความสัมพันธและผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี 
(Good Governance) แสดงใหเห็นวา กรมสรรพากรมีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความคิดสรางสรรค 
และแนวความคิดใหมๆ  รวมถึงมีการใหรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเดน มีความยุติธรรม เปดโอกาสใหบุคลากรทุก
คนในองคกร มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี ซึ่งจะชวยใหเกิดการกํากับดูแลท่ีดี
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

แตความภักดีในองคกร (Organization Loyalty) มีความสัมพันธ แตไมมีผลกระทบตอการกํากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) แสดงใหเห็นวา เจาพนักงานกรมสรรพากรมีความรัก มีความภูมิใจในกรมสรรพากรซ่ึงมีกระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการที่เข็มแข็งอยูแลว จึงทําใหความภักดีในองคกรของเจาพนักงานสรรพากร 
ไมสงผลทําใหเพิ่มการกํากับดูแลที่ดีที่มีสูงอยูแลวได   
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แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวท่ีไมเรงรีบในจังหวัดตราด 

สําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกบัผูใหบริการ  

Guidelines of Policy Development for Slow Tourism in Trat Province 

for Elderly Tourists: Qualitative Research with Service Providers 

ลัญจกร สัตยสงวน, กุลวดี เน่ืองแสง  

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

 
บทคดัยอ 

  โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกับผูใหบริการ วัตถุประสงค ไดแก ศึกษาสภาพการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับ
นักทองเท่ียวผูสูงอายุ ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุ และเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือการทองเที่ยวท่ีไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ผูใหขอมูลสําคัญ 
คือ ผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดตราด จํานวน 10 คน โดยเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง การจัดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งใชคําถามปลายเปดท่ีกําหนดประเด็นคําถามไวแลวระหวาง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ตรวจสอบ วิเคราะห และนําเสนอขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และการตีความ ผลการวิจัยดังน้ี จังหวัดตราดมีสภาพแวดลอมและกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบ ไดแก ผูใหบริการสวนใหญเขาใจการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบ คนในจังหวัดตราดมีนํ้าใจและ
เปนคนไมรีบรอน จังหวัดตราดมีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ มีสถานที่ทองเที่ยวดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
รวมถึงมีการทองเที่ยวและกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน พฤติกรรมของนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่มาทองเที่ยวในจังหวัดตราด 
ไดแก มารับประทานอาหารพ้ืนถิ่น มาพักผอนหยอนใจ ชอบไปพิพิธภัณฑ วัด และแหลงรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน ชอบ
ใชจายและซื้อของฝาก และเดินทางมากับครอบครัว และแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบใน
จังหวัดตราด ไดแก จัดเตรียมสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการทองเที่ยวรูปแบบน้ี ประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตราดใหมากขึ้น พัฒนาการทองเท่ียวชุมชนใหดีข้ึน และปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนใหตอนรับ
และดูแลนักทองเที่ยว ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับลักษณะและความตองการการทองเที่ยวของผูสูงอายุ  
คําสําคัญ: การทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ, จังหวัดตราด, นักทองเท่ียวผูสูงอายุ  
 

Abstract  
   This research project “Guidelines of Policy Development for Slow Tourism in Trat Province for 

Elderly Tourists: Qualitative Research with Service Providers” aimed at studying condition of slow 

tourism in Trat Province for elderly tourists, slow tourism behavior for elderly tourists in Trat Province 

and to propose guidelines of policy development for slow tourism in Trat Province for elderly tourists. 

The key informants used for studying in this research are 10 public and private sector service providers 

of tourism industry in Trat Province by using the purposive sampling technique. In-depth interview with 

open-ended questions used for data collection was carried out during December 2016 to February 

2017, qualitatively checked, analyzed and presented through its triangulation and interpretation. The 

results were as follows: Firstly, Trat Province has circumstance and activities which support slow 

tourism. As the study found, most of service providers understand slow tourism. Trat Local people are 

generous and don’t be in a hurry. Trat Province has abundance of nature, cultural and historical sites, 

community tourism and various activities. Secondly, behaviors of elderly tourists who travel to Trat 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
509 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

Province comprise eating local food, relaxing, visiting museums, temples and places where collect local 

knowledge, spending and purchasing souvenirs and traveling with their families. Finally, guidelines of 

policy development for slow tourism in Trat Province for elderly tourists presented for public and 

private sector service providers are preparation of places and facilities to support slow tourism, conduct 

with more public relation of tourist attractions in Trat Province, making community tourism better and 

creation local people’s conscience to welcome and take care of tourists. Above mentioned findings 

are consistent with tourism’s characteristic and demand of elderly tourists.  

Keyword: Slow Tourism, Trat Province, Elderly Tourists  

 

บทนํา 
   การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากการ
ทองเที่ยวสามารถสรางรายไดที่มีมูลคามหาศาลใหกับประเทศ และเปนอุตสาหกรรมที่ทําใหเกิดธุรกิจที่เก่ียวของจํานวน
มาก เชน โรงแรมและที่พัก รานจําหนายของที่ระลึก รานอาหาร การคมนาคมขนสง เปนตน สงผลใหเกิดการลงทุน  
การจางงาน และการกระจายรายไดสูภูมิภาค (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) คาดการณวาจะมีนักทองเท่ียว
ตางชาติ 9.55 ลานคนในไตรมาสที่ 3/2562 เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.64 จากไตรมาสที่ 3/2561 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2562) ใน พ.ศ. 2557 
นักทองเท่ียวไทยเดินทางคิดเปน 136.2 ลานคนคร้ัง (2.09 ครั้ง/คน/ป) และมากขึ้นเปน 138.8 ลานคนคร้ัง (2.11 คร้ัง/
คน/ป) ใน พ.ศ. 2558 และรายไดจากนักทองเที่ยวอยูที่ 2.23 ลานลานบาท ใน พ.ศ. 2558 ซ่ึงแบงเปนรายไดจาก
นักทองเท่ียวตางชาติ จํานวน 1.44 ลานลานบาท และรายไดจากนักทองเท่ียวไทยจํานวน 0.79 ลานลานบาท (กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา, 2559) 
  ตามที่กลาวขางตนโดยสวนใหญเปนการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ซึ่งทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน 
ปญหาแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรม ปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบการกับชุมชนในพื้นท่ี  
เปนตน ในปจจุบันผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยวพยายามแกปญหาดังกลาวโดยการสรางการทองเที่ยวรูปแบบ
ใหม ซ่ึงเปนการทองเที่ยวที่ใสใจสิ่งแวดลอมและใหความสําคัญกับวัฒนธรรมในพื้นที่ทองเท่ียวมากขึ้น โดยคาดวาการ
ทองเที่ยวลักษณะขางตนจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ย่ังยืน (ชลดรงค ทองสง, 2558) รูปแบบใหมอยางหน่ึงของ
การทองเที่ยว คือ การทองเที่ยวที่เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ซ่ึงเปลี่ยนจากการเดินทางทองเที่ยวที่เนนกิจกรรมจํานวน
มาก (จันทจิตร เธียรสิริ และคณะ, 2555) และการทองเท่ียวที่มุงความรวดเร็วในการเดินทาง เพื่อนํานักทองเที่ยวเดินทาง
ไปสถานที่ทองเท่ียวหลายแหงในวันเดียว (ชลดรงค ทองสง, 2558) เปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ การซมึซับ
บรรยากาศ วัฒนธรรม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของพื้นที่ทองเท่ียว เรียกวา การทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ (Slow Tourism) 
(จันทจิตร เธียรสิริ และคณะ, 2555) นอกจากนี้การทองเที่ยวรูปแบบน้ีเปนการทองเที่ยวที่มีการส่ือความหมายคุณคาของ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมผานกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักทองเท่ียวเขาใจเอกลักษณของสถานที่ทองเที่ยวมากข้ึน 
(นรินทร สังขรักษา และคณะ, 2559)   
 จากการคาดการณของ Horwath HTL ภายใน พ.ศ. 2593 จะมีสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรโลกมากข้ึนกวา
รอยละ 21 เม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดเพียงรอยละ 12 โดยกลุมนักทองเท่ียว
ผูสูงอายุเปนกลุมที่มีความเต็มใจใชจายระหวางการเดินทางทองเท่ียวตอปสูงกวานักทองเที่ยวในชวงอายุอื่น โดยใน พ.ศ. 
2558 นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุทั่วโลกมีคาใชจายดานการทองเที่ยว โดยเฉล่ียอยูที่ 8,736 เหรียญสหรัฐตอคนตอป 
ในขณะที่คาใชจายดานการทองเที่ยวของกลุม Millennials เฉลี่ยอยูที่ 2,915 เหรียญสหรัฐตอคนตอป (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2559) นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีความพรอมทั้งดานเวลาและงบประมาณ ทองเที่ยวแบบพักเปนระยะ
เวลานาน มีความสนใจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และตองการทองเที่ยวในสถานที่ทองเท่ียวที่มีความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐาน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) เห็นไดวา ลักษณะและความตองการการทองเที่ยวขางตนของผูสูงอายุมี
ความสอดคลองกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบตามที่กลาวกอนหนาน้ี ซึ่งเปนโอกาสอันดีของการทองเท่ียวในไทย เน่ืองจาก
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ประเทศไทยมศัีกยภาพการทองเที่ยวโดยเปนที่ยอมรับในดานทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม ธรรมชาติ ความคุมคาทางราคา 
และความดึงดูดใจใหเดินทางมาทองเท่ียว (World Economic Forum, 2009) 
 นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในไทย พ.ศ. 2560 พบวา อายุ 55 ปขึ้นไป มีจํานวน 6,983,707 คน มีสัดสวน 
คิดเปนรอยละ 19.62 ของนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในไทยใน พ.ศ. 2560 และนักทองเที่ยวตางชาติท่ีเขามาในไทย 
พ.ศ. 2561 เห็นไดวา อายุ 55 ปข้ึนไป มีจํานวน 8,127,847 คน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 21.29 ของนักทองเท่ียวตางชาติ
ที่เขามาในไทยใน พ.ศ. 2561 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562) โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.38 จาก พ.ศ. 2560 สําหรับนักทองเที่ยว
ตางชาติที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 และ 2561 มีจํานวน 463,254 คน และ 484,399 คน ตามลําดับ และ
นักทองเที่ยวไทยที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 มีจํานวน 1,417,776 คน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562) 
ซ่ึงนักทองเที่ยวตางชาติที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 มากขึ้นรอยละ 4.56 เม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2560 จากขอมูล
สัดสวนของนักทองเที่ยวตางชาติอายุ 55 ปขึ้นไปที่เขามาในไทย และนักทองเที่ยวไทยและตางชาติที่เขาพักในจังหวัดตราด
ตามที่กลาวขางตน สามารถประเมินไดวานักทองเท่ียวตางชาติอายุ 55 ปข้ึนไป ที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 และ 
2561 มีจํานวนประมาณ 90,890 คน และ 103,128 คน ตามลําดับ โดยสูงขึ้นรอยละ 13.46 และนักทองเท่ียวไทยอายุ 
55 ปขึ้นไป ที่เขาพักในจังหวัดตราด พ.ศ. 2560 มีจํานวนประมาณ 278,167 คน จากแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 
2557-2560 (2556) อธิบายวา จังหวัดตราดมีความหลากหลายของทรัพยากรดานการทองเท่ียว ทั้งแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรม ตราดมีประวัติศาสตรที่แสดงถึงความเปนชาติไทย
อยางภาคภูมิใจ ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนอยูกันอยางเรียบงาย ยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามบรรพบุรุษ 
และใชชีวิตอยางพอเพียง และมีชองทางผานพรมแดน จํานวน 2 ชองทาง ไดแก จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จํานวน 1 แหง และจุดผอนปรนการคาชองบานมะมวง - เนินสี่รอย อําเภอบอไร จํานวน 1 แหง ทําใหตราด 
มีความเปนเมืองสากล เปนเมืองทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากน้ีใน
แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564 (2560) กลาววา ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เขมแข็ง จากที่กลาวกอนหนานี้สังเกตไดวา
ลักษณะทรัพยากรดานการทองเที่ยวและการสงเสริมรูปแบบการทองเที่ยวของจังหวัดตราด รวมถึงความตองการของ
นักทองเที่ยวผูสูงอายุดังกลาวมีความเก่ียวของกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ โดยจังหวัดตราดเปนจังหวัดหน่ึงที่สามารถ
พัฒนาการทองเที่ยวท่ีไมเรงรีบเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุได และผูวิจัยพบวายังไมมีการศึกษาความพรอมของ
จังหวัดตราดเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุ ซ่ึงการทองเที่ยวรูปแบบขางตนและกลุมนักทองเท่ียวดังกลาวเปนอีกชองทางหน่ึงในการสรางรายไดและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตราด และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย   

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
  จากแนวคิดการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบของ ชลดรงค ทองสง (2558) ไดแก 1) Slow Activity หมายถึง การดําเนิน

กิจกรรมการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบมากไป 2) Slow Logistics หมายถึง กิจกรรมการเดินทางหรือการขนสงท่ีไมเรงรีบมากไป 

3) Slow Food หมายถึง การประกอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 4) Slow Stay หมายถึง การพักคางคืน

เปนระยะเวลานาน 5) Slow Place/City หมายถึง แหลงทองเที่ยวขนาดเล็กที่มีความเรียบงาย ความสงบ มีความเปน

ธรรมชาติมาก 6) Slow Money หมายถึง การใชจายที่ใชเวลานานในแหลงทองเที่ยว 7) Slow Development หมายถึง 

การพัฒนากิจกรรม และพ้ืนที่การทองเที่ยวอยางคอยเปนคอยไป 8) Slow Accommodation หมายถึง สถานที่พักคาง

คืนที่มีความสะอาด ความสงบ และความปลอดภัย 9) Slow Life หมายถึง การใชชีวิตของนักทองเที่ยวภายใตความสงบ

และธรรมชาติเดิมของแหลงทองเที่ยว และ 10) Slow Energy หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวที่ประหยัด

พลังงานและทรัพยากร รวมถึงลักษณะของการทองเท่ียวที่ไรความเรงรีบของราณี อิสิชัยกุล และชัชพล ทรงสุนทรวงศ 

(2555) ประกอบดวย 1) ซึมซับธรรมชาติ 2) เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น 3) ปฏิสัมพันธกับประชาชนในทองถ่ิน 4) มีสวนรวม

และเก้ือกูลทองถิ่น 5) ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรูการทองเที่ยว 6) ส่ือเร่ืองราวที่นกัทองเที่ยวไมเคยมีประสบการณ

มากอน 7) ทองเที่ยวไมมากเกินไปในแตละวัน 8) ใชยานพาหนะไมเรงรีบ 9) ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 10) มีเวลา และ
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โอกาสกับกิจกรรมการทองเท่ียว และ 11) มุงการสัมผัสกับสิ่งที่จับตองไมได เชน ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเรื่องราวของ

ทองถิ่น ผูวิจัยสามารถสรุปแนวคิดท้ังสองเปนกรอบแนวความคิดการวิจัยน้ี ดงัน้ี  
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศกึษาสภาพการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสงูอายุ 

2. ศกึษาพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ 

3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว

ผูสูงอายุ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูใหขอมูลคนสําคัญ คือ ผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดตราด 
เน่ืองจากผูวิจัยตองการทราบความพรอมของสภาพแวดลอมในจังหวัดตราดสําหรับการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบและแนวทาง 
การพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือการทองเที่ยวรูปแบบน้ีในจังหวัดตราด รวมถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวผูสูงอายุท่ีมาทองเท่ียว
ในจังหวัดตราด จากผูใหบริการดังกลาวกอน เพราะเปนบุคคลในพื้นที่ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
จังหวัดตราดโดยตรง ซึ่งควรพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบนี้ในจังหวัดตราดเปนกลุมแรก โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 10 คน (DePaulo, 2000) ไดแก 1) ผู อํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานตราด 2) รองผูจัดการองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) 
สํานักงานพ้ืนที่พิเศษหมูเกาะชางและพ้ืนที่เชื่อมโยง 3) กรรมการสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดตราดและผูบริหาร
บานปูรีสอรท 4) ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด 5) ประธานชมรมนําเที่ยวพ้ืนบานสลักคอก 6) ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนรักษคลองบางพระ 7) ประธานชมรมทองเท่ียวโดยชุมชนบาน
นํ้าเชี่ยว 8) ประธานชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลแหลมกลัด 9) ประธานกลุมนิเวศพิพิธภัณฑชองบาน 
ชางทูน และ 10) ประธานชมรมธุรกิจนําเที่ยวจังหวัดตราด โดยลําดับที่ 1-2 และ 4 เปนผูใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
และลําดับท่ี 3 และ 5-10 เปนผูใหบริการที่เปนผูประกอบการภาคเอกชน จัดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงมี
ประเด็นคําถาม ไดแก 1) ความหมายของการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ เพื่อตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวที่ 
ไมเรงรีบ 2) จังหวัดตราดมีสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบอยางไรบาง และชวยแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตราดท่ีเหมาะสมกับการทองเที่ยวท่ีไมเรงรีบ เพ่ือตรวจสอบความพรอมของสภาพแวดลอม 
ในจังหวัดตราดที่จะรองรับการทองเท่ียวรูปแบบนี้ 3) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวผูสูงอายุท่ีมาทองเที่ยวในจังหวัดตราดมี
อะไรบาง โดยพฤติกรรมการทองเท่ียวของผูสูงอายุมีความสอดคลองกับรูปแบบการทองเท่ียวน้ี และ 4) ชวยแนะนําแนว
ทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราด ซ่ึงแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายขางตนเก่ียวของ
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กับลักษณะและความตองการการทองเที่ยวของผูสูงอายุดวย จากประเด็นคําถามขางตนทําใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค
ขอที่ 1, 2 และ 3 นอกจากน้ีระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญดังกลาว อยูระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ไดแก 1) การตรวจสอบดานขอมูล ถาขอมูลตาง
เวลากันจะเหมือนกันหรือไม ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม และถาบุคคลผูใหขอมูลเปล่ียนไปขอมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม 2) การตรวจสอบดานผูวิจัย โดยการเปล่ียนตัวผูจัดเก็บขอมูล และ 3) การตรวจสอบสามเสาดานวิธี
รวบรวมขอมูล ซ่ึงใชวิธีสังเกตขณะมีการซักถาม และการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก คือ การตีความ  
 

ผลการวิจัย 
  สามารถสรุปภาพรวมขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญดังกลาว ดังตอไปน้ี  
 

ตารางที่ 1 ภาพรวมขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย ขอมูลของแตละประเด็นคาํถาม 

1. ศึกษาสภาพการ

ทองเที่ยวที่ไมเรงรีบใน

จังหวัดตราดสําหรับ

นักทองเที่ยวผูสูงอายุ 

ประเด็นคําถามที่ 1 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)   

การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีเวลาที่จะซึมซับบรรยากาศและทํากิจกรรมในแหลง

ทองเที่ยวที่ตัวเองไป รวมถึงเรียนรูชุมชน/วิถีชีวิตชาวบานในพื้นท่ีแหลงทองเที่ยวน้ัน เปน

การทองเที่ยวที่มีการเดินทางไมเรงรีบ มีคาอาหารไมแพง จัดการการทองเที่ยวไดดวย

ตนเอง และเปนการจัดการการทองเท่ียวที่ทําไปเร่ือยๆ เรียนรูไปเร่ือยๆ  

ประเด็นคําถามที่ 2 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)   

- ผูคนในจังหวัดตราดมีนํ้าใจกวางแทบทุกชุมชน และเปนคนเนิบๆ เรื่อยๆ  

- จังหวัดตราดมีสโลแกนเปนเมืองสีเขียว 6 ที่สุดของจังหวัดตราด ท่ีสุดแรก คือ ที่สุดของ

ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ ปาไม ภูเขา นํ้าตก ปาชายเลน ที่สุดท่ีสอง คือ ที่สุดของ

หาดทรายชายทะเลท่ีสวยงาม ที่สุดท่ีสาม คือ ที่สุดของผลไมอรอย ที่สุดที่สี่ คือ ที่สุดของ

ความแปลก หาดทรายดํามี 5 แหงของโลก ท่ีสุดที่หา คือ ท่ีสุดของลมหายใจ คนตราด 

ไมคอยปวย แลวที่สุดที่หก คือ ความปลอดภัย อาชญากรรมเปนศูนย  

- จังหวัดตราดมีสถานท่ีทองเที่ยวที่สะทอนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เชน พิพิธภัณฑ

สถานเมืองตราด 50 กวาวัด อาทิ วัดโยธานิมิต วัดบุปผาราม วัดไผลอม ศาลเจาพอ 

หลักเมือง บานของเจาจอมมารดา เจาจอมรัชกาลที่ 4 เปนแมนมของรัชกาลที่ 5  

- จังหวัดตราดมีการทองเที่ยวชุมชน และกิจกรรมตางๆ ในแตละชุมชน เชน ชุมชนสลัก

คอก ใหนักทองเที่ยวรับประทานอาหารชุมชน อาทิ ตมไก แกงไก ปลาทอด ปลาตมเค็ม 

นํ้าพริกกะป ชุมชนคลองบางพระ มีแหลงเรียนรูการปรุงยาทองถิ่น การเกษตร มีถนน 

คนเดิน มีการลองเรือในคลอง ชุมชนบานน้ําเชี่ยว เปนชุมชน 2 ศาสนาและ 3 วัฒนธรรม 

มีทั้งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ คนไทยมุสลิม และคนไทยเช้ือสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธ

อยูในชุมชนน้ี นักทองเที่ยวตองรูเรื่องราวของผลิตภัณฑในชุมชนน้ี เชน งอบ ขาวเกรียบ

ยาหนา กอนใหลงมือทําเอง ชุมชนแหลมกลัด ตองมากินปลาทู ดูโลมา ปลอยพันธปูมา 

และปลูกปาชายเลน มีนํ้าตก 2 แหง คือ นํ้าตกสะพานหิน และน้ําตกทาเสน และชุมชน

บานชางทูน มีการทําสปาโคลน ประคบ แช และนวดโดยสมุนไพรพ้ืนบาน รอนพลอย  

ทําฝาย มีธนาคารตนไม เปนธนาคารท่ีคืนตนไมสูธรรมชาติ มีแปลงผักที่ไมใชสารเคมีให

นักทองเที่ยวไดทาน เปนตน 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย ขอมูลของแตละประเด็นคาํถาม 

2. ศึกษาพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวที่ไมเรงรีบใน

จังหวัดตราดสําหรับ

นักทองเท่ียวผูสูงอายุ 

ประเด็นคําถามที่ 3 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)   

- รับประทานอาหารถิ่นของจังหวัดตราด สงัสรรค รองเพลง คุยกัน   

- ไปพิพิธภัณฑและวัด  

- ไปแหลงเรียนรูที่รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น   

- ซ้ือของเกง ตองซ้ือของฝาก ซ้ืออาหารกลับไปทําที่บาน ซ้ือกันทีละปริมาณมาก   

- เดินทางมาแบบครอบครัว หรือมาหลายๆ ครอบครัว มีความเหงา ตองหาเพ่ือนเดินทาง

มาดวย เขาจะไมเดินทางมาคนเดียว  

- ผูสูงอายุตางชาติที่มาเปนคู มีฐานะดี ไมชอบความบันเทิง อยูแบบเรียบงาย ดูวิถีชีวิต

ทองถ่ิน หาอาหารแปลกๆ รับประทาน ดูเก่ียวกับเร่ืองที่เขาจะอยูกับพวกเราได ไมเรื่อง

มาก พักที่พักที่ดีและราคาสูง เที่ยวเปนเวลา รับประทานอาหารเปนเรื่องเปนราวคอนขาง

มีสไตล 

- ผูสูงอายุตางชาติที่มาเด่ียว จะมีรายไดนอย ไมเลือกรับประทานอาหาร รับประทาน

อาหารไดหลากหลาย ดื่มเบียร สูบบุหรี่ 

3. เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือ

การทองเท่ียวที่ไมเรงรีบ

ในจังหวัดตราดสําหรับ

นักทองเที่ยวผูสูงอายุ 

ประเด็นคําถามที่ 4 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย)   

- สนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการ

ทองเท่ียวรปูแบบนี้ รวมถึงรองรบันักทองเท่ียวผูสูงอายุและพิการ 

- ควรมีการประชาสัมพันธสถานท่ีทองเที่ยวใหมากกวานี้   

- ควรมีศนูยขอมลูนักทองเท่ียวในตัวเมอืง 

- ควรมีมคัคุเทศกของจังหวัดเพ่ือใหขอมูลการทองเท่ียว   

- ควรจัดหารถวิ่งระหวางสถานที่ทองเท่ียวในตัวเมือง เชน รถราง   

- พัฒนาการทองเท่ียวแบบชุมชนใหดีขึ้น 

- ผูประกอบการในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญในการให

ความรูปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนใหมีความพรอมรองรับและดูแลนักทองเที่ยวดวย

อัธยาศัยไมตรีท่ีดี สรางความประทับใจ และเปนเจาบานท่ีดี รวมถึงความรักในพื้นท่ีของ

ตนเอง เพราะวา มีการขายที่ดินเปล่ียนมือใหกับนายทุนที่มาลงทุนในพื้นท่ี นอกจากน้ีควร

ถายทอดการแลกเปล่ียนเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนของคนในชุมชนกับนักทองเที่ยว 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  ประเด็นคําถามท่ี 1 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย) ขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญในคําถามที่ 1 สวนใหญมีความ

เขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ โดยสนับสนุนวัตถุประสงคขอ 1 ศึกษาสภาพการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบในจังหวัด

ตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ และสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัยตามภาพที่ 1 สอดคลองกับบางสวนของ

ความหมายการทองเที่ยวแบบเนิบชาของ Dickinson and Lumsdon (2010) ไดแก เปนการทองเท่ียวที่เนนการเดินทาง

แบบชาๆ สามารถใชชีวิตที่ไมเรงรีบอยางมีความสุขในพ้ืนที่ตาง ๆ ของตัวเมืองหรือทองถิ่น ปฏิบัติตนเสมือนคนในพื้นที่ 

และหาวิถีทางแลกเปล่ียนกับคนในชุมชน สอดคลองกับบางสวนของลักษณะของการทองเที่ยวท่ีไรความเรงรีบของ ราณี 

อิสิชัยกุล และชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2555) โดยไดกลาวในกรอบแนวคิดของการวิจัย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับบางสวน

ของแนวคิด Slow Tourism ของ ชลดรงค ทองสง (2558) ซึ่งไดอธิบายในกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก Slow Activity, 
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Slow Logistics, Slow Stay, Slow Money, Slow Development และ Slow Life และสอดคลองกับบางสวนของ

หลักการการพัฒนาการทองเท่ียวแบบเนิบชาของ บุณยสฤษฏ อเนกสุข (2560) ที่กลาวในทํานองเดียวกับบางสวนของ

แนวคิด Slow Tourism ของ ชลดรงค ทองสง (2558) โดยเพ่ิมเติม Slow Nice Market หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตลาดการทองเที่ยวที่เดิมเนนตอบสนองนักทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourists) และธุรกิจการทองเที่ยว 

ขนาดกลางและใหญเปนผูครองตลาด เปนตลาดการทองเที่ยวเฉพาะที่เกิดจากการทองเที่ยวแบบเนิบชา มุงการสราง

ปฏิสัมพันธอยางย่ังยืนกับลูกคาเฉพาะกลุมดวยการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน และทําใหธุรกิจทองถ่ินขนาดเล็กถึงกลางเขา

มามสีวนแบงตลาดการทองเที่ยวมากขึ้น 

  ประเด็นคําถามท่ี 2 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย) ขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญในคําถามที่ 2 สวนใหญมีความ

คิดเห็นวาจังหวัดตราดมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการทองเท่ียวท่ีไมเรงรีบ ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงคขอ 1 เหมือน

ประเด็นคําถามที่ 1 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Georgica (2015) ที่กลาววา Slow Tourism ประกอบดวย ที่พัก 

ที่ธรรมดาและอาหารที่ดีตอสุขภาพ การพักผอนที่สงบ วัฒนธรรมทองถิ่น การบริการท่ีจัดหาบรรยากาศเรียบงาย และ

การใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสอดคลองกับการศึกษาของ Sutthitep (2016) ที่อธิบายวา หลัก

ของการทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบสามารถนําไปใชในการบริการการทองเท่ียวของผูประกอบการโดยใหนักทองเท่ียวไดใช

เวลาที่เหมาะสมกับการซึมซับองคประกอบของส่ิงแวดลอมการทองเที่ยว เรียนรูวิถีชีวิตคนในชุมชน ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน และความงดงามของสถานที่ทองเท่ียว 

  ประเด็นคําถามที่  3 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย) ขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญในคําถามที่ 3 สนับสนุน

วัตถุประสงคขอ 2 ศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ซึ่งความคิดเห็น

สวนใหญเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูสูงอายุมีความเก่ียวของกับการทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ และสอดคลองกับ

การศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวผูสูงอายุในพ้ืนที่ใกลเคียงจังหวัดตราด ไดแก งานวิจัยของ Kongdit and Ratanapongtra 

(2017) กลาววา นักทองเที่ยวผูสูงอายุที่ทองเท่ียวในชุมชนทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สนใจในอาหารและ

เคร่ืองดื่ม รวมถึงการชมการทองเที่ยวทางนํ้าของชุมชนขางตน และใชเวลาในวันหยุดเพ่ือที่จะผอนคลายทามกลาง

ธรรมชาติที่สงบ การศึกษาของ นรินทร สังขรักษา และคณะ (2559) อธิบายวานักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เดินทางทองเท่ียว

ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยนักทองเที่ยวไทยนิยมไหวพระ ซื้อของฝาก มีการใชจาย

นอย และเดินทางมากับครอบครัว สวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเพื่อพักผอน เลนกีฬา ชอบสินคาท่ีทําดวยมือ 

(Handmade) มีการใชจายเต็มที่สําหรับอาหาร เดินทางมากับครอบครัวหรือกลุมเพื่อน และสวนใหญมาเที่ยวหลายครั้ง

แลว งานวิจัยของ Vigolo et al (2017) ระบุวา นักทองเท่ียวผูสูงอายุที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ Sirmione ในอิตาลี เพื่อมา

ผอนคลาย และการศึกษาของ Wongleedee (2011) กลาววา นักทองเที่ยวผูสูงอายุตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในไทย

ใชจายสวนใหญกับคาเดินทาง แตมีความพึงพอใจมากที่สุดในการใชจายกับอาหารและเครื่องดื่ม  

  ประเด็นคําถามที่  4 (ระบุในวิธีดําเนินการวิจัย) ขอมูลของผูใหขอมูลคนสําคัญในคําถามที่ 4 สนับสนุน

วัตถุประสงคขอ 3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือการทองเท่ียวที่ไมเรงรีบในจังหวัดตราดสําหรับนักทองเที่ยว

ผูสูงอายุ ซ่ึงความคิดเห็นสวนใหญสําหรับแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายดังกลาวสัมพันธกับลักษณะและความตองการ

การทองเที่ยวของผูสูงอายุดวย และสอดคลองกับบางสวนของงานวิจัยของนรินทร สังขรักษา และคณะ (2559) ที่อธิบาย

วา ควรปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ จัดกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ

ผูสูงอายุ พัฒนาคุณภาพการบริการ ความประทับใจ สําหรับการทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ รวมถึงสอดคลองกับบางสวนของการศึกษาของ Kongdit and Ratanapongtra (2017) ท่ีระบุวา ควร

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชนทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับกลุม

นักทองเที่ยวผูสูงอายุ  
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ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ควรจัดใหมีการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดตราด 

เพ่ือทําใหไดขอมูลและความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น  

 2. ควรทํางานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทยและชาวตางชาติที่มาทองเท่ียว

ในจังหวัดตราด เพ่ือจะไดรับความคิดเห็นจากผูใชบริการ เพราะงานวิจัยน้ีจัดเก็บขอมูลจากผูใหบริการเทาน้ัน ซึ่งทําให

การสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบน้ีในจังหวัดตราดมีความสมบูรณและความยั่งยืนมากข้ึน   
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ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการไบโอแกส  
จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

Social Return on Investment of Bio-gas Production  
from Pig Manure Project 

ทัพพเทพ นิจนิรันดรกุล, วิสาขา ภูจินดา 

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม คณะบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษานี้ทําการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของโครงการไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงาน
ตามแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก จากผูดําเนินโครงการของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เจาของฟารมสุกรและชาวบานในชุมชน 80 คน ใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหผลการตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ประกอบกับเอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผลการวิจัยพบวา บริษัทสามารถไดรับผลตอบแทนทางสังคมที่คุมคาสําหรับการลงทุน
ภายใตการลงทุนในโครงการที่มีการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยอัตราผลตอบแทนทางสังคมสุทธิสําหรับการลงทุนในโครงการท่ี
มีการพัฒนาอยางย่ังยืนเทากับ 2.4 
คําสําคัญ: ผลตอบแทนทางสังคม, ไบโอแกส 
 

Abstract 
  The study of Pig Manure Bio-gas Project aimed to assess Social Return on Investment (SROI) of 
Bio-gas project investment at the pig farm based on sustainable development.  Data were collected 
from in-depth interview with the 80 Key formants from operators namely PTT Public Company Limited, 
Vidyasirimedhi Institute Science and Technology (VISTEC), the pig farm owner and villagers using 
purposive selection. The data were analyzed using SROI analysis. It was found that the SROI on the 
project was worth as the rate of the return on the project was at 2.4 
Keywords: Social Return on Investment, Bio-gas 
 

บทนาํ 
  ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในปริมาณมาก มนุษยจึงใชทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังเพ่ือความเปนอยูท่ีดีขึ้น ดังน้ันในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร 
ธรรมชาติจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศในดานตางๆ การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจทําใหมีแนวโนมการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอยางรวดเรว็ และการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
อยางรวดเร็วน้ัน ทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง อีกทั้งยังคํานึงถึงความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากกวาความสําคัญของส่ิงแวดลอม ทําใหทรัพยากรที่มีน้ันถูกใชไปอยางไมคุมคาและไมย่ังยืน ซ่ึงเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว เกิดการตัดไมทําลายปา เกิดมลพิษทางนํ้า มีความเสี่ยง
ตอการขาดแคลนทรัพยากรนํ้า เกิดมลพิษทางอากาศ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  ทรัพยากรธรรมชาติน้ันแบงเปน 2 ประเภท คือ ทรพัยากรที่ใชแลวหมดสิ้นไป เชน แรธาตุ นํ้ามัน กาซธรรมชาติ 
และทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้นซ่ึงก็คือ พลังงานทดแทน เชน พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
นํ้า เปนตน ซึ่งทรัพยากรน้ันถูกนํามาใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการผลิตกระแสไฟฟา การคมนาคมขนสง 
การพักผอนหยอนใจ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม หรือเรียกอีกอยางวาพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) และมนุษยไดนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ถาหากมีการจัดการในการใชอยางถูกวิธีจะสามารถเกิดข้ึนหรือ
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ทดแทนขึ้นใหมได และยังมีพลังงานประเภทพลังงานขยะ พลังงานชีวมวล พลังงานกาซชีวภาพ ซึ่งเปนการเปล่ียนหรือ 
นําเศษเหลือ และของเสียมาใชประโยชน หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาไบโอแกส (Bio-gas) และปจจุบันน้ีไดมีการนําหลักการ
ดังกลาวมาใชในอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิเชน การทําอุตสาหกรรมเล้ียงสุกร แลวนํามูลสุกรไปหมักเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ
หรือไบโอแกส เปนตน 
 โดยโครงการไบโอแกสของฟารมสุกรท่ีผูศกึษากําลังศึกษาอยูน้ัน เปนรูปแบบของพลังงานที่ไดมาจากการเปล่ียน
ของเสียใหเปนพลังงานทดแทน (Waste to Energy) หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนการนําของเสียหรือของเหลือใชจาก
ส่ิงมีชีวิต เชน ซากไม เศษผัก มูลสัตว เปนตน ไปเขากระบวนการทาํใหยอยสลาย จนออกมาเปนกาซมีเทน สามารถนํามา 
ใชเปนเช้ือเพลิงได ซ่ึงโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรที่ศึกษาน้ัน ไดใชวิธีการนําเอามูลสุกรจากฟารม มาเขากระบวนการ
เปล่ียนรูปใหกลายเปนกาซชีวภาพ ปจจุบันน้ีเกษตรกรยังใชเทคโนโลยีที่ทําขึ้นเอง นํามาผลิตกาซชีวภาพเพื่อนํามาใชใน
ครัวเรือนหรือในกิจการมากขึ้น เชน การผลิตกาซชีวภาพจากผักตบชวาดวยจุลินทรียธรรมชาติ ของชุมชนคลองสามวา 
เขตมีนบุรี ซ่ึงสงผลดทีําใหชวยลดการใชพลังงานแบบเกาไดเปนจํานวนมาก เปนตน  
 ปจจัยที่ทําใหผูศึกษาคนควาเก่ียวกับโครงการไบโอแกส อันเน่ืองมาจากชาวบานโดยรอบฟารมสุกร ที่อยูหาง
จากฟารมสุกร ประมาณ 2-3 กิโลเมตร รวมถึงสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกําเนิดวิทย ที่ ต้ังอยูในพ้ืนที่ใกลเคียง 
ประสบปญหาอยางหนักเรื่องกลิ่นและนํ้าเสียท่ีมาจากฟารมสุกร สงผลให บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่เปนผูกอตั้ง
สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกําเนิดวิทย ไดรวมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธีและเจาของผูประกอบกิจการฟารมสุกร  
ในการแกปญหาในเรื่องกล่ินและน้ําเสีย โดยการใชของเสียจากฟารม หรือมูลของสุกร มาผานกระบวนการยอยสลายเปน
พลังงานทดแทน น่ันคือ กาซชีวภาพ รวมทั้งจะยังมีการสงตอกาซชีวภาพที่ไดจากกระบวนการผลิตใหกับชุมชนโดยรอบให
ใชงานไดอยางเกิดประโยชน   
 โครงการไบโอแกสจะสามารถสรางประโยชนอยางมากใหกับชุมชนครบทั้ง 3 ดาน โดยทางดานส่ิงแวดลอม 
สามารถชวยลดกลิ่นและนํ้าเสียได และยังลดแมลงที่อาจนําพาโรคติดตอตางๆ ไปสูคนไดอีกดวย ซึ่งสงผลใหสังคมโดยรอบ
มีชีวิตความเปนอยู และสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน อีกทั้งเจาของฟารมเองก็ยังมีรายไดจากการขายปุยจากกากตะกอนที่มาจาก
ข้ันตอนการผลิตกาซชีวภาพ และยังสามารถเปนตนแบบหรือแนวทางในการพัฒนาสําหรับที่อ่ืนๆ ที่ประสบปญหา 
ในลักษณะน้ีอีกดวย ดังน้ันเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโครงการที่ไดจัดทําขึ้นมาน้ันชวยสรางผลประโยชนตรงตามที่คาดไว 
ไดจริง จึงตองอาศัยเครื่องมือการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)  
ซ่ึงจะชวยอธิบายถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถระบุเปนมูลคาออกมาเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได  
  จากประเด็นดังกลาวจึงนํามาสูงานวิจัยน้ี ท่ีจะศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการไบโอแกส 
จากฟารมสุกร ซึ่งเปนท่ีนาสนใจอยางย่ิงวาโครงการเหลานี้มีจะมีผลตอบแทนตอสังคมเปนอยางไร ซึ่งจะแสดงผลลัพธทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดลอม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร ใหย่ังยืนมากย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงคงานวิจัย 
  เพ่ือประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรในเขตชุมชนปายุบใน 
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูดําเนินโครงการ เจาของฟารม
สุกร เพื่อทราบถึงรายละเอียดคาใชจายที่สามารถลดลงไดจากการทําโครงการไบโอแกส เชน คาไฟฟาในการบริหาร
จัดการฟารม และผลประโยชนดานอ่ืนๆ ที่ไดจากโครงการไบโอแกส เชน รายไดเสริมจากการขายปุยกากตะกอน 
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียบริเวณรอบๆ ฟารมสุกร เชน รานคา แรงงานในชุมชน รวมท้ังชาวบานที่ไดใชกาซชีวภาพ 
อีกจํานวน 60 ครัวเรือน ที่ไดผลประโยชนจากการดําเนินโครงการไบโอแกส รวมทั้งขอมูลจากงานวิจัย และเอกสารอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยไดกําหนดขอบเขตของระยะเวลา
ในการประเมินเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากโครงการแลวเสร็จ และนําเคร่ืองมือ SROI มาใชในการในการหาผลตอบแทน
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ทางสังคมท่ีไดจากการลงทุนโครงการไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 
โดยการคํานวณผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุนมีสมการดังน้ี  
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
  ผลการรวบรวมขอมูลสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูดําเนินโครงการ เจาของฟารมสุกร ตลอดจนผูมี
สวนไดสวนเสียบริเวณรอบๆ ฟารมสุกร ทําใหทราบวาโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรสามารถสรางผลประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ใหกับฟารมสุกร และชุมชนปายุบใน อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง โดยขอมูล
ทางดานผลประโยชนและตนทุนของโครงการดังน้ีมีดังน้ี  
  1. คาใชจายในการดําเนินโครงการทั้งหมด 4,800,000 บาท (ประเมินอัตราคาเสื่อมของโครงการที่ 10 ป) 
เพราะฉะน้ันเงินลงทุนในการดําเนินโครงการตอปจะเทากับ 480,000 บาท คิดเปนรอยละ 10/ป  
  2. อัตราการประหยัดคาไฟฟาของโครงการท่ีไดจากการนํากาซชีวภาพไปปนกระแสไฟคํานวณจากอัตราการใช
ไฟฟาในฟารมสุกรที่ 800 หนวย/วัน โดยคิดการใชไฟฟาเปนเวลา 25 วัน/เดือน มีคาใชจายเทากับ 65,000 บาท/เดือน 
ซ่ึงสามารถคิดเปนรายปอยูที่ 780,000 บาท/ป (หมายเหตุ: คิดคาไฟฟา 25 วัน เน่ืองจากมีการพักเคร่ืองปนไฟฟา) 
  3. รายไดจากการขายปุยกากตะกอนที่ไดจากกระบวนการหมักกาซชีวภาพอยูที่ 136 กิโลกรัม/วัน โดยปุย
สามารถขายไดกิโลกรัมละ 5 บาท เปนเงนิ 680 บาท/วัน ซึ่งคิดเปนรายไดรวมเทากับ 224,400 บาท/ป 
  4. การประหยัดพลังงานกาซหุงตม (LPG) ที่ใชในครัวเรือนอยูที่ครัวเรือนละ 1 ถัง/เดือน โดยคาแกสหุงตม (LPG) 
ราคา 417 บาท/ถัง ซึ่งคิดเปนมูลคาที่ชุมชนจะไดรับทั้ง 60 ครัวเรือน ในการประหยัดคากาซหุงตมในครัวเรือนเทากับ 
300,240 บาท/ป 
  5. การจางงานในโครงการ โดยคํานวนมาจากการจางผูรับเหมากอสรางโครงการ ซึ่งเปนชางกอสรางในพ้ืนที่
ของชุมชนเอง โดยคารับเหมาคิดเปน 30% ของมูลคางานกอสราง (480,000บาท) เทากับ 144,000 บาท/ป  
  6. รายไดของรานคารอบๆ โครงการ โดยไดมาจากการสัมภาษณรานคา 4 ราน โดยแตละรานมีรายไดเพ่ิมข้ึน
จากการเขามาดําเนินงานโครงการไบโอแกสประมาณวันละ 100 บาท/วัน สามารถคิดเปนรายไดตอปเทากับ 144,400 
บาท/ป 
  7. ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 2,350 tCO2e/ป โดยราคาซื้อขายคารบอนเครดิตปจจุบันอยูท่ี 0.21 ยูโร 
ซ่ึงสามารถคิดเปนผลตอบแทนไดเทากับ 16,520 บาท/ป 
  ซึ่งจากขอมูลดังกลาวสามารถนาํมาคํานวณเพ่ือหาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการไบโอแกสจาก
ฟารมสุกร โดยใชเครื่องมือ SROI (Social Return on Investment) ไดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม – ตนทุนในการลงทุน  

 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)      = ตนทุนในการลงทุน = 
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  จากขอมูลขางตนพบวา โครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเทากับ 2.4  
ซ่ึงเปนอัตราสวนผลประโยชนสุทธิทั้งหมดของโครงการ (1,609,560 บาท) ตอตนทุนทั้งหมดที่ใช ดําเนินโครงการ 
(480,000 บาท) หมายความวา การลงทุนในโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรทุก 1 บาท จะไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนกลับคืนมา 2.4 บาท แสดงวาการลงทุนโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรมีสัดสวนของผลประโยชนหรือผลตอบแทน
ที่ไดมามากกวาเงินที่ลงทุน และทําใหเกิดประโยชนทางดานส่ิงแวดลอมอันเปนผลดีตอชุมชน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากการที่ผูศึกษาไดนําเครื่องมือ SROI มาใชในการหาคาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการ      
ไบโอแกส จากฟารมสุกรภายใตการดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน มีคาผลตอบแทนทางสังคมอยูที่ 2.4 
โดยการลงทุนกอใหเกิดผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มูลคาเฉลี่ย 1,609,560 ตอป ผลตอบแทน
ที่ไดถือเปนผลในเชิงบวก แสดงใหเห็นวาการลงทุนโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรเปนโครงการที่สามารถสราง
ผลตอบแทนใหสังคมไดจริง และยังสามารถชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทําใหสภาพแวดลอมดีข้ึน แสดงใหเห็นวา

ตนทุนในการลงทุน = 480,000 บาท 

SROI = 2.4 

ผลตอบแทนทางดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม = 1,609,560 บาท  

ดานเศรษฐกิจ 
1. ฟารมมีรายไดจากการขายปุย 
    จากกากตะกอน 224,400 บาท/ป  
2. คาไฟฟาของฟารมลดลง  
    780,000 บาท/ป 
3. ลดคาใชจายดานพลังงานหุงตม 
    ของชุมชน 305,244 บาท/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานสังคม 
1. เกิดภาพลักษณที่ดีตอชุมชน 
    รอบสถาบันวิทยสิริเมธีและ 
    โรงเรียนกําเนิดวิทย 
2. เกิดแหลงเรียนรูทางดานพลังงาน 
   ทดแทนระดับชุมชนในภาคตะวันออก 
3. เกิดแบบอยางการบริหารงาน 
   ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
   ตามพรบ. การศึกษาแหงชาติ  
   พ.ศ. 2542 
4. เกิดการจางงานในโครงการมูลคา  
    144,000 บาท/ป  
5. รานคาในชุมชนขายของไดมากขึ้น 
   ประมาณ 144,400 บาท/ป 

 

ดานส่ิงแวดลอม 
1. ลดกล่ินเหม็นที่มาจากมูลสุกร 
2. ลดปญหาเร่ืองแมลงที่อาจแพรเชื้อโรคสู 
    สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียน 
    กําเนิดวิทย และชุมชน 
3. ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
   มูลคา 16,250 บาท/ป 

    
 
 
 
 
 
 

1,609,560 – 480,000  
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ (SROI)      = 480,000= 
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การลงทุน 1 บาท สามารถสรางผลตอบแทนทางสังคมกลับคืนมาได 2.4 บาท ซึ่งแสดงใหเห็นวาโครงการดังกลาวคุมคา
กับการลงทุน และสามารถสรางประโยชนระยะยาวใหกับผูเจาของฟารมสุกร และชาวบานในชุมชน ซึ่งนอกจากจะพบวา
เปนโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร เปนโครงการท่ีสรางผลตอบแทนใหกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดแลวน้ัน 
โครงการดังกลาวยังเปนตัวอยาง หรือแนวทางท่ีดีในการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพราะ
เปนโครงการที่มีการผลิตและกําจัดของเสียอยางเปนระบบ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และ
สงผลดีตอสิ่งแวดลอม ถือเปนแนวทางในการพัฒนาหรือดําเนินโครงการตามหลักแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งถือวา
เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จเชนเดียวกับโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกร ของตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี และหมูบานอางศิลา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ที่ลดความขัดแยงและเพ่ิมความสามัคคีของคนใน
ชุมชน เน่ืองจากมลพิษดานกลิ่นที่เปนผลกระทบหลักจากฟารมสุกรลดลง จากมีการติดตั้งเครื่องกําจัดกลิ่น (Bio-scrubber) 
ในระบบการผลิตกาซชีวภาพ และกาซชีวภาพท่ีผลิตไดจะถูกนําไปใชเปนกาซหุงตมใหคนในชุมชนทั้ง 130 ครัวเรือน ทั้ง
ยังสามารถนําคารบอนไปขายใหกับประเทศที่รบัซื้อได เปนการเพิ่มรายได และประหยัดคาใชจาย คาไฟฟา ทั้งยังสามารถ
อยูรวมกับคนในชุมชนไดอีกทางหน่ึงดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และภาครัฐ ควรรวมมือกันในการชวยเหลือ หรือจัดทําโครงการ CSR ที่สงเสริม
ใหคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมทั้งดานส่ิงแวดลอมภายในประเทศมากกวาน้ี โดยกําหนดเปนนโยบายขององคกรในการ
ดําเนินโครงการลักษณะดังกลาวกับพ้ืนที่ที่ประสบปญหาอยางจริงจัง ทั้งน้ีเนื่องจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) น้ัน  
มีบุคลากรที่มีความสามารถที่จะดําเนินโครงการตางๆ ทุกดาน และมีผลกําไรจากการประกอบกิจการเปนจํานวนมาก  
โดยในป 2561 ที่ผานมา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีกําไรมากถึง 82,220 ลานบาท จึงควรมีบทบาททางดานการ
พัฒนาประเทศมากกวาน้ี เพื่อใหประเทศสามารถกาวไปขางหนาไดอยางย่ังยืน 
  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ผูประกอบกิจการฟารมสุกร ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลโครงการไบโอแกสตอ ควรทําการซอมบํารุง หรือปฏิบัติตาม
แนวทางในการดูแลระบบ หรืออุปกรณตางๆ ในโครงการอยางเครงครัด ตลอดจนการนํามูลสุกรไปเขาสูกระบวนการ
บําบัดอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อที่จะทําใหระบบ หรืออุปกรณตางๆ ของโครงการไบโอแกสสามารถใชงานไดในระยะยาว 
และควรดําเนินงานตามข้ันตอน หรือกระบวนการอยางไมละเลย เพื่อไมใหเกิดปญหาที่อาจจะสงผลกระทบตอชุมชนอีก
ในอนาคต 
  ขอเสนอแนะการใชประโยชนงานวิจัยในอนาคต 
 ผูศึกษาทานอ่ืนสามารถวิจัยหรือศึกษาโครงการไบโอแกสจากฟารมสุกรน้ีตอ โดยการประเมินผลตอบแทนจาก
การลงทุนหลังจากโครงการผานไปแลว 5-10 ป ไดวาในอนาคต เม่ือเทียบกับคาซอมบํารุง หรือมีการขยายพื้นที่ในการ
เล้ียงสุกรแลว รวมถึงขยายพ้ืนในการใหบริการกาซชีวภาพจากโครงการเพิ่มอีกน้ัน โครงการดังกลาวยังสามารถสสราง
ผลตอบแทนใหกับเจาของฟารม หรือยังสามารถชวยลดปญหาทางดานส่ิงแวดลอมภายในชุมชนไดอยูหรือไม  
 

เอกสารอางอิง 
กรัณฑรัตน ตอไมตรีจิตร. (2557). การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิต 
  ถุงพลาสติก: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกในกรุงเทพและปริมณฑล.  
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
จิตรบูลย ทวีตั้งวรภัณ. (2557). การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโรงงานผลิตสุราและโรงงานผลิตเบียร 
  ในประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
เบญจวรรณ พานทอง. (2557). การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กรณีศึกษา: โรงงานหลวงอาหาร 
  สําเร็จรูปที่ 1 (ฝาง). คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
522 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ปนประภา สีฉวน. (2557). การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน: กรณีศึกษา 
  บริษัท ตรังน้ํามันปาลม จํากัด และบริษัท ศรีเจริญปาลมออยล จํากดั. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ปญญา ยุทธรักษานุกูล. (2553). การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการจัดทําคารบอนเครดิต เพื่อความย่ังยืน 
  ของฟารมสุกรในประเทศไทย: กรณีศึกษาสุกรทองฟารม. คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สมหมาย ฉัตรแสงอุทัย. (2552). สถานการณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการปศุสัตว ในประเทศไทย. โครงการ 
  การจัดการของเสียในฟารมปศุสัตวในภาคพ้ืนเอเชีย.  
วศิน อภิวงศปญญา. (2556). การวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในธุรกิจสถานที่พักแรม: กรณีศึกษา 
  โรงแรมในกรุงเทพมหานครและวิสาหกิจชุมชนบางน้ําผึ้งโฮมสเตย. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แยมละออ. คูมือการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social Impact Assessment)  
  และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment:SROI). ระบบบมเพาะธุรกิจ 
  เพื่อสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สุกานดา โพธิพิทักษ. (2560). การวัดคาผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟารมสุกรภายใตการลงทุนในโครงการ 
  ที่มีการพฒันาอยางย่ังยืน: กรณีศึกษาบริษัท เอ จํากัด. สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สมพร แสงชัย. (2545). อุดมการณ การเมือง และการพัฒนาท่ียั่งยืน. โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอม  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
523 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ทุนระเบิดในเขตจังหวัดจันทบุรี 
The Community Participation in Land Mine Area Governance in  

Chanthaburi Province 
พรทิวา อาชีวะ, จําลอง แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยูไสว, ขวัญศิริ เจริญทรัพย  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและผลกระทบของพ้ืนที่ทุนระเบิด ศักยภาพ ปจจัยที่มีผลและขอเสนอ

เชิงนโยบายในการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรี 

วิธีทยาการวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร โดยใชวิธีกรณีศึกษา การวิจัยเอกสาร การศึกษาประวัติศาสตร

จากคําบอกเลา การสัมภาษณเจาะลึก ผลการศึกษาพบวา ยังคงมีปญหาทุนระเบิดหลงเหลืออยูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

และยังสงผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และสัตวปา ปญหาดังกลาวชุมชนมีศักยภาพจากการมีประสบการณในพ้ืนที่ปาและ

การเรียนรูที่จะเก็บกูระเบิดไดบางระดับ การบริหารดานการจัดการพื้นที่ทุนระเบิดจากการมีทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง

วัฒนธรรม ทางสังคม และขอเสนอในเชิงนโยบายควรเนนการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดแบบภาคีเครือขาย 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, พื้นท่ีทุนระเบิด, จันทบุรี, การมีสวนรวม 

 

Abstract 
  The objective of the research was to study landmine impacts and problems as well as 
potential, affecting factors and policy recommendations concerning community participation in 
landmine area management in Thai-Cambodia Border of Chanthaburi Province. The historical qualitative 
research methodology consisting of documentary research, oral history and in- depth interview were 
applied to this study. The findings showed that there existed mine problems and impacts concerning 
human life, property and wildlife.  However, we found that the communities still had potential in 
experience in wild life area and learning for mine action in some level. Because of belonging economic 
capitals, cultural and social.The research recommended public governance consisting of network. 
Keywords : Public governance, Land mine area, Chanthaburi Province, Participation 
 

บทนํา 
  ทุนระเบิด ปญหาที่มีความเก่ียวของกับความปลอดภัยของคนในชาติ โดยเฉพาะผลกระทบกับผูที่อาศัยอยูตาม
แนวชายแดนเปนสวนใหญ ซึ่งในชวงเสร็จสิ้นสงครามในประเทศกัมพูชา ระหวางป พ.ศ. 2525-2527 ราษฎรเริ่มกลับเขา
ทํากินในที่ดินเดิม ถึงแมวาสถานการณสงครามการสูรบในพื้นท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยจะสงบลงไปแลว แตยังคง
มีวัตถุระเบิดฝงอยูในพ้ืนท่ีอยางกวางขวาง เน่ืองจากพ้ืนท่ีชายแดนไทย-กัมพูชาน้ัน มีเน้ือที่รอยตอระหวางประเทศมากถึง 
532 ตารางกิโลเมตร (หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับปพ.ศ. 2551; สรปุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการชวยเหลอืดูแลผูเดือดรอน
จากภัยทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา, 1 กันยายน พ.ศ. 2554; พัฒนา อินทไชย, 2545: 1-2)   
  ปญหาดังกลาวจึงถือวาเปนภัยคุกคามที่ประชาคมโลกไดใหความสนใจและมีการประชุมเพ่ือการลงนามใน
สัญญาออตตาวา เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2540 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนนาดา โดยมีประเทศไทยเปนหน่ึงในการ
ลงนามเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่รวมลงนามและทําสัตยาบันในอนุพันธกรณีวาดวยการหามใช 
สะสม ผลิต และโอน อาวุธระเบิดสังหารบุคคล ในป พ.ศ.2542 หลังจากน้ัน สํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดต้ังคณะกรรมการ
ปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ (NMAC) ในฐานะผูกําหนดนโยบายของการปฏิบัติการทุนระเบิดในประเทศไทย นอกจากน้ี
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ยังไดมีการกอต้ังศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ (คทช.) (Thailand Mines Action Center-TMAC) ขึ้นในวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ. 2542 เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางของการปฏิบัติงาน
ทั้งปวงท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ซ่ึงศูนยปฏิบัติการทุน
ระเบิดแหงชาติ (คทช.) (ศูนยปฏิบัติการสํารวจ และองคกรเพื่อความชวยเหลือแหงชาวนอรเวย, 2544) 
  ทางดานภาคตะวันออกมีความพยายามเดินหนากวาดลางทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาใหแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2561 ตามอนุสัญญาออตตาวา เพ่ือใหสอดรับกับการเปดประชาคมอาเซียน เน่ืองจากการเปดประชาคม
อาเซียนถือเปนการสรางกลไกความรวมมือ เพ่ือใหเกิดศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ยังผลสูการจัดการตนเองอยางย่ังยืน
ของชุมชนชายแดนภาคตะวันออก เม่ือประเทศไทยไดกลายเปนประเทศหน่ึงในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 
กลาวคือในปจจุบันประเทศไทยเปนรฐัชาติที่เปนสมาชิกของอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of Southeast Asian Nation : ASEAN) (วสุ ชนะรตัน, สัมภาษณ, 2558) 
  ดังน้ันจากปรากฏการณขางตน การบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในภาคตะวันออกจึงมีความสําคัญตอพ้ืนที่
ชายแดนและการเช่ือมโยงไปสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหมีสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย อยางไรก็ดีการดําเนินนโยบายกวาดลางทุนระเบิดใหแลวเสร็จตามนโยบายในป พ.ศ. 2516 น้ัน  
จะพบวา ยังไมประสบความสําเร็จจากปรากฎการณที่ยังมีทุนระเบิดหลงเหลืออยูและยังพบอีกวาการดําเนินนโยบาย
กวาดลางทุนระเบิดโดยอาศัยภาครัฐ โดยการนําของฝายทหารแตเพียงภาคีเดียวน้ันไมเพียงพอตอความสําเร็จของ
นโยบายเชนกัน ดังน้ันการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทุนระเบิดในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี จึงเปนโจทยที่สําคัญ
ชองการวิจัยในบทความน้ี โดยผูวิจัยมีคําถามวิจัยท่ีสําคัญคือ ในเขตชายแดนจังหวัดจันทบุรี ยังมีปญหาและผลกระทบ
จากทุนระเบิดหรอืไมและอยางไร ชุมชนในเขตชายแดนจังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพมากนอยเพียงใดในการมีสวนรวมจัดการ
กับปญหาทุนระเบิด และจะมีขอเสนอในเชิงนโยบายอะไรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่
ทุนระเบิดระหวางแนวชายแดน 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. ศึกษาปญหาและผลกระทบของพ้ืนที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดจันทบุรี 

2. ศึกษาศักยภาพของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา
ของจังหวัดจันทบุรี 

3. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอศักยภาพของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดจันทบุรี 

4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดาํเนินการวิจัยใชวิธีวิทยาการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. การศึกษาเอกสาร จะใชเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรองที่เก่ียวของ เชน รายงานการประชุมของสวนราชการ 

งานวิจัยที่เก่ียวของ เปนตน ในการตรวจสอบขอมูลจากเอกสารจะใชการตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่แตกตางกัน ในการ
ตรวจสอบดังกลาวจะใชขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ และจากการสังเกตการณ มาเปรียบเทียบวาถาหากแหลง 
ขอมูลที่ไดรับมาน้ันแตกตางกันไปหรือขอมูลมาจากหลายๆ แหลง จะมีความคลาดเคล่ือนหรือไม ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบ
เปรียบเทียบความถูกตองของขอมลูวาเหมือนกันหรือตางกันมากนอยเพียงใด 

2. การสัมภาษณประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (Oral History) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับบริบทของ
ตําบลที่มีทุนระเบิดในอดีตซึ่งไมมีเอกสารบันทึกแตอยูในความทรงจําของผูอาวุโสที่เปนผูใหขอมูลหลัก เชน อดีตกํานัน 
ผูใหญบาน หรือผูที่มีประสบการณในการหาของปา เปนตน 

3. การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณทุนระเบิดใน
ปจจุบัน โดยผูใหขอมูลหลักของพหุภาคีที่เก่ียวของกับทุนระเบิด เชน ฝายทหาร ฝายทองถิ่น ฝายทองที่ หรือผูนําองคกร
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ชุมชนที่เก่ียวของ เปนตน ในการสัมภาษณเจาะลึกจะใชการตรวจสอบจากผูใหขอมูลที่มีจุดยืนตางกัน ในการวิจัยนี้จะใช
ผูใหขอมูล 4 กลุม คอื กลุมตัวแทนเกษตรกรชาวสวนซึ่งถือวาเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง  กลุมกํานันผูใหญบานที่
รับผิดชอบการปกครองทองที่ และกลุมนักการเมืองในการปกครองทองถิ่น รวมถึงกลุมขาราชการทหารผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับการเก็บกูทุนระเบิด 

4. การสัมภาษณกลุม (group interview) ในที่นี้จะเปนการสัมภาษณกลุมขนาดเล็กซึ่งมีผูใหขอมูลหลักเขารวม
สัมภาษณระหวาง 3-5 คน โดยผูใหขอมูลหลักจะมาจากพหุภาคีท่ีกลาวขางตน อันจะเปนการรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย
และมีการตรวจสอบขอมูลกันในเวลาเดียวกัน 

สวนการวิเคราะหขอมูลจะใชการตีความหมายทางสังคมของปรากฏการณเก่ียวกับทุนระเบิด โดยใชเทคนิคการ
จัดกลุมขอมูล การวิเคราะหเชิงกระบวนการ และการวิเคราะหเชิงสาเหตุ 
 ในการท่ีจะตอบโจทยวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดสํารวจวรรณกรรมทางดานทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของที่สําคัญ
ดังน้ีคือ  
 วรรณกรรมทางดานทฤษฎี 
  1. องคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทุนระเบิด ซึ่งเปนการศึกษาถึงปญหาเก่ียวกับภัยคุกคามทุนระเบิดของ
องคกรตางๆ ที่เก่ียวของ พิธีสารทุนระเบิดมีขอบเขตของการบังคับใชเก่ียวกับการหามใชทุนระเบิดกับระเบิดและอาวุธ
อ่ืนๆ บนพื้นดิน รวมถึงกลไกในการแกไขปญหาทุนระเบิด 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมในการพัฒนา หมายถึง ความพยายามรวมกันของกลุมและขบวนการทางสังคม
เพ่ือเพิ่มบทบาทการอํานาจการควบคุมทรพัยากรและสถาบันท่ีครอบงําในสังคม 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแนวใหม (New Public Governance) เปนการจัดการสาธารณะยุคใหม
แหงศตวรรษท่ี 21 ภายใตเงื่อนไขที่ภาคประชาสังคม กลุมธุรกิจ และผูมีสวนไดสวนเสียหลายๆ ฝาย มีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการกํากับติดตามและการประเมินผลนโยบายกันอยาง
กระตือรือรน 
 4. ทฤษฎีวาดวยทุนและการปฏิบัติการ เปนทฤษฎีที่วาดวยความสัมพันธเชิงวิภาษวิธีระหวางโครงสราง 2 สวน 
สวนแรก คือ โครงสรางทางภาววิสัย อันเปนวิธีการของนักโครงสรางนิยม สวนที่สองเปนโครงสรางทางอัตวิสัยซึ่งโนมเอียง
ทางอุปนิสัย 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 1. พัฒนา อินทไชย (2545) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากทุนระเบิดตาม 
แนวชายแดนไทย-พมา 
 2. ณัฏฐนี เกิดสุคนธ (2543) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศเก่ียวกับการ 
หามใชและการจํากัดการใชทุนระเบิดสังหารบุคคล: กรณศึีกษาประเทศไทย 
 3. อภิวัตน ภูริศิวารักษ (2551) ศึกษาเร่ือง การทองเท่ียวโดยชุมชน ศึกษาพ้ืนที่บานฝงทา หมู 5 ตําบลวังกพง 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ผลการวิจัย 
ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 สามารถสรุปไดวา เม่ือพิจารณาในดานของปญหาทุนระเบิด พบวา พ้ืนที่

ชายแดนของตําบลสะตอน ตําบลหนองตาคง ตําบลทุงขนาน ตําบลเทพนิมิตและตําบลคลองใหญ ยังมีทุนระเบิดหลงเหลือ
อยูไมมากนัก เน่ืองจากภูมิประเทศเปนปาโปรงโดยมีคลองเปนแนวชายแดนที่มีวัตถุระเบิดรวมถึงกระสุนดินปูนที่หลงเหลือ
อยูในพ้ืนที่ดังกลาวนั้นมีตกคางในหลายๆ ลักษณะ เชน ระเบิดที่ถูกฝงอยูใตดินในปาเขาสูงชัน ระเบิดตกอยูในหวยหนอง 
คลอง บึง หรือระดับที่ตกคางอยูภายในเขตที่มีปาโปรง เปนตน โดยมีประเภทของทุนระเบิดท่ีตกคางอยูหลากหลายชนิด 
เชน กบกระโดด โรงผี ระเบิดรถถัง กวนอิม RPG ลูกปนใหญ 120 ลูกปนคอ 61,82 เปนตน  

ลักษณะของพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรีที่ยังคงมีทุนระเบิดหลงเหลืออยูน้ัน สงผลใหชาวบานตองประสบ
กับภาวะความยากลําบากของการดําเนินชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม กลาวคือ ชาวบานเกิดความหวาดกลัว การทํามาหากินมี
ความยากลําบากมากข้ึน การหาของปาทําไดยากลําบาก นอกจากน้ีการหลงเหลืออยูของทุนระเบิดยังสงผลใหเกิดเปน
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อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน เชน สูญเสียแขน ขา และลมตาย เปนตน รวมถึงสัตวปา เชน เกง กวาง หมูปา 
เปนตน 

ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3 สามารถสรุปไดวา จากการศึกษาถึงศักยภาพของพื้นที่ พบวา  
ในภาพรวมจันทบุรีมีศักยภาพรวมกันในการบริหารจัดการทุนระเบิด 2 ดาน คือ  

 1. ศักยภาพดานการวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการพัฒนา 
 2. ศักยภาพในความพรอมที่จะวางแผนการพัฒนา 
ชุมชนมีศักยภาพในดานการวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการพัฒนา กลาวคือ การที่ชาวบานในพ้ืนที่มีความสามารถ

รวมกันการศึกษาเรียนรูถึงปญหาตางๆ ที่ดํารงอยูในพื้นที่ เชน การเรียนรูถึงปญหาทุนระเบิดในพื้นที่ จะมีพัฒนาการ
เรียนรูใชภูมิปญญาทองถ่ินไดใหจัดการกับทุนระเบิด แลวชุมชนไดทําการถายทอดองคความรูที่ไดตอกันไปเปนทอดๆ โดย
เห็นไดจากการทําสัญลักษณเพ่ือบงบอกถึงจุดที่มีวัตถุระเบิดหรอืกระสุนดินปนฝงอยู 

สวนดานศักยภาพความพรอมที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นท่ี พบวา ชุมชนมีความพรอมสําหรับความรวมมือใน
การวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดความม่ังคั่ง มั่นคงและมีความย่ังยืนตอไปได โดยที่ชุมชนมีความพรอมที่จะวางแผน 
การพัฒนาพืชสวนท่ีมุงสูตลาดการคาเปนหลัก โดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินประกอบกับประสบการณที่เคยปฏิบัติมาแลว
ในอดีต การมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการกับฝายตางๆ ที่เก่ียวของกับการกูระเบิด 

ดานศักยภาพในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา พบวา ชาวบานในพ้ืนที่มีความม่ันใจวาถาหากเก็บกู
ทุนระเบิดซึ่งรวมถึงกระสุนดินปนที่ตกคางอยูในพื้นไดหมดแลวน้ัน ชาวบานผูมีสวนไดสวนเสียตางมีความม่ันใจวาจะ
สามารถสรางกระบวนการสรางความรวมมือในลกัษณะการเปนภาคีเครือขายในการพัฒนาพื้นที่ไดอยางย่ังยืน โดนถือเปน
จุดเริ่มตนของเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ท่ีอาจติดตามมาในภายหลัง 

ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 4 สามารถสรุปไดวา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการมีสวนรวมของชุมชนใน
การแกปญหาการหลงเหลืออยูในพ้ืนที่ก็คือ ชาวบานตองการใหทุนระเบิดหมดออกไปจากพื้นท่ี หลังจากนั้นอนุญาตให
ชาวบานเขาไปใชพ้ืนที่ในการทํามาหากิน โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประชาชนในพ้ืนที่ตางมีความม่ันใจวา หากมี
การเก็บกูวัตถุระเบิดรวมถึงกระสุนดินปนที่ตกคางอยูในพื้นที่มาเปนระยะยาวนานไดแลวน้ัน ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางมีความมั่นใจวา จะสามารถสรางกระบวนการความรวมมือในลักษณะของการเปนภาคีเครือขายการบริหารจัดการ
(public governance) ในการพัฒนาไดอยางย่ังยืน โดยมีภาคีผูรวมขับเคล่ือนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดที่สําคัญ 
5 ภาคีหลักดวยกัน  

 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดอันเก่ียวเน่ืองกับการไดประโยชน
และการเสียประโยชนของประชาชนในพื้นที่ โดยการกําหนดการใชสถานท่ีเวทีกลาง ไดแก สถานที่ทําการขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  

 2. หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีเก่ียวของกับพ้ืนที่ทุนระเบิด เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 
และโดยเฉพาะฝายทหาร ซ่ึงหนวยงานหลักในการดําเนินการเก็บกูทุนระเบิดควรเปนหนวยงานฝายทหาร เน่ืองจากฝาย
ทหารมีเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเก็บกูระเบิด รวมถึงองคความรูในการเก็บกูระเบิด ท้ังยังสามารถ
ถายทอดความรูไปสูชาวบาน เพ่ือใหเปนผูช้ีนําเบาะแสใหแกทหารไดอีกดวย 

 3. หนวยงานประเภทองคการมหาชน เชน สถาบันพัฒนาชุมชน หรือสภาองคกรชุมชนตําบล เปนตน เปนการ
ขับเคล่ือนโดยอาศัยการเปนตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ การขับเคลื่อนดังกลาวอาศัยพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน 
พ.ศ. 2546 เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน  

 4. กลุมกํานันผูใหญบานในทองท่ี เนื่องจากประชาชนมีความสัมพันธกับกลุมกํานัน ผูใหญบาน มาเปนระยะเวลา
ชานาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ทุนระเบิดน้ีจึงจําเปนตองอาศัยกลไกดังกลาวขางตน
อยางบูรณาการ 

 5. องคกรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เน่ืองจากมีประสบการณในการทํางาน
ในฐานะตัวกลางที่ขอรับการชวยเหลือจากตางประเทศไมวาจะเปนเงินงบประมาณ ความรูและเทคโนโลยีเก่ียวกับทุน
ระเบิด รวมถึงการจัดดาํเนินการฟนฟูบุคคลที่ไดรบัผลกระทบจากทุนระเบิดจนพิการ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
การอภิปรายผลในท่ีน้ีจะเปนการอภิปรายในเชิงทฤษฎีเพื่อเปรียบเทียบระหวางผลการศึกษากับทฤษฎีการมี

สวนรวมของ เดนนิส กูเลท (Denis Goulet, 1989) กูเลทไดแบงประเภทการมีสวนรวมตามผูริเร่ิมในการเคลื่อนไหวเปน  
3 แนวดวยกัน คือ การมีสวนรวมโดยริเริ่มจากเบื้องบน (front above) การมีสวนรวมโดยริเร่ิมจากประชาชนเบื้องลาง 
(front below) และการมีสวนรวมโดยริเร่ิมจากองคภายนอก (third party) ขอคนพบจากผลการศึกษาการวิจัยพบวา 
การมีสวนรวมของชุมชนในปญหาทุนระเบิดของจังหวัดจันทบุรีน้ัน มีลักษณะเปนแนวการมีสวนรวมโดยริเร่ิมจากเบ้ืองบน
เปนหลัก ดังน้ัน การดําเนินงานกวาดลางทุนระเบิดจึงไมประสบความสําเร็จตามนโยบายที่ต้ังไว ปจจัยหนึ่งท่ีเปนอุปสรรค
ในการดําเนินนโยบายก็คือ ความขัดแยงในตัวเน้ือหานโยบายระหวางนโยบายท่ีประกาศออกมา (explicit policy) กับ
นโยบายแอบแฝงอยูเบื้องหลัง (implicit policy)) กลาวคือ นโยบายที่ประกาศออกมาน้ัน ประเทศไทยจะดําเนินการเก็บ
กูระเบิดใหหมดไปจากพื้นท่ีตามที่ไทยไดลงนามอนุสัญญาออตตาวา ค.ศ.1997 แตในภาคปฏิบัติน้ันยังพบวา มีนโยบาย
การอนุรักษทุนระเบิดไวในพื้นที่แอบแฝงอยูเบื้องหลัง โดยมีเหตุผลวา การอนุรักษทุนระเบิดไวจะเปนประโยชนตอการ 
บุกรุกหรือบุกเบิกปาของประชาชน ทําใหสูญเสียพ้ืนที่ปาของประเทศ รวมถึงการอนุรักษทุนระเบิดไวจะเปนเสมือนรั้ว 
ที่ชวยปองกันขาศึกตามแนวชายแดน ในกรณีท่ีเกิดสงครามระหวางประเทศในอนาคต ความขัดแยงระหวางนโยบายท่ี
ประกาศและนโยบายที่แอบแฝงเบื้องหลังเปนอุปสรรคพ้ืนฐานในการบริหารจัดการพ้ืนที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนให
ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากความไมชัดเจนในจุดยืนนโยบาย (policy standpoint) ซึ่งถือวาเปนจุดเร่ิมตนของ
กระบวนการนโยบาย  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  จากการทําวิจัยผูวิจัยพบวา กระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินการกวาดลางทุนระเบิดน้ัน มีลักษณะของการ
ขับเคล่ือนจากเบื้องบนลงมาซึ่งทําใหนโยบายยังไมประสบความสําเร็จ ดังน้ันในการดําเนินนโยบายในอนาคตจึงควรให
ความสําคัญกับกระบวนการจากขางลางข้ึนบน และการดึงองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมดวย เชน บทบาทขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในตําบล มูลนิธิเอกชนทั้งในและตางประเทศที่ทํางานดานมนุษยธรรมเก่ียวกับทุนระเบิด เปนตน 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอการบริหารจัดการแบบ 
มีสวนรวม ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ 2) เพื่อวิเคราะห สังเคราะหและประเมิน
รูปแบบการบริหารจัดการตาํบลแบบมีสวนรวม โดยการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยน้ี คือ 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน และเจาพนักงาน
ฝายปกครองอื่น ที่เก่ียวของโดยตรง และผูที่มาขอรับการบริการของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน จํานวน 10 คน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ และการจัดประชุมสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา 
  1. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ควรใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือหนวยงานที่มีความ
เก่ียวของกับขอพิพาทโดยตรง เขารวมในการดําเนินการยุติขอพิพาทหรือไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยต้ังเปนรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของกับการยุติขอพิพาท การสมานฉันท 
หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน อันเกิดจากการมีสวนรวมของคนทุกฝายในชุมชนน้ัน พบปญหาตางๆ แบงออกเปน 
3 ดาน ไดแก 1) ปญหาดานการปฏิบัติงาน พบวา คูกรณีที่เก่ียวของไมใหความเช่ือถือผูที่ทําหนาที่ในการยุติขอพิพาท 
เน่ืองจากปฏิบัติตัวไมเปนกลาง และไมเคารพตอคําตัดสิน เพราะไมมีอํานาจทางกฎหมายในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น 
2) ปญหาดานบุคลากร พบวา บุคลากรไมเปนกลางในการตัดสิน ขาดความรูในเรื่องกฎหมายที่ตองปฏิบัติและไมมี
บุคลากรท่ีทําหนาที่ยุติขอพิพาทโดยตรง 3) ปญหาดานงบประมาณและทรพัยากร พบวา ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการ
ตนเองแบบมีสวนรวมของชุมชน เน่ืองจากใชทักษะเฉพาะตัว 
  2. แนวทางในการสรางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในพื้นท่ีตําบลเครือขายคูความรวมมือมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลดีมากย่ิงข้ึนน้ัน ตองประกอบไปดวย การปลูกฝงทางดานความคิด
ใหคนในสังคมรูจักการเคารพสิทธิและหนาที่ซ่ึงกันและกัน ควรใหหนวยงานที่เก่ียวของกับขอพิพาท เชน สภาทนายความ 
มหาวิทยาลัย สรางองคความรูกฎหมายใหประชาชนหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการยุติขอพิพาท 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ยุติธรรมชุมชน, สมานฉันท, การไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 

Abstract 
  The research “The development of model to the participatory management of sub-district: a 
case study of Chet Samian Municipality, Photharam District, Ratchaburi Province” 1) has the purpose to 
study the problems and give suggestions of Chet Samian Municipality, Photharam District, Ratchaburi 
Province. 2) This research composed of analysis and synthesis model to the participatory management. 
This research was qualitative research. The samples of research were the leaders of community, Village 
Headman (Kam-Nun), Headman (Poo-Yai-Baan), directly related officers and people with disputes total 
amount 10 persons. The tools of this research composed of questionnaires and focus group. The results 
showed that :  
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  1 .  The participatory management should support the administrative officers, policemen and 
directly related departments dealing with dispute settlement and disputes mediation via board 
committees. And the questions and problems of the working officers dealing with dispute settlement, 
reconciliation or the mediation of disputes involved the participation of all parties in the community. 
The research revealed that there were three problems 1) the problem of working, it showed that the 
related litigant has never believed in administrative officers who act as the disputes settler because 
they worked aligned including of no power for cope with the occurring trouble 2 )  the problem of 
personnel, it showed that the personnel had no neutrality on judgement including of lacking of 
knowledge of the law and that it had no directly related officers 3 )  the problem of budget and 
resources, it showed that it had no hindrance for their own participatory management. 
  2.  The guildlines for making the participatory management in sub-district networks’ co 
operation toward litigant with Rajabhat Nakhon-Pathom University must emphasize thinking implantation 
for the sake of understanding in mutually respect of rights and duties. Meanwhile it should support the 
related department disputes settlement such as Lawyer Council, University, knowledge enhancement 
to the people and directly related officers to disputes settlement 
Keywords: Participation, Community justice, Reconciliation, Mediation 
 

บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งประกาศใชเม่ือวันที่ 6 เมษายน 2560 ไดบัญญัติ
รับรองหลักการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การกําหนดให
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิเขาชื่อกัน
เพ่ือเสนอขอบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินได ในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินการใหประชาชนทราบ โดยตองมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวน
รวมดวย ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมุงเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ 
  จากการศึกษาขอมูลชุมชนภาคสนามและขอมูล RECAP พื้นที่ตางๆ ในตําบลเครือขายคูความรวมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา หลายพื้นท่ีมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในระดับหน่ึง อยางไรก็ตาม
จากการสะทอนขอมูลของประชาชนในพ้ืนที่มีประเด็นที่นาสนใจ คือ แมการบริหารตําบลโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น
จะมีการจัดการที่ดี แตการบริหารจัดการดังกลาวอยูภายใตแนวนโยบายของรัฐเปนหลัก ซ่ึงเปนการบริหารจัดการการ
จัดทําแผนท่ีใหประชาชนภายในพื้นที่ไดมีสวนรวมแคเพียงกระบวนการในการจัดทําแผน แตขาดกระบวนการมีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนา ซึ่งเปนการพัฒนาโดยองคการบริหารสวนตําบลเปนผูจัดใหทั้งหมด  
  นอกจากน้ีจากขอมูล RECAP พบวา บางกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา เปนกิจกรรม/โครงการท่ีดาํเนินการ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ขาดการมีสวนรวมหรือเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามีสวนรวม ซ่ึงจาก
การสะทอนขอมูลของประชาชนในพื้นท่ีจากเก็บขอมูลภาคสนาม และความเห็นพองตองกันขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเห็นวาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นที่เหมาะสมควรมีกระบวนการหรือรูปแบบท่ีเหมาะสม
ในการบริหารจัดการตําบลโดยใหประชาชนมีสวนรวม 
  ดังน้ัน จากปญหาและการสะทอนขอมูลในพื้นท่ีดังกลาวจากประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ความเห็นรวมกันของคณะผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการศึกษาการสรางรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมในพื้นที่
ตําบลเครือขายคูความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาว มีการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมในเรื่องยุติธรรมชุมชน แตยังไมเห็นเปนรูปธรรม
ชัดเจน ถึงขั้นตอนและกระบวนการตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนเรื่องการมีสวนรวม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณี
ตัวอยาง ของนรินทรชัย พัฒนพงศา เพ่ือแสวงหากระบวนการ แนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของตําบลตางๆ                
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เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม และนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมี 
สวนรวมที่เหมาะสมกับพื้นที่ในภูมิภาคตะวันตกตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอันเก่ียวกับการยุติขอพิพาทใน
พื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ขอพิพาทในพื้นที่เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชแบบสัมภาษณเจาะลึก ประกอบกับการจัด
ประชุมสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูวิจัยมุงประเด็นการศึกษาไปที่รูปแบบการจัดการตําบลแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน อันเก่ียวกับการยุติขอพิพาทท่ีโดดเดน เพื่อนําไปสูการคนหารูปแบบหรือแนวทางการมีสวนรวมในชุมชนที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงมีวิธีในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  
 โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ และการศึกษาจากภาคสนาม ดวยวิธีการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group)  
  2. กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
 2.1 กลุมประชากรเปาหมาย  
  ผูวิจัยใชหนวยในการวิเคราะหในระดับจุลภาค (micro level) คือ ระดับบุคคล โดยผูวิจัยแบงกลุมเปาหมาย
เปน 2 กลุม ดังน้ี 
 กลุมเปาหมายหลักที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) 
ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณี
พิพาทและเจาพนักงานฝายปกครองอื่นที่เก่ียวของของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน เปนการสัมภาษณเพื่อคนหาขอมูลจาก
บุคคลหลายประเภท 
 กลุมเปาหมายที่ใชสาํหรับการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล         
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสาํนักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณีพิพาท และเจาพนักงานฝายปกครองอ่ืน           
ที่เก่ียวของของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับการสัมภาษณเจาะลึก โดยเปนการสนทนากลุมเพ่ือ
สังเคราะหความคิดเห็นรวมกัน 
 2.2 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย  
 กลุมเปาหมายท่ีใชสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึกและการจัดประชุมสนทนากลุม 
คือ กลุมตัวอยางที่ถูกเลือกแบบเจาะจงซ่ึงเปนผูนําชุมชนหรือมีประสบการณ ท่ีสามารถใหความรู ความคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบการจัดการตําบลแบบมีสวนรวม และยินดีถายทอดขอมูล โดยกําหนดกลุมเปาหมาย
ไวดังน้ี  
 กลุมเปาหมายท่ีใชสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณีพิพาท
และเจาพนักงานฝายปกครองอ่ืนที่เก่ียวของ จํานวน 10 คน โดยผูวิจัยจะเนนกลุมตัวอยางท่ีเปนปลัดเทศบาล กํานัน และ
ผูใหญบาน เนื่องจากเปนผูที่เก่ียวของกับปญหาโดยตรง สวนในกลุมอ่ืนน้ันเปนการสัมภาษณเพ่ือใหไดแนวคิดที่เก่ียวกับ
ปญหาและวิธีการแกไขปญหา ในมุมมองของผูท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม ในเรื่องที่
เก่ียวกับระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรอืการประนอมขอพิพาท หรือยุติธรรมชุมชน 
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 กลุมเปาหมายที่ใชสําหรับการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล                   
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด นิติกร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คูกรณีพิพาท และเจาพนักงานฝายปกครองอ่ืน         
ที่เก่ียวของ จํานวน 30 คน  
 โดยการจัดสนทนากลุม จํานวนชุมชนละ 2 คร้ัง แบงออกเปน 
 ครั้งท่ี 1 เพ่ือเปนการศึกษาถึงการนําชุมชนตนแบบมาปรบัใช 
 คร้ังท่ี 2 เปนการสนทนากลุม เพื่อเปนการสรุป คืนขอมูลสูชุมชน เสนอแนะเพิ่มเติมกอนเขียนราง
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 2.3 พื้นที่การศึกษาวิจัย ไดแก เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เน่ืองจากพื้นที่น้ีเปน
พื้นที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนและเปนเครือขายการทํางานรวมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชคําถามในการสัมภาษณผูที่เก่ียวของ โดยใชวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก และสัมภาษณแบบ face to face ซึ่งคําถามที่สัมภาษณจะเปนประเด็นท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยคําถามเหลาน้ีเกิดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ จากน้ัน
จึงใหผูเช่ียวชาญที่มีความรู ความชํานาญเก่ียวกับการจัดการแบบมีสวนรวมเปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบสัมภาษณ 
  4. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะห/ตีความขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยใชวิธีการการถอดถอยคําจากการใหสัมภาษณแบบคําตอคํา 
จดบันทึก การสังเกตการณ และคัดลอกขอความสําคัญจากเอกสารและบันทึกอยางละเอียด เพื่อใหการตีความและการ
กําหนดประเด็นที่สําคัญไดอยางถูกตองเช่ือถือได แลวทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา 
(content analysis) เพื่อกําหนดหัวขอ/กลุมหัวขอแนวคิดสําคัญ (topic/category) แบบแผนแนวคิดสําคัญอันเปนแกน
สาระหลัก (pattern/themes) เพ่ือนําไปสูการตอบคําถามการวิจัย 
 สรุปรายงานการดําเนินการ พรอมใหขอเสนอแนะเพ่ือนําขอมูลไปสรุปและจัดทําการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
และเขียนรายงานผลการวิจัย 
  5. ข้ันตอนการทําวิจัย 
 ระยะที่ 1 การสืบคนแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน และทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของ ดวยวิธีการทบทวน
วรรณกรรม เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานเอกสาร ดานทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อจัดทาํกรอบแนวความคิดในการศึกษา
และทําแบบเครื่องมือในการสัมภาษณ พรอมทั้งเขาศึกษาพื้นที่เปาหมายเพื่อทราบขอมูลที่เก่ียวของ 
 ระยะที่ 2 จัดทําเคร่ืองมือในการสัมภาษณและการประชุมกลุมยอย โดยผูวิจัยทําการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อนําไปออกแบบคําถามในการสัมภาษณผูนําชุมชนหรือผูท่ีเก่ียวของที่เลือกไว หลังจากผูวิจัยทํา
การคัดเลือกบุคคลที่ใชสัมภาษณแลว ผูวิจัยใชโทรศัพทในการขอนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ เมื่อไดรับความยินยอมให
สัมภาษณแลว ผูวิจัยไดแนะนําตัวและอธิบายขั้นตอนในการวิจัยใหผูใหสัมภาษณทราบพรอมทั้งใหผูใหสัมภาษณลง
ลายมอืช่ือในหนังสอืยินยอมในการเขารวมวิจัยกอนท่ีจะทําการสัมภาษณ 
 ระยะที่ 3 สรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานเพ่ือใหไดความคิดเห็นที่ตกผลึกแลว และนําเสนอผลงานวิจัย        
ที่เสรจ็สิ้นแลว 
 

ผลการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบล        
เจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศกึษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอันเกี่ยวกับ       
การยุติขอพิพาทในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อาํเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  1. รูปแบบในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวม 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลคนสําคัญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ควรมีสวนรวมท่ีเกิดจากคนในชุมชนน้ันเอง โดยเกิดจากการรวมมือกันระหวางเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ
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หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับขอพิพาท โดยการตั้งเปนรูปแบบของคณะกรรมการจากผูที่มีความเช่ียวชาญในแตละดาน 
เชน ดานทรัพยากรน้ํา ดานการสาธารณสุข เปนตน 
  2. ปญหาดานการปฏิบัติงาน 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลคนสําคัญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา ปญหาดานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของมีหลายกรณี ดังน้ี 
 2.1 ในการแกไขปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นน้ัน คูกรณีที่เก่ียวของไมใหความเช่ือถือผูที่ทําหนาที่ในการ 
ยุติขอพิพาท เน่ืองจากปฏิบัติตัวไมเปนกลาง  
 2.2 เม่ือคูกรณีพิพาทไดรับคําตัดสินแลว ไมเคารพตอคําตัดสิน ไมปฏิบัติที่ไดตกลงกันไว แตไมมี
บทลงโทษแกคูกรณีแตอยางใด เพราะบุคลากรเพียงแตเปนผูใหคําแนะนํา ไมมีอํานาจทางกฎหมายในการจัดการกับ
ปญหาที่เกิดข้ึน 
  3. ปญหาดานบุคลากร 
 3.1 ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่เก่ียวของกับการยุติขอพิพาทน้ัน ขาดความรูในเร่ือง
กฎหมายท่ีตองปฏิบัติ ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงานสําเร็จผลตามเปาหมาย และประชาชนหรือคูกรณีพิพาทไมมีความเชื่อถือ
ตอการยุตปิญหา 
 3.2 การขาดแคลนบุคลากรท่ีทําการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน เน่ืองจากหนวยงานของรัฐ ไมมี
เจาหนาที่ที่ทําเก่ียวกับเร่ืองน้ีโดยตรง จึงเปนปญหาที่งานไปกระจุกอยูที่คนที่สามารถปฏิบัติไดบางคนเทาน้ัน 
 3.3 เจาหนาท่ีที่ทําการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อยุติปญหาที่เกิดข้ึนน้ัน มีความเอนเอียงไมเปนกลาง  
จึงสงผลใหคูกรณพีิพาทเกิดความไมเช่ือถือในคําตัดสิน 
  4. ปญหาดานทรัพยากรและงบประมาณ 
 ในดานงบประมาณและทรัพยากรน้ัน เห็นวามีเพียงพอ ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมของ
ชุมชนแตอยางใด แมหนวยงานของรัฐจะไมไดจัดสรรงบประมาณมาใหก็ตาม แตผูที่ทําการไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอพิพาทน้ัน          
ใชเพียงทักษะสวนตัวเทาน้ัน ไมจําเปนตองใชงบประมาณอยางอ่ืน 
  วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม       
อันเก่ียวกับการยุติขอพิพาทในพื้นที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  ผูใหขอมูลคนสําคัญแตละทาน มีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวารูปแบบการจัดการแบบมีสวนรวม        
ในชุมชนของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในเร่ืองการยุติขอพิพาท สมานฉันทในชุมชน หรือ      
การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่จะสงผลใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยดีที่สุดนั้น ตองประกอบดวยสิ่งดังตอไปน้ี 
คือ  
  1. ควรมีการปลูกฝงทางดานความคิดใหคนในสังคม ใหรูจักการเคารพสิทธิและหนาที่ซึ่งกันและกัน มีความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกัน จะสงผลใหคนในชุมชนไมละเมิดสิทธิกัน หรือละเมิดสิทธิกันนอยที่สุด  
  2. ควรจะใหประชาชนหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย เพราะการใหความรูกฎหมายแกคน        
ในสังคม สงผลใหทุกคนมีความรูพ้ืนฐานแลวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืน ไมทําการละเมิดสิทธิผูอื่น สงผลดีตอ 
ทุกฝาย แมกระท่ังเจาหนาที่ที่รูกฎหมาย จะสามารถยุติขอพิพาทไดโดยงาย เพราะมีหลักกฎหมายที่ใชในการตัดสินกับ 
ขอพิพาทน้ันๆ 
  3. ควรใหองคกรหรือหนวยงานที่เก่ียวของกับกฎหมาย เชน สภาทนายความ หนวยงานในกระทรวงยุติธรรม 
หรือแมแตมหาวิทยาลัยที่ทําการเรียนการสอนวิชากฎหมาย มาใหความรูหรือถายทอดประสบการณเก่ียวกับขอกฎหมาย
ใหแกคนในชุมชน หรือบุคลากรของหนวยงานรัฐ 
  4. เมื่อไดรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมอันเก่ียวกับยุติธรรมชุมชนแลว นําไปใชกับชุมชนอื่นๆ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบ เพื่อนําไปใชกับพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกตอไป 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบล         
เจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
  วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศกึษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอันเกี่ยวกับ       
การยุติขอพิพาทในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อาํเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  1. รูปแบบในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวม 
  ผูใหขอมูลคนสําคัญเห็นไปในทางเดียวกันวารูปแบบในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมน้ัน เกิดจากการมีสวน
รวมของคนในชุมชน ซ่ึงไมไดเกิดจากฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว เชน เกิดจากการรวมมือกันระหวางเจาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ หรือหนวยงานที่มีความเก่ียวของกับขอพิพาท ชวยกันแกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม โดยคนในชุมชนมีสวนรวมในระดับของการชวยกันคิด ปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นในการ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา โดยการพูดคุยระหวางคูกรณีที่มีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน มีการใหความรูซึ่งกันและ
กันแกผูที่ทําหนาที่ในการไกลเกล่ียขอพิพาท โดยสอคลองกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนของสมาคมการมีสวนรวม
สากล ( IAP2–International Association for Public Participation) ที่ เ รียกวา Public Participation Spectrum 
ระดับที่ 3 การมสีวนรวมในระดับ ใหเขามามีบทบาท (To Involve) เปนลักษณะที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือเก่ียวของ
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจและมีความสอดคลองกับหลักยุติธรรมชุมชน (Community Justice) ซึ่งหลักการ
ดังกลาว คือ หลักการปองกันอาชญากรรม และกิจกรรมที่เก่ียวกับความยุติธรรมในรูปแบบตางๆ ในความรับผิดชอบของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหนวยใดหนวยหน่ึงที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันหรือในกิจกรรม
น้ันๆ โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน (Karp กับ Clear, 2000: 324) 
  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือในการปฏิบัติการหรือผลประโยชนตางๆ น้ัน ประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับบุคคลที่เคารพนับถือ เนื่องจากชุมชนนั้น เปนสังคมเครือญาติ ใหความเคารพ 
นับถือยําเกรง 
  2. ปญหาดานการปฏิบัตงิาน 
  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจาหนาท่ีที่มีความเก่ียวของกับการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมในชุมชนอัน
เก่ียวกับการขจัดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในชุมชนน้ัน มีปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหลายกรณี โดยผูใหขอมูลคนสําคัญเห็น       
ไปในทิศทางเดียวกันวา การที่จะใหงานไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือสมานฉันท หรือการยุติขอพิพาทที่เกิดข้ึนไดนั้น ขึ้นอยูกับ
ความรูความสามารถของผูท่ีทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก หากบุคลากรมีความรูความเขาในการปฏิบัติงานแลวจะ
เกิดผลดี โดยเฉพาะหากมีความรูดานกฎหมายดวย จะสงผลใหมีความนาเช่ือถืออยางย่ิง และคูกรณีพิพาทมีความเช่ือถือ
ตอการตัดสินใจ คือ เคารพผลการตัดสิน 
  ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการไกลเกล่ียขอพิพาทน้ัน คือ เม่ือตัดสินไปแลว 
คูกรณีไมเคารพผลการตัดสิน ไมมีบทลงโทษแตอยางใด เปนเพียงการแสดงความคิดเห็นแนะนําใหเทาน้ัน ซ่ึงอาจสงผลให
ไมสามารถยุติขอพิพาทไดทุกกรณี 
  3. ปญหาดานบุคลากร 
  ผูใหขอมูลคนสําคัญเห็นไปในทางเดียวกันวา ความรูดานกฎหมายของผูที่ทําการไกลเกลี่ยเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
มากตอการตัดสินขอพิพาทที่เกิดขึ้น  
  ในดานบุคลิกภาพของผูที่ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท สงผลสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกัน หาก
มีบุคลิกภาพที่ไมดี หรอืมีการแสดงออกที่ไมเปนกลาง ไมมีความเท่ียงธรรม จะสงผลใหคูกรณีพิพาทไมเกิดความศรัทธาใน
การตัดสินขอพิพาท และจะไมใหความรวมมือในการยุติขอพิพาทอันเปนการรวมมือกันในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนน้ันใหหมดไป โดยสอดคลองกับทฤษฎีการเสริมพลังและการมีสวนรวมของชุมชน (Community empowerment 
and paticipation) เปนทฤษฎีที่ทําใหประชาชนมีสวนรวมกันมากข้ึนในการปองกันปญหาอาชญากรรมและสราง
ความสัมพันธที่ดีแกเพ่ือนบาน ทําใหคนที่อยูในชุมชนเดียวกันลดความวิตกกังวลในเหตุอาชญากรรมตางๆ 
  โดยสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลคนสําคัญทานหน่ึง กลาววา  
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   บุคลากรที่ออนแอทางดานความรู ทางดานพื้นฐานทางดานบุคลิกภาพดานการเขาสังคมไมได  
   น่ีมันอยูกับชาวบาน คือไมมีความนาเช่ือถือ ถาเราไปสรางศรัทธาใหชาวบานไมไดมันจบเลย 
   เราไปนัดกันเหมือนท่ีเราตองเอาชาวบานเปนที่ต้ังเปนศูนยกลางสุดทายบุคลากรเราไมเปนเวลา 
   เกิดปญหาเราเลือกมาเพ่ือที่จะสะสมประสบการณใหบางคนเขายอมรับ 
 

  ฉะน้ันการใหความรูแกบุคลากรเปนสวนสําคัญมาก ชุมชนควรมีการแลกเปลี่ยนองคความรูกับหนวยงานอื่น 
เชน หนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการแกปญหาในเรื่องน้ัน เชน ปญหาดานสิ่งแวดลอมหรือสาธารณสุข ควรจะให
สาธารณสุขจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ หรือหากชุมชนมีขอตกลงความรวมกับมหาวิทยาลัย สามารถนําองคความรูจาก
อาจารยในมหาวิทยาลัยไปใชในการแกไขปญหาได เปนตน อันเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติ โดยอธิบายเพ่ิมเติมอยาง
สอดคลองกับแนวคิดขางตนวา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ ชุมชนซึ่งมีพัฒนาการจากอดีตจากรุนสูรุน เพื่อสานตอกิจการหรือ
กิจกรรมอยางหน่ึงอยางใดรวมกัน อยูที่การเรียนรูระหวางการปฏิบัติ การผลักดันใหกลุมหรือองคกรชุมชนเล็งเห็นโอกาส 
ไดการสรรคสรางความรูไปดวยกัน รวมถึงการมีมุมมองทางสังคมเก่ียวกับการพัฒนา มากกวามุงเนนแคการสรางเนื้อหา
ความรูแตเพียงลําพังโดยปราศจากการยึดโยงกับรากฐานในชุมชน  
  ปญหาดานบุคลากรประการตอมา คือ บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ เน่ืองจากปญหาขอพิพาทที่
เกิดข้ึนหากเปนเรื่องเฉพาะ ควรจะใหผูที่มีความรูในเรื่องดังกลาวเขารวมเปนคณะกรรมการในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสาํคญัทานหน่ึง กลาววา 
 

   ควรมีการต้ังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องขอพิพาทที่เกิดข้ึน ใหเปนไปตามความเช่ียวชาญ 
   ของแตละบุคคล เพ่ือประโยชนในการแกไขกับปญหาดงักลาว 
 

  การมีสวนรวมดังกลาว เกิดจากการรวมมือกันของคนในชุมชน ในการต้ังเปนรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือแกไข
ปญหาของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานของไพรัตน เดชะรินทร ท่ีทําศึกษาการรวมมือกันสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา
เพ่ือแกไขปญหาของชุมชน และเพ่ือสรางสรรคส่ิงใหมหรือนวัตกรรมชุมชน ผานกระบวนนโยบาย การจัดทําแผนงาน  
การจัดทําโครงการของชุมชนโดยองคชุมชุน (ไพรัตน เดชะรินทร, 2527) มีความสอดคลองกับงานวิจัยในแงของการ
พัฒนารูปแบบความรวมมือเปนอยางมาก และสอดคลองกับแนวคิดที่วาองคกรชุมชนหรือองคกรประชาชนเปนกลไกที่
สําคัญอยางย่ิง ในการพัฒนาจากประสบการณของนานาประเทศ ไดช้ีถึงขอสรุปวาองคกรชุมชนเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การขยายฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น (Uphoff, Cohen and Goldsmith, 1977) 
  4. ปญหาดานทรัพยากรและงบประมาณ 
  ในปญหาดานทรัพยากรและงบประมาณของชุมชน ที่มีผลกระทบตอการจัดการตนเองแบบมีสวนรวมน้ัน ผูให
ขอมูลคนสาํคัญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ไมมีผลกระทบอะไรมาก เพราะการไกลเกลี่ยขอพิพาทน้ัน ใชความรู
ความสามารถของคนที่ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอพิพาท ไมจําเปนตองมีเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นแตอยางใด 
เพียงแตใชทักษะเฉพาะตัวเทาน้ัน สอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลคนสําคัญทานหนึ่ง กลาววา  
 

   งบประมาณ เร่ืองของการดําเนินการมันตรงน้ีมันไมไดใชงบประมาณอะไร คือ 
   เบี้ยประชุมยังไมมีใหเลย อาศัยความเกรงใจของคนอาศัยความรูของคนน้ันๆ   
   ใชในการไกลเกลี่ยไมไดมีงบประมาณอะไรเพ่ิมเติม ทางรัฐก็ไมสงงบประมาณอะไรเพิ่มเติมใหเรา  
   ก็คือบอกวา มีคําสั่ง แตมันไมมีระเบียบตรงไหนบอกก็คือไมมีงบให ถือเปนงานท่ีจะตองดําเนินการ  
   อันนี้ก็เปนอีกปญหาหนึ่ง 
 

  ดังน้ัน แมไมมีงบประมาณที่จะใชในการจัดการตนเองแบบมีสวนรวม เพ่ือยุติขอพิพาทก็ตาม ไมมีปญหาในทาง
ปฏิบัติแตอยางใด เพราะอาศัยความรวมมือกันของคนในชุมชน และทักษะของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท โดยสอดคลองกับขอเสนอในเรื่องการมีสวนรวมในฐานะกรรมการ (Membership on Committees) และการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) (Cohen & Norman Uphoff, 1980) ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูให
ขอมลูคนสําคัญ ทานหน่ึงกลาววา  
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   ไมใชอยูที่ตัวเงินหรืองบประมาณอยูแลว ใชแควิธีพูดคุยพูดกันตามปกตริะหวางคณะกรรมการ 
   และผูท่ีเก่ียวของในการตัดสินใจรวมกัน เพ่ือยุติปญหาที่เกิดขึ้น แตถาตกลงกันไมไดจริงๆ  
   เราก็ส่ังตอโรงพักใหเขาไดไกลเกล่ียกันตอไป 
 

  ดังน้ัน การดําเนินงานของผูท่ีมีความเก่ียวของกับการยุติขอพิพาทน้ัน เปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของคน 
ในสังคม ไมจําเปนตองใชงบประมาณที่มากขึ้น เพราะเปนการปฏิบัติหนาที่อยูแลว โดยองคประกอบขององคกรชาวบาน
เปนกลุมชุมชนที่มีอุดมการณรวมกันมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน มีผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงเนนการมีเปาหมาย
รวมหรือผลประโยชนรวม ตองคํานึงถึงการประสานงาน กิจกรรมและงบประมาณทั้งภายในและภายนอก เพ่ือประโยชน
ในการดําเนินการ (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ, 2540: 2, 6-7) 
  วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวน
รวมอันเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  รูปแบบการจัดการแบบมีสวนรวมในชุมชนของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียนในเร่ืองการยุติขอพิพาท สมานฉันท           
ในชุมชน หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่จะสงผลใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยดีที่สุดน้ันควรจะมีการ
ปลูกฝงดานความคิดใหคนในสังคม ใหรูจักการเคารพสิทธิและหนาที่ซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน  
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสําคัญทานหน่ึง กลาววา 
  

   เหตุจะไมเกิดถาคนเราไมไปยึดติดกับเรื่องของวัตถุจนเกินไปมีแคน้ันเอง เพราะสวนใหญ 
   เราก็มาจากยึดติดวัตถุกันจากแตกอน พอแมปูยาตายายเราอยูดวยความสัมพันธฉันทพี่นอง  
   นับถือกันใชหลักอยูรวมกันในสังคม แตวาในปจจุบันสงัคมเราถาไปดูในสื่อตางๆ สิ่งรอบตวั 
   ก็จะบอกวาเราไปเนนเร่ืองวัตถุมากขึ้น ชีวิตความเปนอยูเราก็ไปดิ้นรนจนลืมคาํวา วัฒนธรรม  
   ธรรมเนียมปฏิบัติแคน้ันเอง เห็นแกตัวกัน เม่ือกอนไมเห็นจําเปนตองมีเลยวาปลูกบานแลว          
   ตองก้ันรั้ว แคทําเปนตนไมเปนตนมะขามเปนตนกระถิน สวนเพ่ือนบานก็สามารถมาเก็บกิน 
   ไมเห็นมีใครวาอะไรเลย ปจจุบันหามเก็บกิน มีร้ัวรอบขอบชิด เดินเขาใกลหนอยก็บอกใชสิทธิ  
   กลายเปนบุกรุกอีก มันก็เลยเกิดเหตุ 
 

  เม่ือปลูกฝงความคิดใหทุกคนในสังคมเปนคนดีแลว ประการตอมาตองขจัดคนไมดีออกจากสังคมสวนรวมดวย 
นอกจากการใหความรูทางดานวิชาการแลว ควรใหความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมแกคนในสังคมตั้งแตเด็กจนไปถึง
ผูใหญใหรูจักสิทธิหนาที่ ไมไปละเมิดสิทธิผูใด สิ่งน้ีจะสงผลใหไมเกิดขอพิพาท ซึ่งเปนการตัดไฟแตตนลม อันเปนการ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกอน 
  ประการที่สําคัญที่จะสงผลใหการจัดการตนเองในการยุติขอพิพาทสําเร็จผลได คือ การใหความรูกฎหมายแกคน       
ในสังคม เม่ือทุกคนมีความรูพื้นฐานแลวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น ไมทําการละเมิดสิทธิผูอื่น สงผลดีตอทุกฝาย 
แมกระทั่งเจาหนาที่ที่รูกฎหมาย จะสามารถยุติขอพิพาทไดโดยงายเพราะมีหลักกฎหมายที่ใชในการตัดสินกับขอพิพาท
น้ันๆ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมลูสําคัญทานหน่ึง กลาววา 
 

อยากใหมีวิทยากรในดานการใหคําแนะนาํกับชาวบาน ทางดานกฎหมายพื้นฐาน งบประมาณ  
ทางดานการทาํงาน มาบรรยายใหชาวบานฟงโดยตรงถึงกระบวนการทํางาน หรือกฎหมายพื้นฐาน 
ที่เก่ียวของ ในกระบวนการไดงบประมาณมาใชของหมูบานโดยตรงเลย  
 

  ดังน้ัน หนวยงานหรือองคกรที่มีความรูดานวิชาการอันเก่ียวกับกฎหมาย มีหลายหนวยงานที่เก่ียวของ เชน            
สภาทนายความ มหาวิทยาลัยที่ทําการสอนกฎหมาย หรือหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม เปนตน ที่สามารถถายทอด
ความรูกฎหมายเบื้องตนแกคนในชุมชนได แตตองสอนพันธมิตรใหรูจักการเปนพันธมิตรกับชุมชนดวย กระบวนการ
เรียนรูแบบสองทางน้ีจะชวยกระตุนการเติบโต ตลอดจนการเปนหุนสวน การที่จะประสบความสําเร็จในดานการใหความ
รวมมือระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัย 
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กลาวคือ ชุมชนกับมหาวิทยาลัย อันเปนหนวยงานที่สามารถจะใหความรวมมือในการจัดการตนเองได โดยมหาวิทยาลัยมี
องคความรูที่สามารถถายทอดความรูทางวิชาการใหกับคนในชุมชน เพื่อประโยชนตอการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ เปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางไดประโยชนซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
มิไดเปนเพียงสวนเดียวกับมุมมองทางเศรษฐกิจเทาน้ัน แตยังเปนดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โดย
ผูวิจัยเห็นวา การใหความรูเก่ียวกับขอกฎหมายเบื้องตนกับคนในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีองคความรูตางๆ สามารถนํามา
ผสมผสานกันเปนองคความรู ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได จะกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติเปนอยางมาก  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองตน หรือกฎหมายที่เก่ียวของใหกับประชาชนทุกคน เพ่ือใหรู
สิทธิและหนาที่ของตน ตลอดจนใหความรูกฎหมายแกเจาหนาที่ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
  2. ควรจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเพียงพอตอภาระงานที่เกิดขึ้น เพ่ือประสิทธิผลของงาน สงผลให
ประชาชนไดรับความยุติธรรมมากที่สุด 
  3. เม่ือไดรูปแบบการบริหารจัดการตําบลแบบมีสวนรวมในเร่ืองยุติธรรมชุมชนแลว ตองมีการนํารูปแบบไปใช
กับชุมชนอื่นๆ ที่ยังไมมีรูปแบบดังกลาว และประเมินผลสัมฤทธ์ิของรูปแบบวามีผลดีผลเสียอยางไร 
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Potential, Problems and Needs of Villagers: A Case Study in  
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน บานคอนสาย จังหวัดอุดรธานี คนหาศักยภาพ ปญหา  
และความตองการของประชาชน สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและประชาชน ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
ทุติยภูมิ การสัมภาษณ และรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ผลการวิจัยพบวา 
บานคอนสายมีศักยภาพดานชีวภาพ คือ มีหนองหาน ซึ่งเปนแหลงนํ้าขนาดใหญ และมีลําหวยไพจานใหญไหลผาน ทําให
มีความอุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช และสัตวนํ้า ศักยภาพดานเศรษฐกิจ พบวา มีกลุมอาชีพ
หลากหลาย มีผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว และยังมีการพัฒนากอตั้งกลุมอาชีพใหม เชน Homestay การยกยอ และ
มีเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับทะเลบัวแดง ศักยภาพดานสังคม พบวา มีผูนําที่เขมแข็ง ชาวบานมีทัศนคติที่ดี ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง และใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน หรือหนวยงานภาครัฐเปนอยางดี บานคอนสายมี
ปญหาหลายดาน ไดแก ปญหาของชุมชน ดานกายภาพ พบวามีภูมิประเทศเปนที่ลุม และอยูใกลหนองหาน จึงเกิดปญหา
นํ้าทวมซํ้าซาก ทุกๆ 2 ป  สงผลใหนํ้าทวม พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ปญหาดานเศรษฐกิจ ยังขาดความรูในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด ผลิตภัณฑบางสวนยังไมมีมาตรฐาน ขาดการสนับสนุนในการเพิ่มชองทาง 
การจัดจําหนายทําใหรายไดไมสมํ่าเสมอ และปญหาการทําบัญชีรายรบัรายจาย สวนปญหาดานสังคม โรงเรียนประจํา
หมูบาน ไมไดรับความนิยมจากชาวบาน เพราะบุตรหลานไมสามารถอานออกเขียนได  จึงนิยมนําบุตรหลานไปเรียนที่
โรงเรียนเอกชนแหงหน่ึงในจังหวัดกุมภวาป จึงสงผลใหผูปกครองมีคาใชจายในการสงบุตรหลานไปเรียนนอกชุมชนเพิ่มขึ้น  
และบุตรหลานมีความเส่ียงขณะเดินทางไปเรียน  ความตองการของชุมชน พบวา ชาวบานตองการแกปญหานํ้าทวม  
แผนปองกันนํ้าทวมอยางเปนระบบและย่ังยืน ความตองการดานเศรษฐกิจ จากปญหาท่ีผลิตภัณฑ OTOP ขายไดใน
ปริมาณท่ีนอย และไมทราบผลการดําเนินงานอยางแทจริง ชาวบานจึงตองการใหมีหนวยงานมาใหความรูเพิ่มเติมในแต
ละดานอยางมืออาชีพและเจาะลึก ไดแก ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และดานความรูทางดานบัญชี ย่ิงไปกวานั้น ชาวบาน
ตองการที่ปรึกษาดานการออกแบบผลิตภัณฑ และการจัดทําบัญชีใหเปนระบบและย่ังยืน ความตองการดานสังคม  
ชาวบานตองการใหมีการพัฒนาครูผูสอน และระบบการเรียนที่มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น   
คําสําคัญ: อุดรธานี, การวิจัยแบบมีสวนรวม, บรบิทของชุมชน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the general rural context of Khon Sai Village, 
Udon Thani Province; 2) to identify the potential, problems and needs of the rural people of Khon Sai 
Village; and 3) to create a learning stage for the sharing and exchange of knowledge between 
researchers and villagers. The study used secondary data research, interviews and participatory action 
research (PAR). The findings of the research found that Khon Sai Village has biological potential in the 
form of a lake called Nong Han, a large water source. Pai Jarn brook is connected to Nong Han. Nong 
Han provides monetary wealth to the local people and biodiversity in both plants and animals. With 
regard to the economic potential aspect, there is the sale of 5-star OTOP products and various groups 
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of occupations. There is also the development of new occupational groups such as homestay 
businesses, large lift net fishing, and travel route links to the Red Lotus Lake. With regard to social 
potential, the study found that strong leadership exists within the village and the villagers are able to 
accept change and are happy to participate in the various activities of the village or government.  
 There are several problems facing Khon Sai Village. With regard to the physical aspects of the 
community, the terrain is lowland and close to Nong Han, which has resulted in recurring floods around 
every 2 years, causing repeated damage to the nearby agricultural areas. As for economic problems, 
knowledge of product development techniques aimed at a particular customer group is lacking. Some 
products do not have any quality standards and lack the support of distribution channels, causing 
inconsistent sales income. Moreover, there are also problems in the accounting of sales income and 
expenditure. As for social problems, the teaching standards at the local public village school are not 
at an acceptable level as its pupils cannot read and write at all. The villagers are aware of this and so 
aim to send their children to a private school elsewhere in the Kumphawapi District, creating more 
expense for the parents in the village, and more risk to the children who must travel long-distance to 
study. Studying the community’s needs found that the villagers wish to solve the flood problems using 
a systematic and sustainable plan for flood prevention. In terms of economic needs, the problem of 
low sales of OTOP products can be aided with the proper accounting of income and expenditure, in order 
to accurately evaluate sales performances, as well as product development skills. The supporting of a 
consultant to help with product design and systematic accounting may be the solution. With regard to 
social needs, the villagers wish to improve local education standards by developing teaching skills and 
establishing a standardized learning system. 
Keywords: Udon Thani, participatory action research, rural context 
 

บทนํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน มีพันธกิจมุงผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคม 
สรางสรรคงานวิจัยไปสูการใชประโยชนทั้งดานการพัฒนาเชิงพื้นท่ี และการสรางนวัตกรรมที่สามารถใชไดจริง บริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและทองถ่ิน ตลอดจนรวมสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
คน ชุมชน และทองถ่ินอยางเปนรปูธรรม ตามปณิธานของการเปน“สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน”  
 การศึกษาแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมแกปญหาของตนเอง เนนการเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันของประชาชน การใหความคิดสรางสรรค
และความชํานาญของประชาชนในการแกปญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขององคการและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ (Erwin William, 1976) การมีสวนรวมมีความสําคัญตอการบริหารและการพัฒนา
ของรัฐ เพราะสอดรับกับแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(good governance) ซึ่งเปนแนวคิดในการบริหารการปกครองในยุคปจจุบันที่เชื่อวาสามารถจะนํามาซึ่งการอยูรวมกัน
อยางสงบสุข และสามารถแกปญหาที่มีความซับซอนของรัฐหรือสังคมในยุคปจจุบันได และการที่จะใหประชาชนการมี
สวนรวมตองตองเปนไปอยางเขมแข็ง ไมใชแคเปนเปนอยางเฉยเมยหรือมีสวนรวมพอเปนพิธีเทานั้น (Peter Oakley and 
David Marsden,1984) 
 หมูบานคอนสาย หมู 4 อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี ถือเปนอีกหน่ึงหมูบานที่มีชื่อเสียง เปนหมูบานท่ีมี
ผลิตภัณฑ OTOP ในระดับ 5 ดาว และไดถือวาเปน OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีเรื่องราวและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดไดในอนาคต และยังมีศักยภาพหลากหลาย
ประเด็นท้ังดานกายภาพ/ชีวภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม  จึงถือวาเปนหมูบานที่นาสนใจเพ่ือจะคนหาศักยภาพ 
ปญหา และความตองการในระดับหมูบาน   
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 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะตองมีการศึกษา/วิเคราะหชุมชนตางๆ หมูบานคอนสาย หมูที่ 4 อําเภอกูแกว 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อคนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน เพื่อนําไปสูการเชื่อมโยงและ
ประสานโครงการพัฒนาของหมูบานเขากับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตอไป นอกจากน้ียังเปนการนอมนําพระบรมราโชบาย
มาสูการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบานใหเหมาะสมตาม
สภาพและประเพณทีองถ่ิน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทท่ัวไปทั้งในระดับชุมชนและระดบัครัวเรือน 
 2. คนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน 
 3. สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและประชาชน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินกิจกรรมของโครงการการศึกษาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน: กรณีศึกษาบาน
คอนสาย หมู 4 ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี ไดมีการดําเนินการภายใตวัตถุประสงค คือ ศึกษาบริบท
ทั่วไปทั้งในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน คนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน และสราง
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักวิจัยและประชาชน การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research: PAR) โดยดําเนินการ ณ หมูบานคอนสาย หมู 4 ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี มีอยู 2 ประเภท ประกอบดวย (1) การเก็บขอมูลทุติยภูมิของหมูบาน (Secondary 
data) จากแหลงตางๆ ที่มีการรวบรวมขอมูลไวแลว อาทิเชน กลุม อสม. กลุมอาชีพตางๆ ของหมูบานคอนสาย หมู 4 
ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี รวมถึงเจาหนาที่ รพ. สต. และเจาหนาที่ อบต. และ (2) การทําวิจัยแบบ 
มีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยจัดเวทีประชาคมในหมูบาน เพื่อรวมกันจัดเก็บขอมูลหมูบาน
และนํามาเรียนรูรวมกัน และรวมกันคนหาศักยภาพ ปญหาและความตองการของคนในหมูบาน โดยมีกิจกรรม 9 กิจกรรม
ดังตอไปน้ี (1) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับทีมวิจัย (2) ประชุมวางแผนงาน (3) ลงพื้นที่โดยการสงัเกต สัมภาษณกับคน
ในชุมชนตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม (4) เชิญชวนคนในชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (5) ประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น (6) วิเคราะหปญหาและขอจํากัด (7) รวบรวมความรู สรุปประเด็น (8) จัดเวทีถายทอดความรู และ (9) การ
รายงานผลการวิจัย ซ่ึงอยูภายใตกรอบแนวคิดในเร่ืองกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยมีกระบวนการในการศกึษา 
ที่สําคญัไดแก  
 1. การศึกษา/วิเคราะหชุมชน โดยหาขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก ศึกษาขอมูลของชุมชน จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
และจากเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ในพื้นท่ี อาทิเชน ผูใหญบาน หัวหนากลุมชุมชนที่สําคัญ ทีมงานทีมงานหลัก (Core 
Team) รวมถึงคนในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ คนในชุมชน ปราชญชาวบาน รพ.สต.  
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ สมาชิกสภาจังหวัด เขตอําเภอกูแกว ประธานสตรีอําเภอกูแกว และนายอําเภอ 
กูแกว นอกจากนั้นยังศึกษาอัตลักษณ ศักยภาพและทุน ขอจํากัดทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ ทรัพยากร สังคมเศรษฐกิจ 
และศึกษาการรูจักตนเองของคนในชุมชน ดานความจําเปน ความตองการ จุดหมายของชีวิต และสถานภาพของตนเอง  
 2. สรุปประเด็นปญหาในพ้ืนที่ ประกอบดวย 
  2.1 ใชกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมในการศึกษาปญหาอุปสรรคและศักยภาพ จากทีมนักวิจัย
ดวยกัน เจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ไดแก ผูใหญบาน หัวหนากลุมชุมชนที่สําคัญ ทีมงานทีมงานหลัก รวมถึงคน 
ในชุมชน 
  2.2 สรุปศักยภาพ ประเด็นปญหา และความตองการของชุมชน  
 จากที่กลาวมาแลวนั้นสามารถนําเสนอเปนกรอบแนวคิดในเร่ืองกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา 
หมูบานคอนสาย หมู 4 อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในเร่ืองกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
  

ปจจัยภายนอกชุมชน 
- นโยบายของรัฐบาล 
- แผนพัฒนา อบต./เทศบาล 

ปจจัยภายในชุมชน 
- กายภาพ 
- ชีวภาพ 
- สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม 
(เวทีประชาคม) 

ศักยภาพ ปญหา และความตองการ (ความจําเปน) 

การศึกษา/วิเคราะหชุมชน 
- นกัวิจยั  เจา้หนา้ทีหน่วยงานต่างๆ ในพนืที 
- ทีมงานหลกั คนในชุมชน  

อัตลักษณ 
- ประวัติชุมชน 
- วิถีชีวิต  
- วัฒนธรรม ประเพณี 

คนในชุมชนรูจักตนเอง 
- ความจําเปน/ความตองการ 
- จุดหมายของชีวิต 
- สถานภาพของตนเอง 

ศักยภาพและทุน 
- ศักยภาพชุมชน 
- ทรัพยากร 
- ภูมิปญญา 

ขอจํากัด 
- กายภาพ/ ชีวภาพ 
- ทรัพยากร/ ทุน 
- สังคม/ เศรษฐกิจ  
- สถานภาพของตนเอง 

ประเด็นปญหาในพ้ืนท่ี 

ครัวเรือน 
 

Zone...... 

ครัวเรือน 
 

ครัวเรือน 

Zone……  

ครัวเรือน 
 

ครัวเรือน 

Zone……  

ครัวเรือน 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง ศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน กรณีศึกษาบานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบล 
คอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี  สามารถแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน 
ในภาพรวมไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน กรณีศึกษาบานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบลคอนสาย  
              อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
 

บริบทของหมูบาน ดานกายภาพ / ชีวภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ศักยภาพ 
 

1. มีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณ 
2. มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ทั้งพืช และสัตว
น้ํา 

 

1.  มีกลุมอาชีพหลากหลาย 
2.  มีกลุมอาชีพใหม เชน   

 Homestay  ยกยอ 
3.  มีการพัฒนาเปนแหลง  

 ทองเท่ียว/เสนทาง 
 ทองเท่ียวเช่ือมโยงกับ 
 ทะเลบัวแดง 

4.  เปนกลุม OTOP นวัตวิถี 

1. มีกองทุนขยะในหมูบาน 
2. มีความเขมแข็งและความ

รวมมือของคนในหมูบาน 
3. มีทัศนคติที่ด/ียอมรับการ

เปลี่ยนแปลงสังคมใหมๆ  
4. มีผูนําที่เขมแข็ง 
5. มีภาวะผูนําสูง และไดรับ

การยอมรับจากชาวบาน
ในหมูบาน 

ปญหา 
 

1. น้ําทวมซํ้าซาก ทุก 2 ป 
2. ที่ดินเปนท่ีราบลุมต่ํา 

บริเวณติดกับหนองหาน 
3. น้ําทวมพ้ืนที่ทาง

การเกษตร 
4. พืชผลทางการเกษตร

เสียหาย ไดผลผลิตนอย 
 

1.  ผลติภัณฑยังไมมี 
 มาตรฐานรองรับ 

2.  ผลติภัณฑชุมชนยังไมมี 
 ตลาดรองรบั/ชองทางการ 
 จัดจําหนาย 

3.  ขาดความรูในการพัฒนา 
 ผลติภัณฑ/และการทาํ 
 บัญชี 

4.  ไมมีหนวยงานและ 
 เครือขายสนับสนุนดาน 
 ชองทางการจัดจําหนาย 

5.  ขายผลิตภัณฑไดนอย 
6.  ไมทราบผลการดําเนินงาน 

 ที่แทจริง (กําไรขาดทุน)  
 จากการทาํกลุมอาชีพ 

7.  รายไดไมสมํ่าเสมอ 
8.  ไดรับความรูจากพัฒนา 

 ชุมชนในการพัฒนาอาชีพ  
 แตไมสามารถนําความรูที่ 
 ไดรับจากการอบรมความรู 
 ทางดานบัญชีมาใชในการ 
 ทําบัญชีจริงได 

1. นักเรียนไมเขาโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ชุมชนของตน 

2. โรงเรียนเขตพื้นที่ชุมชน
ยังมีขอจํากัดดานคุณภาพ
การศึกษา 

3. โรงเรียนบางแหงยังดูแล
นักเรียนไดไมดีนัด 

4. ผูปกครองมีคาใชจายใน
การสงบุตรหลานไปเรียน
นอกชุมชนเพิ่มข้ึน 

5. บุตรหลานมีความเส่ียง
ขณะเดินทางไปเรียน 

6.  ผูปกครองสงบุตรหลาน
ไปเรียนนอกเขตพ้ืนท่ี
ชุมชนท่ีเปนโรงเรียน
เอกชน 
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ตารางที่ 1 ศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน กรณีศึกษาบานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบลคอนสาย  
             อําเภอกูแกวจังหวัดอุดรธานี (ตอ) 
 

บริบทของหมูบาน ดานกายภาพ / ชีวภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ความตองการ 
 
 
 
 
 

1. แผนรองรับการปองกัน
นํ้าทวมอยางเปนระบบ 

1. ใหความรูเพ่ิมเติมในแต
ละดานอยางมืออาชีพ
และเจาะลึก ไดแก ดาน
การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และความรู
ทางดานบัญชี 

2. เปนท่ีปรึกษาดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และ
การจัดทําบัญชใีหเปน
ระบบและย่ังยืน 

1. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
ระบบการเรียนการสอน
ที่โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อ
หาสาเหตุที่โรงเรียน
ไมไดรับความนิยม 

2. จัดงาน OPEN HOUSE 
เพ่ือสรางความผูกพัน
และใกลชิดระหวาง
ชาวบานและโรงเรียน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชน บานคอนสาย หมูที่ 4 ตําบลคอนสาย อําเภอ
กูแกว จังหวัดอุดรธานี ตามวัตถุประสงคการศึกษาท่ีตองการศึกษาบริบททั่วไปทั้งในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 
คนหาศักยภาพ ปญหา และความตองการของประชาชนในหมูบาน รวมถึงการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัย
และประชาชนในพ้ืนที่สามารถ สรุปผลการศึกษาไดดงัน้ี 
 ศักยภาพดานกายภาพ/ศักยภาพดานชีวภาพ บานคอนสาย หมูที่ 4 ตาํบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี  
มีแหลงน้ําขนาดใหญ ไดแก หนองหานอยูใกล จึงทําใหมีความอุดมสมบูรณ มีลําหวยที่ไหลผานไดแก หวยไพจานใหญ 
หวยพิมล และหวยรองแข ซ่ึงไหลมาจากตําบลบานจีต และไหลลงสูหนองหาน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ในหมูที่ 
4 ไมมีแหลงนํ้าหรือหนองนํ้าใหญ มีเพียงหนองที่ขุดขึ้นอยูภายในวัดธาตุโพนเสมาเทาน้ัน แตก็ถือวาเปนหมูบานที่มีแหลง
นํ้าอุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช และสัตวนํ้า ซึ่งทําใหชาวบานสามารถดํารงชีวิต โดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ภายใตบริบทของชุมชนที่เหมาะกับการทําเกษตร โดยควรสงเสริมให
เกิดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด (สุกัญญา ดวงอุปมา และ ไอลดา พหลทัพ, 2559) 
 ศักยภาพดานเศรษฐกิจ บานคอนสาย หมู 4  มีกลุมอาชีพที่หลากหลาย และถือวาเปนผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 
5 ดาว และยังมีการพัฒนากอต้ังกลุมอาชีพใหมๆ เชน Homestay และยกยอ พรอมการนี้ยังมีการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว/เสนทางทองเท่ียวเช่ือมโยงกับทะเลบัวแดง ใหสมกับการไดรับการแตงตั้งเปนกลุม OTOP นวัตวิถี สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย (2559) ไดเสนอวา การใชศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของชุมชน ควรใหสอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของทองถิ่นใหมากที่สุด และนําศักยภาพของชุมชนมาผสมผสาน 
กับยุทธศาสตรการทองเท่ียว ทําใหเกิดเปนลักษณะทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม ที่เนนใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ตามศักยภาพของตนเอง เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาชุมชนแบบองครวมอยางย่ังยืน นอกจากน้ันแลว กระบวนการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน ควรเริ่มจากการสรางกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยใหสมาชิกมีสวนรวมใน
การสรางขยายเครือขายรวมกัน (สมบูรณ ธรรมลังกา, 2556) 
 ศักยภาพดานสังคม ชาวบานคอนสาย หมู 4  ใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน หรือหนวยงาน
ภาครัฐเปนอยางดี เนื่องจากชาวบานลวนแตมีทัศนคติที่ดี และยอมรับการเปล่ียนแปลงสังคมใหมๆ อีกท้ังมีผูนําที่เขมแข็ง
มีภาวะผูนําสูง อีกทั้งมีปราชญชาวบานที่ไดรับความเคารพนับถือ และไดรับการยอมรับจากชาวบานในหมูบาน จึงไมกอ 
ใหเกิดปญหาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชจรี ศรีอุปโย (2559) ที่พบวา การรวมกลุมของ
ชุมชนที่เขมแข็ง อีกทั้งมีปราชญชุมชนท่ีมีบทบาทในดานตางๆ สงผลใหชาวบานยังคงมีวิถีชีวิตที่เหมือนเดิม ถึงแมจะการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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 ปญหาดานกายภาพ/ปญหาดานชีวภาพ เน่ืองจากเปนภูมิประเทศเปนที่ลุม และอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ คือ 
หนองหาน จึงเกิดปญหาน้ําทวมซํ้าซาก ทุกๆ 2 ป สงผลใหทวมพื้นที่ทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตรเสียหายไดผล
ผลิตนอย 
 ปญหาดานเศรษฐกิจ ถึงแมผลิตภัณฑ OTOP ของหมูบานบางชนิดไดรับรับรองคุณภาพ ระดับ 5 ดาว แตก็ยัง
ขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ/และการทําบัญชี รวมถึงยังไมมีหนวยงานและเครือขายสนับสนุนชองทางการจัด
จําหนายสวนผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ เชน ปลาราบอง และผลิตภัณฑจักสาน ยังไมไดมีการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
ที่สําคัญคือไมมีตลาดรองรับ หรือชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายและสมํ่าเสมอ ทําใหขายผลิตภัณฑไดนอย เพราะ
จะผลิตเมื่อมีคําส่ังซื้อกอนเทานั้น ซึ่งทําใหรายไดไมสมํ่าเสมอ กลุมผลิตภัณฑบางกลุม ไดรับความรูจากพัฒนาชุมชนหรือ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในดานความรูดานจัดทําบัญชี แตไมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมความรูทาง 
ดานบัญชีมาใชในการทําบัญชีในกลุมได จึงไมทราบผลการดําเนินงานที่แทจริง (กําไรขาดทุน) จากการทํากลุมอาชพี 
 ปญหาดานสังคม บุตรหลานชาวบานคอนสาย เม่ือนําบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนในพื้นท่ีแลวปรากฏวา บุตร
หลานไมสามารถอานออกเขียนได ในระดับที่นาพึงพอใจ จึงนิยมนําบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนแหงหน่ึงในอําเภอ
กุมภวาป เพราะมีความเช่ือวา บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นท่ีชุมชนยังตองพัฒนามาตรฐานในการสอน และ
ยังไมสามารถเอาใสใจดูแลนักเรียนไดอยางเต็มที่ ทําใหในโรงเรียนมีนักเรียนเรียนนอยมาก ยิ่งไปกวาน้ันดวยเหตุผลที่บุตร
หลานตองไปเรียนในโรงเรียนตางอําเภอ และเปนโรงเรียนเอกชน จึงสงผลใหผูปกครองมีคาใชจายในการสงบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนนอกหมูบานเพ่ิมขึ้น และบุตรหลานมีความเสี่ยงในการเดินทางไปโรงเรียน 
 ความตองการดานกายภาพ/ความตองการดานชีวภาพ จากปญหานํ้าทวมซ้ําซาก ที่มีทุกๆ 2 ป ซึ่งสงผลกระทบ
เชิงกวางกับพืชผลทางการเกษตรของชาวบาน และวิถีชีวิตท่ีตองปรับเปลี่ยนในชวงนํ้าทวม ดังน้ัน ชาวบานจึงคิดวาสิ่งที่
สําคัญอยางเรงดวนในการแกปญหานํ้าทวม คือ แผนรองรับ/ระบบจัดการการปองกันนํ้าทวมอยางเปนระบบและย่ังยืน 
สอดคลองกับแนวคิดของ อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลลักษณ (2559) ที่ไดเสนอวา การแกไขปญหาของชุมชน จะตองให
ชุมชนมีสวนรวม และมีระบบการจัดการที่ดี เพื่อการแกไขปญหาที่ย่ังยืน 
 ความตองการดานเศรษฐกิจ จากปญหาที่ผลิตภัณฑ OTOP ขายไดในปริมาณที่นอย และไมทราบผลการ
ดําเนินงานอยางแทจริง ชาวบานจึงตองการใหมีหนวยงานมาใหความรูเพิ่มเติมในแตละดานอยางมืออาชีพและเจาะลึก  
ไดแก ดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และดานความรูทางดานบัญชี ย่ิงไปกวานั้นชาวบานตองการที่ปรึกษาดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และการจัดทําบัญชีใหเปนระบบและย่ังยืน สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรัช วงศยุทธไกร (2557)  
ที่ระบุวาการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีและย่ังยืน ควรสนับสนุนเงินทุน และใหความรูดานตางๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ไมวาจะ
เปนการเพ่ิมพูนทักษะในดานการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ความรูดานบัญชี หรือดานสรางมูลเพิ่มของสินคาตางๆ 
และควรสนับสนุนใหเกิดกลุมอาชีพใหมๆ เกิดขึ้น 
 ความตองการดานสังคม เน่ืองจากโรงเรียนใกลบานของชาวบานคอนสาย หมู 4 กลับไมไดรับความนิยมในการ
เขาเรียนในชุมชน เน่ืองจากนักเรียนยังไมสามารถอานออกเขียนไดอยางเปนที่นาพอใจ ชาวบานจึงมีความตองการใหมี
การพัฒนาครูผูสอน และระบบการเรียนใหมีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอวา ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในชุมชนเพื่อหาสาเหตุที่นักเรียน ไมสามารถอานออกเขียนได วาอะไรเปนปญหา 
ที่แทจริง และควรจัดงาน OPEN HOUSE ของโรงเรียน เพ่ือสรางความผูกพันและใกลชิดกันระหวางชาวบานและคุณครู
ในโรงเรยีน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  จากผลการศึกษาปญหาและความตองการดานกายภาพและชีวิภาพ พบวา หมูบานคอนสายมีปญหานํ้าทวม
ซํ้าซาก ทุกๆ 2 ป ดังน้ันหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ ควรรวมมือกันแกไขปญหาน้ี โดยจัดทําแผนการจัดการ
นํ้าใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  จากผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑชุมชนของชาวบานบางผลิตภัณฑ ยังไมไดรับการพัฒนาอยางย่ังยืน ดังน้ัน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรสนับสนุนเงินทุน และใหความรูดานตางๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนการเพิ่มพูนทักษะ
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ในดานการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ความรูดานบัญชี หรือดานสรางมูลเพ่ิมของสินคาตางๆ และควรสนับสนุนให
มีกลุมอาชีพใหมๆ เกิดขึ้น 
 จากผลการศึกษาพบวา ระบบการศึกษาในหมูบานลมเหลว เน่ืองจากชาวบานไมนิยมเรียนในโรงเรียนที่ใกล
หมูบาน เพราะเช่ือวาการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของ ควรเขาไปตรวจสอบเพ่ือ
หาสาเหตุที่แทจริง และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 
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การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ  
กรณีศึกษา นโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟา 

Analysis of Public Policy  
In case study of renewable energy for electricity generation 

ณิชาภัทร วิสุทธิปราณี, วิสาขา ภูจินดา 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 
บทคดัยอ 

 บทความชิ้นน้ีทําการศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟาของรัฐบาล  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหกระบวนการออกนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย ภายใตทฤษฎีการตัดสินใจ
การใชเหตุและผลอยางครบถวน (Rational Comprehensive Decision Making) การวางแนวทางนโยบายเพ่ือรับมือ
กับปญหาความม่ันคงดานพลังงานของประเทศถือเปนนโยบายสําคัญ ปญหาดานพลังงานน้ันเปนปญหาในระดับโครงสราง 
ที่สงผลกระทบรุนแรงเปนวงกวาง การกําหนดนโยบายจึงตองอาศัยทางเลือกเพื่อการแกไขปญหาที่ครอบคลุม ดังน้ัน
รัฐบาลในฐานะของการเปนผูดูแลผลประโยชนสาธารณะควรกําหนดนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิต
ไฟฟาใหมีความสมเหตุสมผล ใชเหตุผลอยางครบถวน เพื่อใหเกิดความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวจึงควร
กําหนดนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟาใหมีความสมเหตุสมผล ใชเหตุผลอยางครบถวน เพ่ือให
เกิดความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว รวมไปถึงมีแผนการสําหรับรบัมือกับปญหาความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
คําสําคญั: นโยบายสาธารณะ, การผลติไฟฟาจากพลังงานทดแทน, นโยบายดานพลังงาน 
 

Abstract 
This paper studied about policy making process under the policy to promote renewable energy 

for power generation aimed to study and analyze the public policy making process of the Government 
of Thailand under the Rational Comprehensive Decision-Making theory. Policy orientation to deal with 
the country's energy security problems is an important policy.  Energy problems are structural problems 
that have a severe impact on a wide range that requires comprehensive options for resolving problems. 
The government as a public interest should establish a policy to promote renewable energy for 
electricity generation with reasonable. To achieve the ability to set objectives promotion of renewable 
energy policies should established with reasonable, Including plans for coping with conflicts that may 
arise.   
Keywords: Public policy, Renewable energy for electricity generation, Energy Policy  

 

บทนํา 
 ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง สงผลใหเกิดความตองการในการใชไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น  

สวนทางกับกําลังการผลิตไฟฟาในประเทศที่ยังไมเพียงพอตอปริมาณความตองการในอนาคต ยังตองมีการนําเขาพลังงาน
จากตางประเทศเขามาชวยเสริม และการนําเขาพลังงานจากตางประเทศกําลังประสบปญหากับราคาพลังงานในตลาดโลก 
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหปญหาความม่ันคงดานพลังงานภายในประเทศยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร
กระทรวงพลังงานจึงมีการวางแนวทางนโยบายเพ่ือรับมือกับปญหาความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ ผานการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองในกิจกรรมดานพลังงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงพลังงานทางเลอืกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และมีศักยภาพเหมาะสมกับภูมิประเทศ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล และกาซชีวภาพ เปนตน  
ซ่ึงเปนพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงพลังงานแสงอาทิตย เน่ืองจากประเทศไทยมี
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ลักษณะภูมิศาสตรท่ีตั้งอยูระหวางเสนขนานที่ 6-10 องศาเหนือ ทําใหไดรบัแสงอาทิตยเฉล่ียท้ังป ประมาณ 4-5 กิโลวัตต/
ช่ัวโมง/ตารางเมตร/วัน โดยเฉล่ียทั้งปสูงกวาเขตอ่ืนๆ ของโลก (กระทรวงพลังงาน, 2561) โดยที่แผนชาติ 20 ป (Country 
Strategy) น้ันมีจุดมุงหมายสําคัญในดานพลังงานคือการใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานท้ัง
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก กระทรวงพลังงานจึงมีการวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติใหสอดรับกับ
แผนชาติ 20 ป โดยมุงเนนความสนใจไปที่ 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ือตอบสนองตอปริมาณ
ความตองการพลังงานท่ีสอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายสัดสวนของเช้ือเพลิงให
เหมาะสม ดานเศรษฐกิจ คํานึงถึงตนทุนพลังงานที่เหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ดานส่ิงแวดลอม เพ่ิมสัดสวนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานดวยเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพสูง 
เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2558) ในแผนบูรณาการ 
พลังงานแหงชาติ ไดจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP2018) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP2018) และแผนอนุรักษพลงังาน (EEP2015) เพ่ือเพิ่มบทบาทสําคัญในการสรางความม่ันคงดาน
พลังงานใหกับประเทศไทยอยางย่ังยืน  

โดยที่การเปล่ียนแปลงดานพลังงานในอนาคตน้ันจะกอใหเกิดการหันมาใชพลังงานทดแทนมากขึ้น จาก
สถานการณโลกดานการผลิตไฟฟา พบวา ในระยะยาว 20-30 ป จะมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเปนหลักสัดสวน
มากถึง 60% เปนการเปล่ียนผานทางพลังงานจากยุคแรกที่มีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล สูยุคที่เปนการเลือกใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนหลัก นอกจากน้ีกระทรวงพลังงาน ยังไดใหความเห็นเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟาใน
อนาคต กลาวคือ โรงไฟฟาขนาดใหญจะถูกลดบทบาทลง เพราะมีโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนกระจายตัวอยู
ทั่วไป (decentralization) ในขณะที่สายสงเสนใหญ ก็จะถูกแทนที่ดวย Micro grid และ Smart grid จะมีการผสมผสาน
ระหวางระบบการผลิตไฟฟาแบบเดิมกับระบบการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียน โดยไมใหเกิดผลกระทบและใช
ตนทุนต่ําที่สุด ทางการไฟฟาฝายผลิตไดรวมมือกับองคการพลังงานระหวางประเทศในการศึกษาแนวทางปฏิบัติ จนเกิด
ขอเสนอดังตอไปน้ี (1) การทํา Grid Modernization เพื่อใหการผสมผสานการผลิตไฟฟาแบบดั้งเดิมและการใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนไปโดยราบรื่น (2) การทํา Grid Connectivity ในการเช่ือมโยงการซื้อขายไฟฟา ซึ่งจะไดราคาที่ถูกกวาการ
ที่ประเทศเพ่ือนบานผลิตไฟฟาข้ึนมาเอง ซ่ึงแนวทางปฏิบัติเหลาน้ีจะตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงพลังงานท่ีมุงให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานพลังงานในอาเซียน  

Clinton (2007) ไดกลาวถึงทฤษฎีการใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวน (Rational Comprehensive 
Theory) ในดานการตัดสินใจเพ่ือวางแผนนโยบาย เพ่ือชวยลดปญหาความไมสอดคลองกันในการตัดสิน หรือระบุส่ิงตางๆ 
จากการแยกระหวางการตัดสินใจท่ีเปนศิลปะของการเลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผล โดยแตกตางกันไปในแตละบริบท 
(Context) โดยอยูภายใตมาตรฐานที่เหมาะสม การใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวนน้ันจะทําใหเปาหมายในการ
กําหนดนโยบายประสบความสําเร็จไดมากข้ึน จึงเกิดคําถามสําคัญวานโยบายเพ่ือความม่ันคงทางดานพลังงานท่ีถือเปน
ปจจัยสําคัญของประเทศนั้นมีความสอดคลองกันในหลายประเด็นหรือไม ดังน้ันบทความวิชาการน้ีจะกลาวถึงการ
ตัดสินใจออกนโยบายพลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟาของรัฐวามีการตัดสินใจในการออกนโยบายผานการใชความ
สมเหตุสมผลครบถวน สมเหตุสมผล และสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยแลวหรือไม 

1. แนวคิดดานกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
   จากการศึกษาถึงเรื่องกระบวนการนโยบาย (Policy Process) น้ันจะเห็นไดวาเร่ืองของนโยบายเปนเร่ืองที่มี
ความสําคัญตั้งแตจุดเริ่มตน คือตั้งแตการกอรางนโยบาย (Policy Formation/Formulation) การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) ตลอดจนถึงการยุตินโยบาย (Policy Termination) 
ซ่ึงนโยบายอาจมีการตอเน่ือง หรือการทดแทนนโยบายใหมเม่ือนโยบายเดิมสิ้นสุดลง (Maintenance or Succession 
Policy) (Dunn, 1981) รวมไปถึงแนวคิดของ Michael Howlett และคณะ (2009) ยังมีมุมมองเพิ่มเติมวา นโยบาย 
ยังมีความเช่ือมโยงไปอีกหลายภาคสวน เชนเครือขายนโยบาย (Policy Network) ภาครัฐ (State) ภาคประชาสังคม 
(Society) รวมไปถึงการโตแยงของคนในชุมชน (Discourse Community) ระบบที่เก่ียวกับนานาชาติ (International 
System) ท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบในสวนท่ีนานาชาติใหความสนใจ เน่ืองจากทุกประเทศตองมีปฏิสัมพันธกันในมิติตางๆ 
และประเทศไทยเองก็ถือเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก   
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  สําหรับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยนั้น มักจะพบวานโยบายสาธารณะมีปญหาหลายดาน เชน นโยบาย
การควบคุมราคา NGV และ LPG ที่สงผลกระทบในระยะยาวเนื่องจากการควบคุมราคาน้ันเปนมาตรการแบงเบาภาระ
คาใชจายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจผันผวน การควบคุมราคา NGV และ LPG อยางตอเน่ืองจะสงผลกระทบตอ
ภาครฐัในดานปญหาคาใชจาย และเม่ือไดศกึษาวิเคราะหตามหลักการและทฤษฎีของการกอรูปนโยบาย ตามแนวทางของ
นักวิชาการนโยบายสาธารณะ เชน Robert Eyestone, James E. Anderson, Christopher Ham and Michael Hill, 
Charles E. Linblom และนักวิชาการไทยอีกหลายๆ ทานท่ีทําการวิเคราะหจุดออนของนโยบายสาธารณะทั้งหลายของ
ไทย สามารถสรุปไดเปนประเด็นปญหาตามข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี  
  1) การกําหนดนโยบายไมเปนไปตามข้ันตอนกระบวนการนโยบาย ไมเปนกระบวนการที่สมบูรณ คือ แทนท่ีจะ
เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการนําปญหาสาธารณะ (Public Problems) ตามแนวคิดของ Eyestone (Eyestone, 
1978) แตมักมาจากกลุมบุคคล กลุมการเมืองที่นําเสนอแนวคิดเขามาใหรัฐบาลได แลวรัฐบาลนํามากําหนดออกมาเปน
นโยบายโดยตรง ทําใหนโยบายไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญได อาจตอบสนองเพียงคนบาง
กลุมที่ใกลชิดกับศูนยกลางอํานาจ  
  2) การตัดสินใจในนโยบาย (Policy Decision Making) โดยไมคํานึงถึงมติิหลายๆ ดานของนโยบายใหครบถวน 
ละเลยการใหความสําคัญในมิติของสังคมศาสตร จิตวิทยาสังคม เศรษฐศาสตรจุลภาค หรือเศรษฐศาสตรในระดับชุมชน 
เปนตน เชน นโยบายการขึ้นราคาคาโดยสารรถประจําทางสาธารณะ นโยบายการข้ึนราคาคาสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอประชาชนทุกระดับ เปนตน  
  3) นโยบายที่ไมมีหลักเหตุผล มักจะมาจากนโยบายที่เปนการหาเสียงทางการเมืองของพรรคการเมือง ขาดการ
คํานึงถึงเรื่องตนทุน ประสิทธิผล ไมคํานึงถึงวาในระยะยาวนโยบายน้ันจะเปนจริงไดมากนอยเพียงใด จึงอาจทําให
นโยบายเกิดปญหาในการนําไปปฏิบัต ิ(Policy Implementation)  
  4) ขาดการใหประชาชนไดมีสวนรับรูในนโยบาย ประชาชนไมทราบถึงวัตถุประสงคนโยบาย ไมทราบไดวา
นโยบายน้ีทําเพ่ืออะไร ทําแลวประชาชนจะไดอะไร หรือเสียอะไร มากนอยอยางไร ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่
จะสงผลตอประชาชนเปนอยางไร ในรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 จึงไดกําหนดไววา นโยบายสาธารณะที่กําหนดข้ึนน้ัน
จะตองไดรับความเห็นดวยจากประชาชนกอน แตอยางไรก็ดี นโยบายที่ไดมีการศึกษามาแลวเปนอยางดีวาจะสงผลดีตอ
ประเทศชาติน้ัน เปนเรื่องของการบริหารและการจัดการของรัฐบาลวามีประสิทธิภาพเพียงใดท่ีจะสามารถทําใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจน และครบถวน อันจะนําไปสูความเห็นดวยโดยรวม (Consensus) ในท่ีสุด  
  5) การตัดสินใจในเร่ืองนโยบายมักเปนเรื่องของผูมีอํานาจและผูบริหาร ซึ่งตรงกันขามกับแนวคิดของ Charles 
Lindblom ที่วา การตัดสินใจกําหนดนโยบายน้ันตองเปนการตัดสินใจจากประชาชน โดยผูนํารัฐบาลเปนเพียงผูนําความ
ตองการของประชาชนมาสูกระบวนการกําหนดนโยบายเทาน้ัน (Lindblom, 1968: 43)  
  6) การเขามามีบทบาทของกลุมการเมืองและกลุมผลประโยชน ทําใหนโยบายไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการสาธารณะได ทําใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) เปนนโยบายที่ไมมี
ความคิดริเริ่มใหม (Innovation) ทําใหประชาชนเสียประโยชน 
  2. นโยบายพลังงานของประเทศ  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) เปนการมุงเนนความสําคัญใน
การบริหารประเทศผานเงื่อนไขหลักท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ดานเศรษฐกิจ (Economy) 
และดานสิ่งแวดลอม (Ecology) กระทรวงพลังงานจึงไดวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติที่ตอบสนองตอปริมาณ
ความตองการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมของประชากร และ
อัตราการขยายตัวของเขตเมือง จําเปนตองมีการพัฒนาในดานการกระจายสัดสวนของเช้ือเพลิงใหมีความเหมาะสม  
รวมไปถึงตนทุนดานพลังงานท่ีตองอยูในราคาที่สมเหตุสมผลและไมกอใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว จึงมีการจัดทําแผนพลังงานจํานวนทั้งสิ้น 5 แผนหลักในชวงป พ.ศ. 2558-2579 เพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมดานพลงังานเปนไปอยางสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยที่แผนพลังงานทั้ง 5 ประกอบ
ไปดวย แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย แผนอนุรักษพลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก แผนการจัดหากาซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายดาน
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พลังงานไฟฟา ที่มีการวางแนวทางในระยะยาวเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานความมั่นคงทางดานพลังงานโดยใหมีการสราง
โรงไฟฟาเพ่ิมขึ้น จากทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งโรงไฟฟาที่ใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิง และโรงไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด ภายใตการดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีนโยบายที่สนับสนุน
การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพื่อกอใหเกิดการวิจัย การพัฒนา และการสรางนวัตกรรมใหมๆ 
ภายใตโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ โดยเฉพาะในดานพลังงานสะอาด  

ภาพที่ 1 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาดานพลงังานของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2558 – 2579 
 
  2.1 แผนการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (Smart Grid)  

  แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579) ถือเปนหน่ึงในนโยบาย

ดานการพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศไทยท่ีสําคัญคือการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด เพราะเปนเทคโนโลยี

สําคัญในการทําใหเกิดศักยภาพที่ดีข้ึนของอุตสาหกรรมไฟฟาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือมีการ

พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด จะทําใหข้ันตอนในการผลิตไฟฟาน้ันใชทรัพยากรที่นอยลง แตมีความสามารถในการ

ดําเนินงานที่เพ่ิมมากขึ้น (Doing More with Less) โดยที่แผนดังกลาวมีแนวทางในการกําหนดการพัฒนาระบบโครงขาย

สมารทกริดในรูปแบบภาพรวม ผานภาคสวนที่เก่ียวของจากภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึงผูบริโภคเองท่ีเขามามีสวน

รวมในการเสวนาเพื่อหาทิศทางที่เปนไปในความตองการเดียวกัน เน่ืองจากในอนาคตจะมีการผลิตไฟฟาจากทรัพยากร

หมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ระบบโครงขายสมารทกริดจึงตองมีความสามารถในการรองรับไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไดมากขึ้น

ตามไปดวย และตองเปนการพัฒนาระบบโครงขายที่ทันสมัย ลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นกวาแตกอน 

แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทยนั้นมีดวยกัน 4 ระยะ ตั้งแตระยะเตรียมการ (พ.ศ. 

2558-2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) ไปจนถึงระยะยาว (พ.ศ. 2575-2579) 

โดยที่เปาหมายของทุกระยะการดําเนินการคือนําไปสูระบบโครงขายสมารทกริดที่ม่ันคงและเพียงพอตอความตองการของ

ผูบริโภคในรูปแบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอยอดไปสูโครงการตางๆ เก่ียวกับกิจกรรมดาน

พลังงานในอนาคต ครอบคลุมกิจกรรมดานพลังงานและเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีการพัฒนาอยูเสมอ ทั้งระบบโครงขายไฟฟา

ขนาดเล็ก (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และระบบพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจาก

พลังงานหมนุเวียน (Renewable Energy Forecast)   

  2.2 นโยบายโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)  

   จากยุทธศาสตรดานพลังงานของภาครัฐ สูนโยบายการสงเสริมแนวทางการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือเพิ่มศักยภาพและความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ ไปจนถึงแกไขปญหาสังคมในภาพรวม เชน ในเขตพ้ืนที่พิเศษ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีการนําขยะภายในชุมชนมาเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตไฟฟาและกาซชีวภาพ โดยเปนการ

ดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ ทําใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ินจาก

การสรางงานใหม ๆ มีการกระจายรายได และใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เสริมใหชุมชนมีความม่ันคงมาก

ย่ิงขึ้น เปนการดําเนินการในรูปแบบของการบูรณาการภายใตการกระจายอํานาจ (Decentralization) จากสวนกลางสู

ทองถิ่น/ภูมภิาคเพ่ือใหชุมชนในพ้ืนที่มีความรูสึกเปนเจาของและมีความพึงพอใจที่จะรักษาระบบสง-จายไฟฟา นอกจากน้ี 
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ยังมีเปาหมายดานการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของแตละทองถิ่นโดยรวมทั้งสิ้นจํานวน 520 เมกะวัตต  

แบงออกเปนโรงไฟฟาขยะ 400 เมกะวัตต และโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 120 เมกะวัตต  

ในสวนของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนน้ัน มีการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสาะหากําลังการผลิตไฟฟาท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยูภายในประเทศที่สอดคลองกับขอตกลงของ COP21 อันประกอบไปดวย ชีวมวล 

กาซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตยพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้า และพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ 

ภายใตการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงานในรูปแบบของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว (Disruptive 

Technology)  เพื่อใหมีความสามารถในการตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น ในระดับ

ราคาที่สมเหตุสมผล ภายใตมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีนาเชื่อถือ  

    3. ทฤษฎีการใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวน (Rational-comprehensive Theory)  

   เปนแนวคิดสําหรับแบบจําลองเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจของนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาจากตัวเลือก

ที่เปนไปไดทั้งหมด หรือแนวทางในการแกไขปญหาภายใตการศึกษาคนควาแลวนํามากําหนดเปนนโยบายโดยผานการ

พิจารณาถึงตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับในแตละทางเลือก จากน้ันจึงนํามาประเมินและเปรียบเทียบเพ่ือเลือก

ตัวเลือกที่กอใหเกิดผลประโยชนที่สมเหตสุมผลสูงที่สุด   

   Clinton (2007) กลาวถึงการใชแนวคิดน้ีในการตัดสินใจดานนโยบายวาจะชวยลดความไมสอดคลองกัน 

ในการตัดสินใจหรือระบุส่ิงตางๆ เพ่ือแยกระหวางการตัดสินใจกับการวิเคราะห เนื่องจากการตัดสินใจน้ันเปนศิลปะ 

ในการเลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผลตามแตละบริบท (Context) ในการตัดสินใจคร้ังน้ันๆ โดยขึ้นอยูกับการใหคุณคา  

(Value-Based) สวนการวิเคราะห (Analysis) เปนศาสตรในการปรับใชกรอบเงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision Rule)  

ที่มีเหตุและและมีมาตรฐานท่ีเหมาะสม การวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลประกอบไปดวยตรรกะ (Logic) สมบูรณ (Valid)  

เปนเหตุเปนผล (Reliable) และผานการทดสอบเชิงประจักษ (Empirically Test) โดยที่ท้ังหมดน้ีตางอยูบนพ้ืนฐานของ 

ความเปนจริง และตองข้ึนอยูกับความสามารถทางภูมิปญญาในการแยกระหวาง คุณคา (Values) และความเปนจริง 

(Facts) การตัดสินใจที่ไมมีเหตุผล (Irrational Decision) คือ การตัดสินใจเลือกใชกรอบท่ีไมสมเหตุสมผล เชน การ

ยินยอมสรางเขื่อนแมจะเสียผลประโยชนโดยรวม (Net Social Benefit) แตเพ่ือใหเกิดการพัฒนามากข้ึน เพราะหากใช

เงื่อนไขการตัดสินใจไมใหมีการสูญเสีย (No Losers) ก็จะไม มีการตัดสินใจสรางเข่ือนข้ึน ดังน้ันการตัดสินใจที่

สมเหตุสมผลในการกําหนดนโยบาย จะตองมีทั้งเงื่อนไขการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล และการใชเหตุผลที่เหมาะสมกับ

เงื่อนไขของนโยบายน้ันๆ   

  Anderson (2011) ไดกลาวถึงแนวคิดการใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวนวาเปนการใชมุมมองทาง

เศรษฐศาสตรเพื่อชวยใหผูตัดสินใจดานนโยบายมีมุมมองที่มีเหตุผลมากขึ้น การเลือกใชความสมเหตุสมผลอยางครบถวน

ควรนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจที่มีการพิจารณาไตรตรองไวอยางดีแลว เพ่ือชวยใหเปาหมายประสบความสําเร็จ 

มากขึ้น โดยปญหาที่นํามาตัดสินใจตองสามารถแบงแยกจากปญหาอื่น ๆ ได หรือตองสามารถพิจารณาคุณคาของแตละ

ปญหาเพื่อเปรียบเทียบกันได มีเปาหมาย (Goals) คุณคา (Values) วัตถุประสงค (Objectives) คือ สิ่งที่ทําใหเกิด

แนวทางที่ชัดเจนในการตัดสินใจ และชวยจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ตัดสินใจได ผานการพิจารณาตรวจสอบ 

(Examined) ตัวเลือกตางๆ ที่สามารถนํามาใชแกปญหาในแตละเร่ือง และตองมีการพิจารณาผลลัพธจากแตละทางเลือก

ทีค่าดวาจะเกิดดวยวิธีตางๆ เชน ตนทุนและผลท่ีไดรับ (Cost and Benefits) ขอไดเปรียบเสียเปรียบ (Advantages and 

Disadvantages) ซึ่งในความเปนจริงแลวไมมีทางเลือกไหนท่ีถูกตองที่สุด ดังน้ันตองมีการนําผลลัพธของแตละทางเลือก

มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาทางเลือกที่ดีกวา เปนทางเลอืกที่ใหผลลัพธที่ดีที่สุด สอดคลองตามกรอบของเปาหมาย คุณคา 

และวัตถุประสงคที่วางไว ดังแสดงในแผนภาพ องคประกอบการตัดสินใจดานนโยบาย 
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  ผลจากขั้นตอนดังกลาวจะทําใหการตัดสินใจเปนการตัดสินใจที่ใชเหตุและผลอยางครบถวน ถือเปนวิธีที่ใหผล
ตอบรบัอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทําใหการตัดสินใจน้ันเกิดความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว การตัดสินใจ
ตามทฤษฎีน้ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญและเปนพื้นฐานรวมไปถึงขอบเขตของแนวนโยบายสาธารณะของรัฐได  
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
  การศึกษาครั้งน้ีไดจากการดําเนินการศึกษาผานขอมูลเอกสาร (Documentary Study) เปนหลัก โดยศึกษา
เอกสารข้ันตน (Primary Documents) ตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินนโยบายสาธารณะ และยุทธศาสตรดานพลังงาน
ต้ังแตป 2549 จนถึงปปจจุบัน และเอกสารขั้นที่สอง (Secondary Documents) 
 

ผลการศกึษา 
  จากการศึกษาขอมูลขั้นตนเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟาเพ่ือนํามา
วิเคราะหกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยทําการนํากรอบกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะมาอธิบาย 
ถึงกระบวนการในการกําหนดนโยบายดานพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟา ตามกรอบสภาพแวดลอมทางนโยบาย 
ไดแกสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการกําหนดนโยบาย ดังน้ี 
  1. ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  
 จากการกําหนดนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟาน้ัน มีการกําหนดข้ึนเพื่อแกไขปญหาความ
ม่ันคงดานพลังงานของประเทศ เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนใหเปนพลังงานหลักของประเทศ
ทดแทนการนําเขานํ้ามันไดในอนาคต เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ และเพื่อวิจัยพัฒนาสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทยใหสามารถ
แขงขันในตลาดสากล รวมไปถึงมีการปรับมาตรการสําหรับจูงใจเพื่อเพิ่มการลงทุนจากภาคเอกชนใหเหมาะสมกับ
สถานการณและการปรับใหกฎหมายเอื้อตอการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  
  2. ดานสภาพสังคม  
  เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน ภาคประชาชนมีแนวโนมต่ืนตัวในดานของพลังงานมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีตางๆ รวมไปถึงการหาความรูเพิ่มเติมดานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนดวยตนเองผานทางอินเตอรเน็ตและสื่อการเรียนรูมากมาย ในสวนของนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือ
การผลิตไฟฟาน้ัน จึงมีสวนครอบคลุม ผานการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและใชพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนจาก
เดิม มีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนอยางกวางขวางดวยการประชาสัมพันธ และ
สรางความรูความเขาใจในดานพลังงานใหกับประชาชน รวมไปถึงการปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ระบบสายสง 
สายจําหนายไฟฟารวมทั้งการพัฒนาสูระบบ Smart Grid เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนภายในครัวเรือน
ของประชาชนท่ีจะมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  
  3. ดานสิ่งแวดลอม  
  จากนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาดวยการใชพลังงานทดแทนต้ังแต ปพ.ศ. 2532 ประเทศไทยมีการพัฒนา
ศักยภาพดานพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ไมเพียงแคในรูปแบบของพลังงานไฟฟาเทาน้ัน ยังรวมไปถึงพลังงาน
ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอยางต่ําเน่ือง มีการ
สงเสริมพลังงานหมุนเวียนที่มีปลอยคารบอนนอยลง  ผลิตและใชไฟฟาจากแสงอาทิตย ชีวมวล และชีวภาพ สอดคลองกับ
สถานการณพลงังานโลกที่เพ่ิมสัดสวนของการเลือกใชพลงังานทดแทนควบคูไปกับการใชพลังงานฟอสซิลที่ลดลง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาขอมูลข้ันตนเก่ียวกับนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟา แลวนํามาวิเคราะห

กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะดังกลาวที่เกิดข้ึนเพ่ือทําความเขาใจตามทฤษฎีการใชความสมเหตุสมผลอยาง
ครบถวน (Rational-comprehensive Theory) สามารถสรุปไดดังน้ี  
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  1) การใชกรอบเงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision rule) ที่ผิดพลาด เนื่องจากนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทน 
เพ่ือการผลิตไฟฟาที่ถูกผลักดันออกมาน้ันยังไมมีมาตรการท่ีมีความพรอม ทั้งในเร่ืองศักยภาพทางดานเทคโนโลยี 
ศักยภาพดานพลังงานทดแทนภายในประเทศ ไปจนถึงการรับรูขอมูลดานพลังงานทดแทนของประชาชน ที่ในปจจุบันยัง
ไมเกิดความยอมรับในการสรางโรงไฟฟาไมวาจะเปนจากพลังงานทดแทนหรอืไมก็ตาม ซึ่งการออกนโยบายในลักษณะน้ี  
มีการวิเคราะหกรอบเงื่อนไขการตัดสินใจ (Decision rule) อยางเปนระบบแลวหรือไม แมจะเปนนโยบายในระยะยาวก็
ตามแต  
  2) การไมใชขอมูลในบริบทอื่นมาเปนกรอบเงื่อนไขในการตัดสินใจ เปนการตัดสินใจนโยบายโดยไมมองแงมุม
อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้น มุงแตจะมองในแงของการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยลืมท่ีจะใหความสําคัญกับการให
ความยอมรบัของประชาชนเสียกอน ขาดการแกไขปญหาเดิมที่มีอยู ไมมีการรับฟงความตองการของประชาชนจริงๆ และ
ไมมีการใหความรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายระยะยาวที่คาดหวังไว ทําใหไมสามารถแกปญหาไดอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และจะนําไปสูปญหาเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นอยู เชนปญหาความขัดแยงในการสรางโรงไฟฟา ปญหาการขาด
แคลนพลังงาน 

3) การไมมีทางเลือกในการออกนโยบาย ปญหาดานพลังงานน้ันเปนปญหาในระดับโครงสรางที่สงผลกระทบ
รุนแรงเปนวงกวาง การกําหนดนโยบายจึงตองอาศัยทางเลือกเพ่ือการแกไขปญหาที่ครอบคลุม การมุงเนนแตนโยบาย 
ในดานการพัฒนาเพ่ือการลงทุนเพียงอยางเดียวจึงไมใชทางเลือกที่ครอบคลุมมากพอในการแกไขปญหาดานพลังงานได
ทั้งหมด ควรมีการเพ่ิมเติมในดานของการพัฒนาศักยภาพประชาชนควบคูไปดวย เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอันดีถึง
ปญหาดานพลังงาน  
  สอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย มาระเนตร (2558) ไดทําการศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะเก่ียวกับ
นโยบายสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในยานยนต (NGV) ที่สรุปไดวา การวิเคราะหนโยบายการสงเสริมการใช NGV เปน
การกําหนดนโยบายที่ไมสมเหตุสมผล ไมใชเหตุผลอยางครบถวน ไมเกิดสภาพที่เรียกวาเปนการแกปญหาแบบย่ังยืน 
 

ขอเสนอแนะ 
รัฐบาลในฐานะของการเปนผูดูแลผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) จึงควรกําหนดนโยบายการสงเสริม

พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟาใหมีความสมเหตุสมผล ใชเหตุผลอยางครบถวน เพื่อใหเกิดความสามารถในการ 
บรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ตองมีการวางมาตรการในการบรรเทาปญหาความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนจากการตั้งโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน และการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเพ่ือกอใหเกิดทัศนคติที่ดีเก่ียวกับโรงไฟฟา
พลังงานทดแทนที่จะมีการกอตั้งข้ึนในอนาคต รวมไปถึงปญหาดานงบประมาณและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาดาน
เทคโนโลยีใหทัดเทียมและสอดคลองกับนโยบายดังกลาว จึงจะเปนการแกปญหาดานพลังงานที่ย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิง
นโยบายดานพลังงานที่ประชาชนใหความสนใจเชนน้ี ย่ิงตองมีความพยายามในการใหความมีสวนรวมของประชนเขามามี
บทบาทในการรวมกําหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศแมจะเปนเรื่องยากก็ตามแต เพราะบริบทดานความม่ันคง
ของพลังงานน้ันมีมากกวาการจัดหาพลังงานราคาประหยัดสําหรับประชาชน ดังน้ันหากในอนาคตมีการจัดการเสวนา
รวมกันเพ่ือหาทางออก (Dialogue) การสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Deliberative democracy) เพ่ือนํามา
ปรับปรุงกระบวนการกําหนดนโยบายดานพลังงานใหเปนนโยบายที่มีการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลครบถวน และเปนที่
ยอมรับของประชาชนตอไป เชนเดียวกับที่ Siroros (2012) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นและเพิ่มความสําคัญของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายทุกระดับอยางแทจริง 
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รูปแบบการเรียนรูการจัดการกัดเซาะชายฝงในจังหวัดเพชรบุรี 
Learning Model for the Management of Coastal erosion  

in Phetchaburi Province 
สัจจา บรรจงศิริ, ดุสิต เวชกิจ, เบญจมาศ อยูประเสริฐ, บําเพ็ญ เขียวหวาน, วรรธนัย อนสําราญ, 

ปาลรัีตน การดี, ศริิลักษณ ดวงแกว, ทิพยาภรณ รัตนลาโภ, อนุสรา แซต้ัง 
สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู การจัดการการกัดเซาะชายฝงใหแกชุมชน และ 2) เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางความตระหนักและ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝง ศึกษาชุมชนท่ีอยูในเขตชายฝงทะเลจังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 8 ชุมชน เก็บขอมูลโดยการสอบถาม การสัมมนาแบบมีสวนรวม และการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสัมมนาแบบมีสวนรวม และแบบทดสอบกอนและหลัง 
การจัดการเรียนรู ขอมูลเชิงคุณภาพใชการจําแนกและจัดกลุมขอมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธ และ
การศึกษาความเปนเหตุและผล สวนขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัย
พบวา 1) กระบวนการจัดการเรียนรูใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของผูเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และรูปแบบ
การจัดการเรียนรูตามความตองการของชุมชน รูปแบบการเรียนรูจากสื่อแอปพลิเคชัน จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
และกิจกรรมเสริม กลุมผูเรียน คือ ผูนํา สมาชิก และนักเรียน ซึ่งรวมกันกําหนดระยะเวลา สถานที่ และกิจกรรมเสริมการ
เรียนรูรวมกัน และ 2) ผลการจัดการเรียนรูจากการทดสอบกอนและหลังเรียน พบวา ผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนรูเพ่ิมขึ้น  
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, การกัดเซาะชายฝง, เพชรบุรี  
 

Abstract 
  This research was a participatory action research. The purposes of this study were to:  1)  organize 
coastal erosion management learning process for communities and 2)  evaluate learning management to 
raise awareness and promote stakeholder participation in coastal erosion management. This study was 
conducted in 8 communities located in the coastal area of Phetchaburi Province. The research instruments 
were query, participatory seminar recording form and learning management’s pretest-posttest. The 
quantitative data were analyzed by arithmetic mean and standard deviation. The qualitative data were 
analyzed by data classification, data clustering, comparison, relationship analysis and studying rationality. 
The results of the study indicated as follows: 1) learning management processes was used by stakeholder 
to curriculum development, media and learning management model according to the needs of the 
community, learning from the application media outdoor studying and additional activities. Learner 
were community leaders, members and student which together determine the duration, location and 
activities to enhance learning together. 2)  The learning outcomes evaluation by using pre-posttest was 
found that the scores after the learning management had increased.  
Keywords: Learning management, Coastal erosion, Phetchaburi province 
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บทนํา 
  จังหวัดเพชรบุรีเปนพ้ืนที่หน่ึงที่ถูกกัดเซาะมากกวาอัตรา 5 เมตรตอป (จัดเปนพ้ืนที่วิกฤต) เน่ืองจากชายฝงเปน
หาดโคลน ต้ังแตพื้นที่ตอเขตจังหวัดสมุทรสงครามลงไปจนถึงปลายแหลมผักเบี้ยระยะทางยาวประมาณ 44 กิโลเมตร 
พื้นท่ีกัดเซาะชายฝงจังหวัดเพชรบุรีพบเปนแนวยาวตอเน่ือง ทั้งน้ีมีการสรางโครงสรางชายฝงทะเลในรูปแบบตางๆ เพื่อ
ปองกันตลอดแนวชายฝงทําใหแหลงทองเที่ยวสําคัญสูญเสียพื้นที่หนาชายหาดไป จากการสํารวจพบพื้นที่กัดเซาะรนุแรงท่ี
ตําบลบางแกว และตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม มีระยะทางกัดเซาะ 4.8 และ 5.6 กิโลเมตร ระยะทางกัดเซาะรวม 
10.4 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอปและพบพื้นที่กัดเซาะปานกลางที่ตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม 
ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง สําหรับพ้ืนที่บริเวณหาดทรายสวนใหญเกิดข้ึนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว และที่อยูอาศัยใน
ตําบลหนองขนาน ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง ตําบลชะอํา ตําบลบางเกา และตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา 
ระยะทางกัดเซาะรวม 39.3 กิโลเมตร อัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเพชรบุรี, 2556) อยางไรก็ตาม แมวาปญหาที่เกิดจะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม แต
สามารถชะลอปองกัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556; 2557; 2558) ไดทําการวิจัย
โดยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่เกิดการกัดเซาะ พบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีผลกระทบรุนแรงน้ัน
เกิดจากการขาดการมีสวนรวม สวนใหญแลวมีเพียงกลุมผูนําของชุมชนบางสวนเทานั้นท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน แต
ประชาชนสวนใหญมิไดรับการคํานึงถึงความสําคัญของการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เก่ียวของเทาท่ีควร และยังพบวา
ประชาชนในชุมชนขาดองคความรูและความตระหนักในการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยไดเสนอแนวทาง
แนวทางแกไขวา ควรมีการสงเสริมใหความรูและสรางความตระหนักใหแกประชาชนเก่ียวกับการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง เพื่อสามารถรวมกันบริหารจัดการในพื้นที่ชายฝงของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน ดังน้ันคณะผูวิจัย 
มีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยน้ี โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรูการจัดการการกัดเซาะชายฝงท่ีมีประสิทธิภาพ
ใหแกชุมชน เพ่ือสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการการกัดเซาะชายฝงใหแกชุมชน  
  2. เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน        
การจัดการการกัดเซาะชายฝง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. พื้นที่เปาหมาย 
  1.1 เกณฑในการคัดเลือกชุมชนเปาหมายในจังหวัดเพชรบุรี ในเบ้ืองตนไดทําการกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญ 
ไดแก  
  1.1.1 ชุมชนท่ีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง 
 1.1.2 ชุมชนท่ีมีประสบการณในการแกไขการกัดเซาะชายฝงและมีบทเรียนของชุมชน 
 1.1.3 ชุมชนท่ีสนใจและใหความรวมมือกับการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  
  1.2 การคัดเลือกชุมชน คณะผูวิจัยไดประสานงานกับสํานักงานบริหารจัดการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝงท่ี 4 (เพชรบุรี) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุร ีเพ่ือคัดเลือกชุมชนตามเกณฑที่กําหนดในขอ 
1.1 ผลการคดัเลอืกชุมชนประกอบดวย 3 อําเภอ 8 ชุมชน ดังนี้  
  1.2.1 อําเภอบานแหลม จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ตําบลบางตะบูน (หมูท่ี 1 และ 3) ตําบล บางขุนไทร 
(หมูที่ 2, 8 และ 10) ตําบลปากทะเล (หมูที่ 2 และ 4) ตําบลบางแกว (หมูที่ 1, 2, 3, 4 และ 5) และตาํบลแหลมผักเบ้ีย 
(หมูที่ 1, 2 และ 3)  
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  1.2.2 อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวน 2 ชุมชน ไดแก ตําบลหาดเจาสําราญ (หมูที่ 2 และ 4)  และตาํบลหนอง
ขนาน (หมูที่ 12)  
  1.2.3 อําเภอชะอํา จํานวน 1 ชุมชน ไดแก ตําบลบางเกา (หมูที่ 1, 2, 3, 5 และ 8)  
  2. กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา  
  ประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปาหมายที่อยูในเขตชายฝงทะเลจังหวัดเพชรบุรีที่คัดเลือก จํานวน 3 อําเภอ      
8 ชุมชน ไดแก อําเภอบานแหลม จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ตําบลบางตะบูน ตําบลบางขุนไทร ตําบลปากทะเล ตําบล 
บางแกว และตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอเมืองเพชรบุร ีจํานวน 2 ชุมชน ไดแก ตําบลหาดเจาสําราญ และตําบลหนองขนาน 
อําเภอชะอํา จํานวน 1 ชุมชน ไดแก ตําบลบางเกา การกําหนดกลุมตัวอยางใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากตัวแทน
ผูนําชุมชน และบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนในการจัดการการกัดเซาะชายฝงของแตละชุมชน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมผูเรียนที่จัดการเรียนรูใน 3 อําเภอ 8 ชุมชน 
  

ชุมชน (หมูบาน) กลุมผูเรียนรู จํานวน (คน) 
อําเภอบานแหลม   
  ตําบลบางตะบูน  ผูนํา ชาวบาน และนักเรียน 15 
  ตําบลบางขุนไทร ผูนําและชาวบาน  18 
  ตําบลปากทะเล ผูนําและชาวบาน 15 
  ตําบลบางแกว  ผูนําและชาวบาน 15 
  ตําบลแหลมผักเบี้ย ผูนําและชาวบาน 15 
อําเภอเมืองเพชรบุรี 
  ตําบลหาดเจาสําราญ  
  ตําบลหนองขนาน 

 
ผูนําและชาวบาน  
ผูนําและชาวบาน  

 
15 
15 

อําเภอชะอาํ 
  ตําบลบางเกา 

 
ผูนําและชาวบาน 

 
15 

รวม  123 คน 
 

  3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 3.1 แบบสอบถามมีประเด็นเก่ียวกับ 1) ความตองการความรูในการจัดการการกัดเซาะชายฝง 2) ส่ือในการ

จัดการการกัดเซาะชายฝง และ 3) ความรูดานพื้นที่และกลุม  
 3.2 แบบบันทึกการสัมมนาแบบมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 3.3 แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลงัการจัดการเรียนรู  

  4. วิธีการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
    4.1 การพัฒนาหลักสูตรฯ สื่อ และรปูแบบการเรียนรูในการจัดการการกัดเซาะชายฝง ไดจาก 
  4.1.1 การสอบถามกลุมผูเรียนรู เพื่อทราบถึงความตองการความรูในการจัดการการกัดเซาะชายฝง ส่ือ 

ในการจัดการการกัดเซาะชายฝง และ ความรูดานพ้ืนที่และกลุม  
  4.1.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือจัดทํารางหลักสูตร ส่ือ และรูปแบบการเรียนรู เม่ือวันที่ 

3 กุมภาพันธ 2562 และ วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผูเขารวมประชุมจาก
ตัวแทน 3 อําเภอ 8 ชุมชน และหนวยงานภาครฐัที่เก่ียวของ  

  4.1.3 การประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษหลักสูตร  
   4.2 การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน มีขั้นตอนการดําเนินการ 3 

ข้ันตอน คือ 1) จัดปฐมนิเทศผูจัดการเรียนรู โดยการกําหนดกลุมเปาหมาย ระยะ เวลา สถานที่ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู 
2) การจัดการเรียนรู ประกอบดวย การประเมินผลกอนเรียน การศึกษาจากสื่อวีดิทัศน/แอปพลิเคชัน การประชุม การ
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อภิปราย การศึกษาดูงาน มีการติดตามผลการเรียนรูเปนระยะ นอกจากน้ีในระหวางการจัดการเรียนรูมีการออกแบบและจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรูในแตละชุมชน 

  4.3 การประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน  
  5. การวิเคราะหขอมูล 

    5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ประเมินผลการเรียนรู โดยมีเกณฑประเมินผล 2 ดาน คือ คะแนนหลังการเรียนรู
ตองมากกวาคะแนนกอนการเรียนรู และตองไดคะแนนหลังการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 80 เปรียบเทียบแบบประเมิน
กอนและหลังการเรยีนรู ทดสอบทางสถิติโดย t-test 

    5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการจัดจําแนก จัดกลุม การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธ และการศึกษา 
ความเปนเหตุและผล 
 

ผลการวิจัย 
  1. การจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการการกัดเซาะชายฝงใหแกชุมชน  
   ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนการจัดการเรียนรู ข้ันระหวางการจัดการเรียนรู และข้ันหลังการจัดการ
เรียนรู มีรายละเอียดดังน้ี  
   1.1 ข้ันกอนการจัดการเรียนรู  
      1.1.1 การสอบถามความรูความเขาใจและความตองการความรูในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
จากการสอบถามชุมชนแตละชุมชน พบวา ความรูความเขาใจในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงมีความรูความเขาใจ
ดานการกัดเซาะชายฝงอยูในระดับปานกลาง ทั้งในดานพ้ืนที่และกลุมในชุมชน ดานการกัดเซาะชายฝง และการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง สําหรับความตองการความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง อยูในระดับมาก 
ทั้งในดานการกัดเซาะชายฝง ดานพื้นที่และกลุมในชุมชน และดานการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝง ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความรูความเขาใจและความตองการความรูเพ่ิมเตมิในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง   
 

ประเด็น ระดับความรูที่มีอยูในปจจุบัน ระดับความตองการความรูเพิ่มเติม 
Mean S.D. แปลผล Mean S.D. แปลผล 

1. ความรูดานการกัดเซาะชายฝง 2.73 1.09 ปานกลาง 3.81 0.93 มาก 
2. ความรูการจัดการปองกัน 

 การกัดเซาะชายฝง  
2.65 1.25 ปานกลาง 3.78 1.02 มาก 

3. ความรูดานพื้นท่ีและ 
   กลุมในชุมชน 

2.77 1.23 ปานกลาง 3.80 0.98 มาก 

 

 1.1.2 การพัฒนาหลักสูตร จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 ครั้ง โดยคร้ังแรกรวมกับ
ตัวแทนประชาชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการการกัดเซาะชายฝง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติดานการ 
กัดเซาะชายฝง เม่ือวันที่ 10-11 มกราคม และวันท่ี 11-14 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 ณ  
ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี ผลการสัมมนาที่ประชุมไดขอสรปุดังน้ี  

1) ช่ือหลักสูตรคือ การจัดการภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝง โดยหลักสตูรมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจาก
การศึกษาภายใตระบบการศึกษาปกติท่ีเปนทางการ คือ 1) ใชชุดสื่อวีดิทัศน ส่ือ Online ในรูปแบบแอปพลิเคชันเปน
เครื่องมือหลักของการสรางกระบวนการเรียนรู 2) เนนการเรียนรูจากการลงมือประพฤติปฏิบัติ และ 3) เนนการเรียนรู
รวมกันเปนกลุมของคนที่อาศัยในบริเวณใกลกันโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง  

2) ระดับการเรียนรูของหลักสูตรไดแบงออกเปน 3 ข้ัน ไดแก 
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ข้ันที่ 1 เนนการแกปญหาระดับของปจเจกบุคคลและครัวเรือน  
ข้ันที่ 2 เนนการแกปญหาระดับของกลุมคนท่ีมีการรวมตัวจัดต้ังเปนกลุมลักษณะตางๆ ใหเกิดเปน 

กลุมที่มีความแข็งแรงม่ันคง สามารถพึ่งพาชวยเหลือเก้ือกูลกัน   
ข้ันที่ 3 เนนการแกปญหาระดับเครือขายที่เช่ือมโยงกลุมคนหลายกลุม เพื่อชวยเหลอืเก้ือกูลกันในมิติ 

ตางๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝง 
3) วัตถุประสงคของหลักสูตรคือ (1) เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด วิธี

จัดการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงได (2) เพื่อใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รูจักคิด วิเคราะห เช่ือมโยงอยางเปน
ระบบได (3) เพ่ือใหผูเรียนสามารถบอกถึงความต้ังใจ และความคาดหวังที่จะประพฤติปฏิบัติ และนําแผนการแกปญหาไป
ปฏิบัติได (4) เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ม่ันใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงได 
และ 5) เพ่ือสงเสริมการเรียนรู การบูรณาการรวมกันขององคกรภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาค
ทองถิ่น และภาคสถาบัน การศึกษาในการแกปญหาการจัดการ การกัดเซาะชายฝง  

4) โครงสรางหลักสูตรมีจํานวน 5 หมวด โดยมีโครงสรางหลักสูตร คือ หมวด 1 สถานการณและการ
จัดการการกัดเซาะชายฝง หมวด 2 วิชาการจัดการชุมชนและเครือขายการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง หมวด 3 
บทเรียนชุมชนในการจัดการการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสมุทรสาคร หมวด 4 บทเรียนชุมชนในการจัดการการกัดเซาะ
ชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และหมวด 5 การจัดการภัยพิบัติ 

1.1.3 การประเมินความรูเดิม กอนการจัดการเรียนรู พบวา กลุมผูเรียนท้ัง 8 ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนรู 9.90 คะแนน คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 6.33 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 12.33 คะแนน 

 1.2 ข้ันระหวางการจัดการเรียนรู จากการจัดการเรยีนรูดานการจัดการการกัดเซาะชายฝงของชุมชนทั้ง 
8 ชุมชน พบวา  

 1.2.1 การเรียนรูจากส่ือวีดิทัศน สื่อแอปพลิเคชัน ภายใตชื่อวา “กัดเซาะชายฝง” รวมถึงสื่อจากเอกสาร
หลักสูตรฯ พบวา มีผู เรียนรูทั้งหมด 123 คน ระยะเวลาในการเรียนรู 2 เดือน สถานที่เรียนรูสวนใหญ คือ ศาลา
อเนกประสงคภายในชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และที่ทําการผูใหญบาน ลักษณะของกลุมท่ีจัดเรียนรูทั้ง 15 ชุมชน 
เปนผูนําและสมาชิกภายในชุมชน 

 1.2.2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผูเรียนรูไดไปศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูในดานการจัดการการ 
กัดเซาะชายฝงในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม 

 1.2.3 การจัดกิจกรรมกลุมที่เก่ียวของกับการจัดการการกัดเซาะชายฝงทั้ง 8 ชุมชนจัดทํากิจกรรมกลุม 
ไดแก การทําธนาคารกลาไมปาชายเลน การจัดเก็บขยะ และการทําบานปลาแบบปะการังเทียมประยุกต  

  1.3 ข้ันหลังการจัดการเรียนรู เปนการประเมินผลหลังการเรียนรูของกลุมผูเรียนทั้ง 8 ชุมชน โดยใช
แบบทดสอบ ผลการทดสอบพบวา กลุมผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรู 15.67 คะแนน คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 13.14 
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 17.20 คะแนน 
  2. การประเมินผลการจัดการเรียนรูเพื่อสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
สวนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝง 
  จากการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบกอน-หลังเรียน พบวา กลุมผูเรียนรูทั้ง 8 ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนรู นอยกวาหลังการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.01 และเม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุม
ผูเรียนรูทั้ง 8 ชุมชน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนรู 9.90 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู 15.67 คะแนน  
โดยคาเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียนรูมากกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.01 ดังแสดง 
ในตารางที่ 3 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
559 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการเรียนรูของแตละชุมชน 
 

ชุมชน จํานวน 
(คน) 

กอนเรียน หลังเรียน t-value Sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ตําบลบางตะบูน  15 10.73 2.23 16.67 1.39 4.26** 0.00 
2. ตําบลบางขุนไทร 15 11.73 2.28 14.30 2.31 2.19** 0.00 
3. ตําบลปากทะเล 18 11.22 3.22 13.14 1.83 3.28** 0.00 
4. ตําบลบางแกว 15 6.33 4.79 16.44 1.23 3.86** 0.00 
5. ตําบลแหลมผักเบ้ีย  15 9.27 2.54 15.86 1.16 4.63** 0.00 
6. ตําบลหาดเจาสําราญ 15 7.13 3.91 17.20 0.91 5.02** 0.00 
7. ตําบลหนองขนาน 15 12.33 2.00 16.81 1.08 2.83** 0.00 
8. ตําบลบางเกา 15 10.53 1.77 15.00 1.63 5.64** 0.00 
          รวม 123 9.90 2.84 15.67 1.44 5.29** 0.00 

  *  p< 0.05   ** p<0.01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการออกแบบหลักสูตรเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ไดแก กลุมผู
เรียนรู เจาหนาท่ีจากหนวยงานที่เก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิเปนหลัก เห็นไดจากการสอบถามความตองการความรูของ
กลุมผูเรียนรู พบวา มีความตองการความรูดานการปองกันการกัดเซาะชายฝง ในระดับมาก ไดแก ความรูเก่ียวกับปาชาย
เลน ความรูเก่ียวกับการปกไมไผชะลอคล่ืน และความรูเก่ียวกับการทําเขื่อนคอนกรีต/เข่ือน เข็มพืด ทําใหนักวิจัยมีขอมูล
พื้นฐานในการออกแบบหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดการเรียนรู และนําขอมูลมาสัมมนาแบบมีสวนรวมกับกลุม 
ผูเรียนรู และเจาหนาที่จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ที่ประชุมไดออกแบบหลักสูตรและสื่อเพ่ือจัดการเรียนรู จากน้ันไดนํา
หลักสูตรและส่ือมาวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิทําใหไดหลักสูตร ส่ือ และรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามหลักวิชาการ
โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ทําใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนรูนาสนใจ นอกจากน้ีการออกแบบ
ส่ือโดยใชการบันทึก ภาพและบันทึกเสียงลงเปนชุดสื่อทางไกลที่เปนสื่อวิดีทัศนน้ัน ทําใหผูเรียนรูสามารถเห็นตัวอยางการ
ปฏิบัติจากกรณีศึกษาตางๆ ได และสามารถนํามาทดลองทําตามข้ันตอนท่ีแสดงไวในส่ือวิดีทัศนได สอดคลองกับ ปริวรรต 
สมนึก (2558) ใหความเห็นวา วิธีการสอนแบบใชสื่อวีดิทัศน คือ กระบวนการท่ีผูสอนไดใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ รวมทั้ง
วิธีการตางๆ เปนตัวกลางในการสื่อความหมายใดๆ เพ่ือถายทอดความรูไปยังผูเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนด
ไวดวยการทําสิ่งที่ซับซอนหรือเปนนามธรรมเขาใจยาก ใหเปนรูปธรรมที่เห็นภาพชัดเจนและเขาใจงาย ทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจและสามารถเรียนรูไดในปริมาณท่ีมากขึ้น คุณคาของวิธีสอนโดยการใชสื่อ ไดแก ชวยใหคุณภาพการเรยีนของ
ผูเรียนดีขึ้น ผูเรียนสามารถจําไดมากและนานขึ้น ชวยใหผูเรียนเรียนในปริมาณท่ีมากขึ้นในเวลาที่กําหนดไว และชวยให
ผูเรียนมีความสนใจและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีจากการจัดทําในรูปแบบของส่ือวีดิทัศนพัฒนามาในรูปแบบ
ของสื่อแอปพลิเคชัน และในอุปกรณบันทึกขอมูล (แฟลชไดรฟ) ภายใตช่ือ “กัดเซาะชายฝง” การออกแบบสื่อโดยเนน
การพัฒนาองคความรูจากการถอดบทเรียนภายในพื้นท่ีที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เนนการ
ปฏิบัติไดจริง ซ่ึงปจจุบันแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษากําลังมีบทบาทและความสําคัญในการเรียนการสอนการใชส่ือ
สมัยใหม (New Media) ในการพัฒนาการเรียนรู สามารถใชประโยชน และสรางคุณคาทางการเรียนรูไดมาก เน่ืองจาก
ผูคนสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลไดงายผานทางโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการสมารทโฟน สอดคลองกับ ภานุวัฒน 
วรพิทยเบญจา, จํารัส กลิ่นหนู และ ณรงคศักดิ์ ศรีสม (2558) กลาวไววา แอปพลิเคชันถูกพัฒนามาในลักษณะที่สามารถ
แสดงผลบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่ในแทบทุกระบบ มีการออกแบบหนาจอใหตัวหนังสือมีขนาดใหญ 
มองเห็นไดชัด สามารถใชงานไดงายบนอุปกรณเคลื่อนที่ ทําใหเกิดความสะดวกในการเรียนรูวิชาตางๆ ผานอุปกรณ
เคล่ือนที่ เน่ืองจากอุปกรณเคล่ือนที่สามารถพกพาไดงายและมีความสะดวกในการใชงานไดทุกที่ทุกเวลาอยางแทจริง 
เชนเดียวกับ ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (2559) กลาวไววา การใหขอมูลแหลงเรียนรูผานแอปพลิเคชัน ของสมารทโฟน 
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แท็บเล็ต ทําใหกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงแหลงความรูไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไมจํากัดเวลาประหยัด เพราะสวนใหญ 
จะเปนการใหบริการที่ไมเสียคาใชจาย นอกจากน้ี ยังมีเทคโนโลยีการเย่ียมชมแหลงเรียนรูแบบเสมือนในอินเทอรเน็ต  
ที่ทําใหกลุมเปาหมายสามารถชมรายละเอียดของแหลงเรียนรูเสมือนไปเยือนสถานที่น้ันจริงๆ ทําใหไดรับทั้งความรู และ
ความเพลิดเพลิน 
  จากการประเมินส่ือวีดิทัศนเพ่ือสงเสริมและสรางความตระหนักในการบริหารจัดการชายฝง โดยกลุมผูเรียนรู 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอดานคุณภาพของภาพ ดานคุณภาพ
ของเสียง ดานการใชภาษา และดานคุณคาและประโยชน จากระดับคะแนน ความคิดเห็นเบื้องตน สามารถอธิบายถึงส่ือ
วิดีทัศนดังกลาวมาใชสามารถชวยใหผูเรียนรูเกิดความรูสึกสนใจกระตุนการเรียนรูจากภาพประกอบ เสียงบรรยายและ
เสียงดนตรี ขอความภาษาในการบรรยาย ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูจากสื่อวีดิทัศน/แอปพลเิคชันไปใชในชุมชน และ
สามารถถายทอดความรูความเขาใจใหแกผูที่เขารับการเรียนรูได สอดคลองกับ สายสมร เฉลยกิตติ, สรินทร เชี่ยวโสธร 
และญาดา นุยเลิศ (2562) จากการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชามาก
ย่ิงขึ้น โดยส่ือการเรียนการสอน มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบดึงดูดความสนใจ สนุก สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความใฝรู สื่อการเรียนการสอนมีการชี้แจงวัตถุประสงคและมีเน้ือหาที่สอดคลองกัน เรียงลําดับความยากงาย ทําใหเกิด
ความเขาใจตามลําดับเน้ือหาสามารถเรียนรูและฝกทักษะผานทางสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียไดเปน
อยางดี เพ่ือใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสทิธิภาพสูงสุด  
  การจัดการเรียนรูของผูเรียนรูทั้ง 8 ชุมชน มีผูเรียนรูทั้งหมด 123 คน ผูเรียนรูเรียนรูหลักสูตร การจัดการ 
ภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝงจากสื่อวีดิทัศน และสื่อแอปพลิเคชัน ภายใตชื่อวา “กัดเซาะชายฝง” รวมถึงส่ือจากเอกสาร
หลักสูตรฯ ระยะเวลาในการเรียนรู 2 เดือน สวนใหญสถานที่เรียนรู ไดแก ศาลาอเนกประสงคภายในชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบล ที่ทําการของชุมชน และท่ีทําการผูใหญบาน ลักษณะของกลุมที่จัดเรียนรูทั้ง 8 ชุมชน เปนผูนําและ
สมาชิกภายในชุมชน มีการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบกอน-หลังเรียน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานกลุมที่ประสบ
ผลสําเร็จในการจัดการการเซาะชายฝงและจัดทํากิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภายในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรูของ Gerlach and Ely (1980) เปนระบบการจัดการเรียนรูที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วไป ซึ่งมี 10 ข้ันตอน 
ไดแก (1) การกําหนดวัตถุประสงค (2) การกําหนดเน้ือหา (3) การกําหนดพฤติกรรมเบ้ืองตน (4) การกําหนดกลยุทธของ
วิธีการจัดการเรียนรู (5) การจัดแบงกลุมผูเรียน (6) การกําหนดเวลาเรียน (7) การจัดสถานท่ีเรียน (8) การเลือกสรร
ทรัพยากร (9) การประเมินผล และ (10) การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ ผลจากการจัดการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวสงผล
ใหกลุมผูเรียนรูมีความรูเพิ่มขึ้น เห็นไดจากการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบกอน-หลังเรียน พบวา คะแนนผลการ
ทดสอบกอนเรียนรู มีคาเฉล่ีย 9.90 คะแนน และคะแนนหลังการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 15.67 คะแนน กลุมผูเรียนรูใน 8 
ชุมชน มีคาเฉล่ียหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูทุกชุมชน สอดคลองกับ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2561) จาก
การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและสรางความตระหนักของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนใน
การจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝง ประกอบดวย การเรียนรูจากสื่อ การเรยีนรูจากการปฏิบัติโดยจัดทําแผน
และลงมือปฏิบัติ ตามแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผล พบวา ทุกชุมชนที่จัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชนเดียวกับ พิณสุดา สิรธิรังศรี (2555) พบวา การจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนโดยมีวิธีการมีสวนรวม 8 ประการ ครบถวน คือ การรวมคิด เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
และความตองการทางการศึกษา รวมวางแผน มีการวางแผนการดําเนินโครงการตามความตองการของประชาชน รวม
ตัดสินใจ จัดลําดับความสําคัญของโครงการกิจกรรมที่มีความสําคัญใกลเคียงกัน รวมดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ
ที่ไดรับอนุมัติแลว โดยไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบการแบงงานกันทําตามโครงการยอยท่ีกําหนดไว รวมรับผิดชอบ 
ดําเนินการตามที่กําหนดตามความรับผิดชอบของแตละคน/คณะ รวมติดตามและประเมินผล การติดตามโดยคณะทาํงาน
ของโรงเรียนจากภาคประชาชน หรือชุมชน รวมแกปญหา คณะทํางานโครงการฯ และชุมชนไดรวมกันแกไข ทําใหปญหา
และอุปสรรคคล่ีคลายลง และรวมช่ืนชม การประสบผลสําเร็จนําไปสูการทํางานรวมกันอยางมีความสุขสงผลตอการผนึก
กําลังและเกิดความย่ังยืน  
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  กลาวไดวา การจัดการเรียนรูหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาชายฝง เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและ
สรางความตระหนักของผูมีสวนไดสวนเสียตามวัตถุประสงคเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยกระบวนการเรียนรูใชส่ือ
วีดิทัศน ส่ือแอปพลิเคชันใหผูเรียนรูไดเห็นภาพ ไดมีการอภิปรายรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางชุมชนกับ
หนวยงานภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารจัดการชายฝง การศึกษาดูงานกลุมท่ีมีการจัดการ 
กัดเซาะชายฝงท่ีดี รวมถึงมีการออกแบบกิจกรรมรวมกันท่ีจะพัฒนาชุมชนอยางไร ผูเรียนรูพรอมกับชุมชนรวมกันทํา
กิจกรรม รวมกันเปนรูปแบบการเรียนรูที่ดี และมีบางชุมชนมีกิจกรรมเกินเปาหมายที่ลวนนําไปสูความสําเร็จเชิงคุณภาพ
ของผูเรียน นอกจากน้ีผูเรียนรูมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของหลักสูตร เชน ควรมีการ
สัมมนาผูจัดการเรียนรูใหมีความเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูอยางถูกตอง โดยอาจจะใชเวลาในการ
อบรมและสัมมนาเพ่ิมขึ้น การประสานงานระหวางสวนกลางและศูนยเรียนรู รวมถึงระหวางชุมชนดวยกันเอง เพื่อแลก 
เปลี่ยนเรียนรูรวมกัน คณะผูวิจัยไดใหขอสังเกตวาการติดตามเย่ียมใหกําลังใจผูเรียน ทําใหผูเรียนมีกําลังใจและมีความ
ม่ันใจวาดําเนินการไดถูกตอง และควรมีหนวยงานหลัก เพ่ือใหแตละชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะจากงานวิจยั 

     1.1 ควรมีหลักสูตรการบริหารจัดการชายฝงทะเลในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาดวย

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   

     1.2 การออกแบบการเรียนรูผานส่ือแอปพลิเคชัน ควรคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานของชุมชน เชน อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ ทักษะการใชงานสมารทโฟน และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน 

          2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ 

  2.2 การวิจัยและพัฒนาปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
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ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการคดัแยกขยะในครัวเรือน 
ศกึษากรณี พื้นที่หมู 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

FACTORS AFFECTING MOTIVATION OF MUNICIPAL SOILD WASTE 
SEPARATION OF HOUSEHOLDS A CASE STUDY OF MOO 2 BANKHOD  

PHLU TA LUANG SATTAHIP CHON BURI 
คณากร พุมจันทร, วิสาขา ภูจินดา 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ของพ้ืนที่หมูท่ี 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติ มาตรการ
รณรงค และประโยชนที่ไดรับจากการคัดแยกขยะ กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่หมูที่ 2  
บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 330 ครัวเรือน โดยวิธีการเลือก ตัวอยางแบบโควตา
เปนสัดสวน (Quota Selection) และการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Selection) ซึ่งเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย t-test, One-Way ANOVA (F-test) ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และ Pearson’s Correlation ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทําใหครวัเรือนและประชาชนมีการคัดแยกขยะ คือ ปญหาจากกลิ่นเหม็นของขยะ 
อันตรายของขยะติดเชื้อ กับขยะมีพิษที่จะทําใหประชาชนสนใจในการคัดแยกขยะกันมากขึ้น เนื่องจากสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง และจากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจ คือ ภูมิลําเนา การอบรมหรือ 
การสัมมนาดานสิ่งแวดลอม อายุ รายได อาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนความรูความเขาใจ ทัศนคติและ
มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงานสวนทองถ่ินมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ระดับ
นัยสําคญัทางสถิต ิ0.01 
คําสําคัญ: คัดแยกขยะมูลฝอย, การอบรม/การสัมมนาดานสิ่งแวดลอม, ภูมิลําเนา, ขยะติดเช้ือ, ขยะมีพิษ, แรงจูงใจ 
 

Abstract 
  The purposes of this study were to study knowledge and attitude toward MSW separation of 
household in Moo.2 Bankhod Phlu Taluang Chon Buri, to investigate factors affecting the motivation of 
MSW separation of household and to address guidelines for motivating household in MSW separation. 
The samples used in the study were 330 households in Moo. 2 Bankhod Phlu Taluang Chon Buri 
selected by using quota selection and accidental methods. The data was collected using a 
questionnaire. Descriptive statistics used are frequency, percentage, and average and inferential 
statistics used are t-test, F-test at the statistical significance level of 0.05 and Pearson’s correlation at 
the statistical significance level of 0.01  
  The results showed the factors that affect the motivation for MSW separation were problems 
from the foul, odor of waste, and dangers of infectious waste, toxic waste which continuously affected 
the environment. For hypothesis testing, it was found that the factors that influence to motivation were 
domicile, training or seminar on environment, age, income, career at the statistical significance level of 
0.05, Knowledge, understanding and attitude on municipal MSW separation campaign measures have 
relationship with MSW separation motivation  at the statistical significance level of  0.01 
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Keywords: Municipal Solid Waste, MSW Separation, Trainig/Seminer Environment, Campaign Measures,  
               Toxic Waste, Motivation 
 

บทนํา 
  ในสภาวะที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาเพื่อใหทัดเทียมตางประเทศรวมถึงการเรงพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยอยางตอเน่ืองทุกๆ ป สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางตอเน่ืองเพ่ือสนองความตองการของประชากร
และอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งจากการพัฒนาและการใชทรัพยากรอยางตอเน่ืองก็สงผลเสียใหกับสิ่งแวดลอม เน่ืองดวย
การดํารงชีวิตของมนุษยน้ันมีกิจกรรมตางๆ เกิดข้ึนมากมาย โดยกิจกรรมสวนใหญจะเก่ียวของกับการอุปโภคบริโภคท่ีมี
ของเหลือและถูกทิ้งในรูปของขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งอยูตามขางถนน แมนํ้า ลําคลอง พื้นที่สาธารณะ สวนใหญจะเปนพวก
ใบไม ถุงพลาสติก เศษกระดาษ ของเหลือใช ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนสงผลตอคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของประชาชน
ในประเทศ 
  ปญหาขยะมูลฝอย เปนปญหาสําคัญที่อยูคูสังคมไทยมายาวนาน และนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้น เม่ือได
ศึกษาเปรียบเทียบกับหลายประเทศแลวพบวาแตละประเทศใหความสําคัญเก่ียวกับปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
อยางมาก  เพราะเปนปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนทําใหมีการกําหนดกฎหมายและ
หนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ พรอมท้ังกําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยางชัดเจน เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
อยางมีประสทิธิภาพ 
  รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี ไดเห็นความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยโดยใหทุกภาค
สวนตองรวมกันแกไขปญหา โดยการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ และการประกาศใหขยะมูลฝอยเปนวาระ
แหงชาติ โดยขับเคล่ือนผาน Roadmap พรอมทั้งใหหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการตามหลักการ 3Rs การกําจัดขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ
ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 
2559-2564 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2562) 
  ดังน้ันท้ังในสวนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมถึงองคกรอิสระ ควรมีสวนรวมในการดําเนินการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอย ลดหรือควบคุมจัดการปญหาขยะมูลฝอยใหลดนอยลงและหมดไปในที่สุด ไมวาจะเปนการ
จัดเตรียมส่ิงจําเปนในการจัดการขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เร่ืองการปฏิบัติตามหลัก “3R” เพื่อพิชิตปญหา
ขยะมูลฝอย จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงในการคัดแยกขยะ ทําใหไดแนวทางเสริมสราง
แรงจูงใจของประชาชนในชุมชน และยังสามารถนําขอมูลน้ี เพื่อการกําหนดนโยบายสงเสริมการคัดแยกขยะภายใน
ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งก็มีปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และตองหาทางออกเพื่อแกไขใหชุมชนมีการจัดการขยะ
อยางย่ังยืน 
 

วัตถุประสงคการศึกษา  
  1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจของประชาชน ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
  2. เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจของประชาชน ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  1. การจัดการขยะดวยแนวคิด 3 Rs 
  หลักการ 3 ใช หรือ 3R ประกอบดวย ใชนอย (หรือลดการใช: Reduce) ใชซ้ํา (Reuse) และใชแปรรูป (หรือ
แปรรูปใชใหม: Recycle) เพ่ือจัดการขยะเปนวิธีงาย ๆ ท่ีทําไดทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน (สํานัก
จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
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  1.1 ใชนอย หรือ ลดการใช (Reduce: R แรก) หมายถึง การลดปริมาณการใชลงโดยใชเทาที่จําเปน 
หลีกเลี่ยงการใชอยางฟุมเฟอยเพ่ือลดการสูญเปลาและลดปริมาณขยะใหมากที่สุด 
  1.2 ใชซ้ํา (Reuse: R ที่สอง) หมายถึง การนําของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชกลับมาใชอีกโดยไมผาน
ขบวนการแปรรปูหรือแปรสภาพ เชน การทําส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
  1.3 ใชแปรรูป หรือ แปรรูปใชใหม หรือ รีไซเคลิ (Recycle: R ที่สาม) หมายถึง การนําขยะรีไซเคิล ของ
เสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหม เชน การนํากระปองอลูมิเนียมมาหลอม
เปนขาเทียม 
  2. แนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย 
  แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ (Needs) พลังกดดัน 
(Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจจะเกิดมาตาม
ธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลน้ันๆ เองภายใน ไดแก ความรูสึก
ตองการ หรือขาดอะไรบางอยาง จึงเปนพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษยประกอบกิจกรรม เพื่อทดแทนส่ิงที่ขาดหรือ
ตองการน้ัน (มูลนิธิวิกิมิเดีย องคกรไมแสวงหาผลกําไร, 2561) 
  2.1 ประเภทของแรงจูงใจ 
   นักจิตวิทยาไดแบงลักษณะของแรงจูงใจออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังน้ี  (มูลนิธิวิกิมิเดีย องคกรไม
แสวงหาผลกําไร, 2561) 
   1) กลุมที่1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือ แรงจูงใจที่กระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรม
ออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือแรงจูงใจที่มีอยูแตไมได
แสดงออกทันที จะคอยๆ เก็บสะสมไวรอการแสดงออกในเวลาใดเวลาหน่ึงตอ 
   2) กลุมท่ี 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งเราภายในตัว
ของบุคคลผูน้ัน แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ แรงจูงใจท่ีไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งเราภายนอก 
   3) กลุมที่ 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือ แรงจูงใจอันเน่ืองมาจากความตองการที่เห็น
พื้นฐานทางรางกาย เชน ความหิวโหย กระหายเหือด แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือ แรงจูงใจที่เปนผลตอ
เน่ืองมาจากแรงจูงใจข้ันปฐมภูมิ 
   4) แรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation) นักจิตวิทยาหลายทาน 
ไมเห็นดวยกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่อธิบายพฤติกรรมดวยแรงจูงใจทางสรีระและแรงจูงใจ ทางจิตวิทยาโดยใชทฤษฎี
การลดแรงขับ เพราะมคีวามเช่ือวา พฤติกรรมบางอยางของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจภายใน 
    5) แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล และเปนแรงขับที่ทําใหบุคคลน้ัน
แสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก 
   จะเห็นไดวาแรงจูงใจนั้นเปนส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ (Needs) 
พลังกดดัน (Drives) หรอืความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามด้ินรนเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจจะ
เกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลและความตองการท่ี
ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป ตามส่ิงที่คาดหวังประมวลผลรวมกับประสบการณที่เคยไดรับมาตลอดชวงชีวิต 
ซ่ึงแรงจูงใจในแตละรูปแบบจะปรับเปล่ียนใหมนุษยมีแรงจูงใจมากนอยตามเหตุเหมาะสมแหงความตองการ ในขณะน้ัน 
ความคาดหวังและกระบวนการตางๆ จะแสดงรูปแบบของแรงจูงใจใหเห็นในมุมมองที่ข้ึนอยูกับสภาวะ สภาพแวดลอม 
และสิ่งกระตุน ใหเกิดพฤติกรรมน้ันที่ตรงตามความตองการของตนเองใหไดมากท่ีสุด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตาเปนสัดสวน และการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญจาก 3 ชุมชน
เพ่ือแจกแบบสอบถามจํานวน 330 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี พ้ืนที่ 1 ชุมชนตลาด จํานวน 500 ครัวเรือน สุม
ตัวอยาง 115 ครัวเรือน พื้นที่ 2 ชุมชนหลัง อบต. 1,000 ครัวเรือน สุมตัวอยาง 150 ครัวเรือน พื้นท่ี 3 ชุมชนศาลาแดง 
811 ครัวเรือน สุมตัวอยาง 65 ครัวเรือน โดยเลือก 1 ตัวอยาง ตอ 1 ครัวเรือน และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
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ครัวเรือนมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูคอมพิวเตอร และใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห
ขอมูลตามสมมติฐานท่ีไดกําหนดไว ในรูปแบบ สัดสวน คาความถ่ี รอยละ และการกระจายขอมูล t-test และ F-test ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และ Pearson’s Correlation ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการศกึษา 
  สมมติฐานที่ 1 ครัวเรือนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา อาชีพ การอบรม/การ
สัมมนาและภูมิลําเนาที่แตกตาง มีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชน หมูท่ี 2 บานขลอด ตําบล 
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชน หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลตูาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในชุมชน หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี 
  สมมติฐานท่ี 4 ประโยชนที่ไดรับจากการแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในชุมชน หมูที่ 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี 
  สมมติฐานที่ 5 มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 
มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนในชุมชนหมู 2 บานขลอด ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจากเอกสารและงานวิจัย
ตางๆ ที่เก่ียวของ และตําราที่ไดศึกษา โดยกําหนดใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค ตลอดจนกรอบแนวคิดท่ี
ใชในการศึกษา สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร โดยใช สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมานดังน้ี การทดสอบสมมติฐานที่ 1 จะใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) Independent Sample 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- รายได 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- การอบรม/การสัมมนา 
- ภูมลํิาเนา 

ปจจัยสงเสริม 
- ความรูความเขาใจการคัดแยกขยะมูลฝอย 
- ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
- ประโยชนที่ไดรับจากการคัดแยกขยะมูลฝอย 
- มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน   
  ขององคการบริหารสวนตําบล พลตูาหลวง 

แรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนพ้ืนที่หมูท่ี 2 บานขลอด 
ตําบลพลูตาหลวง อาํเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 
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t-test, One-Way-ANOVA (F-test)  และการทดสอบสมมติฐานที่  2, 3, 4, 5 ใชการ วิเคราะหแบบ Pearson’s 
correlation 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  การศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน พื้นท่ีหมูที่ 2 บานขลอด ตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่จะทําใหประชาชนในชุมชนมีแรงจูงใจใน 
การคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และเพ่ือเสนอ 
แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะ ทําการเก็บรวบรวมขอมลูโดยสรุปดังนี้ 
  1. ทัศนคติ สาเหตุและปจจัยท่ีจะทําใหครัวเรือนมีแรงจูงใจใน การคัดแยกขยะภายในครัวเรือน 
  จากการศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวน 330 ครัวเรือน รอยละ 100 เปนเพศหญิง รอยละ 59.1 มีอายุระหวาง   
25-34 ป ตัวแทนครัวเรือนเกินกวาคร่ึงหน่ึงเปนคนในพ้ืนที่ รอยละ 52.7 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
รอยละ 30.6 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเปนสวนใหญ รอยละ 25.5 รองลงมาไมไดประกอบอาชีพซ่ึงจะเปนแมบาน
และผูสูงอายุ รอยละ 21.2 และมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท มากที่สุดถึงรอยละ 32.4 รองลงมาจะเปนพวกพนักงาน
บริษัท รายไดมากกวา 20,000 บาท รอยละ 29.7 ประชาชนกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจการ  
คัดแยกขยะตามประเภทของถังเปนอยางดี คาเฉล่ีย 0.89 และมีทัศนคติที่เห็นดวยกับการคัดแยกขยะวาเปนส่ิงที่ประชาชน
ตองปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําวัน คะแนนเฉล่ีย 4.66 เพื่อใหงายตอการจัดการขยะ คะแนนเฉล่ีย 4.64 และชวยในการรักษา
ส่ิงแวดลอม คะแนนเฉล่ีย 4.62 ทางดานประโยชนที่ไดรับจากการคัดแยกขยะพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยวา การคัดแยก
ขยะกอใหเกิดประโยชน คะแนนเฉล่ีย 4.39 เน่ืองจากชวยลดแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค กล่ินเหม็นจากขยะและลดปริมาณ
ขยะในชุมชนใหนอยลง ประเด็นที่นาสนใจและเปนประเด็นเรงดวน พบวา กลุมตัวอยางรับทราบมาตรการรณรงคการ 
คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพียงระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 0.67 สวนแรงจูงใจที่ประชาชนใหความสนใจ จะเปนใน
เร่ืองของขยะที่มีพิษ ขยะอันตรายคาเฉล่ีย 0.92 มีแรงกระตุนใหกลุมตัวอยางเร่ิมมีความตองการท่ีจะแนะนําการคัดแยก
ขยะ ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและคนในชุมชน ทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนไมนาอยู รองลงมาคือ รายไดจากการ
ขายขยะรีไซเคิล คาเฉล่ีย 0.88 สวนในดานแรงจูงใจจากขอเสนอแนะที่มากสุด ก็คือ การมีสภาพแวดลอมท่ีและการลด
อันตรายจากขยะมพีิษรวมถึงเชื้อโรค หากมีการแยกขยะทุกคร้ังกอนนาํไปทิ้ง  
 

กราฟที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
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กราฟที่ 2 ทัศนคติ สาเหตุและปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  และจากการศึกษาสาเหตุท่ีทําใหประชาชนหรือครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน พื้นท่ีหมูที่ 2 บานขลอด             
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คือ จะเปนปญหาจากกลิ่นเหม็นของขยะอันตราย ขยะติดเช้ือและขยะมีพิษ
ที่จะทําใหประชาชนสนใจในการคัดแยกขยะกันมากขึ้น เนื่องจากสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง และจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ คือ ภูมิลําเนา การอบรมหรือการสัมมนาดาน
ส่ิงแวดลอม อายุ รายได อาชีพ ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และความรูความเขาใจ ประโยชน ทัศนคติและมาตรการ
รณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงานสวนทองถ่ินมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการตัดแยกขยะที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 
  2. แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจ 
 พบวา จากขอมูลกลุมตัวอยางภาพรวมเร่ือง มาตรการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง และ
การแนะนําจากอาสาสมัคร หรือหนวยงานสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน เร่ืองการคัดแยกขยะคะแนนนอยที่สุด คาเฉล่ีย 0.63 
ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันหนวยงานสวนทองถิ่น ตองมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ เนนย้ํา สรางโครงการหรือ
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชน เชน ธนาคารขยะในชุมชน โครงการผูนําเขมแข็งตอสู
ปญหาขยะ ดวยการเปนตนแบบใหกับประชาชนในพื้นที่ สรางการมีสวนรวม ทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และ
รวมถึงการลงพ้ืนที่โดยเจาหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสํารวจปญหาการคัดแยกขยะในชุมชน และรวมกันหา 
แนวทางแกไขไปพรอมกับประชาชนในพื้นท่ี ทําใหเกิดการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย อยางมีประสิทธิภาพ 
สวนดานการอบรมใหความรูดานส่ิงแวดลอม ควรจัดใหมีวิทยากรผูชํานาญการหรือเจาหนาท่ีส่ิงแวดลอม มาใหความรู
เร่ืองการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชื้อหรือขยะมีพิษตางๆ ใหประชาชนดําเนินการจัดการไดอยาง
ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองใหประชาชนในพ้ืนที่ และใหมีการติดตามประเมนิผลเพื่อปรับปรุงหา
แนวทางแกไขหากยังไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ รวมถึงจัดใหมีการแขงขันกันในชุมชนเร่ืองการคัดแยกขยะใน
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เตม็  คะแนน 
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ครัวเรือน การประกาศรางวัลชุมชนดีเดนดานการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือกระตุนใหกลุมผูนํา และประชาชนในชุมชน
รวมมือกันคัดแยกขยะในครวัเรอืนอยางตอเน่ือง และปญหาขยะจะลดลงไปในท่ีสุด  
 

อภิปรายสรุปและขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาพบวา การสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนใหคัดแยกขยะภายในครัวเรือน หรือการคัดแยกต้ังแต
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยน้ัน โดยที่มีผลตอการคดัแยกขยะก็มีปจจัยบุคคลท่ีสําคัญ ไดแกเรื่อง อายุ อาชีพ รายได ภูมิลําเนา 
การอบรมหรือการสัมมนาดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนน้ันมีความแตกตางทางดานปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจอยางเห็น
ไดชัดเจนในดานการปฏิบัติ แตในดานของความรูความเขาใจ ทัศนคติ และการทราบถึงประโยชนของกลุมตัวอยางมี
ความเห็นดวยและยินดีในการคัดแยกขยะมูลฝอย พรอมเล็งเห็นประโยชนจากการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางมาก เน่ืองจาก
กลุมตัวอยางหวงใยในสภาพแวดลอมในชุมชน รวมถึงปญหาขยะติดเช้ือ ขยะอันตรายและเช้ือโรคจากขยะ กลิ่นตางๆ  
ที่ทําลายทัศนียภาพดานส่ิงแวดลอมในชุมชน และเปนเหตุที่ทําใหกลุมตัวอยางตองการที่จะแนะนําวิธีการคัดแยกขยะให
ตอกันในชุมชนของตนเอง แตทางดานมาตรการรณรงคจากการลงพื้นที่และขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยาง
รับทราบมาตรการรณรงค หรือโครงการที่ทางหนวยงานสวนทองถิ่นดําเนินการสนับสนุนเพียงระดับปานกลางเทาน้ัน 
แตก็แคเพียงกลุมประชาชนตางภูมิลําเนา ในสวนประชาชนพื้นที่ด้ังเดิมจะทราบเปนอยางดีถึงมาตรการตางๆ ของทาง
หนวยงานสวนทองถิ่น รวมถึงการใหความรวมมือที่จะคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตน เพื่อใหสภาพแวดลอมใน
ชุมชนมีสุขภาพที่ดแีละย่ังยืน  
  1. ปจจัยสวนบุคคล 
 ประชาชนท่ีมปีจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่แตกตางกัน  
  1.1 อายุ อาชีพ รายได  
 จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องของ อายุ อาชีพ รายได ท่ีแตกตางมีผลตอแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะท่ีมีแรงจูงใจแตกตางกันน้ัน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง วิทยถาวรวงศ (2554) ไดศึกษาถึงปจจัย
ที่มีผลตอแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลาววา อายุที่แตกตางจะมีแรงจูงใจ
ในการแยกขยะครัวเรือนของบุคคลโดยสวนมากที่มีแรงจูงใจมีอายุระหวาง 36-40 ป ดานอาชีพมีความแตกตางกันกับ
แรงจูงใจในการแยกขยะในครัวเรือนจะเปนกลุมอาชีพพนักงานบริษัทซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยฉบับน้ี รายไดตอเดือน 
มีความแตกตางกันกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร สุพิชฌาย ดูศรีเทพประทาน (2551) 
ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยผลตอบแทน (รายได) มีผลกระทบตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด และยศนันท ออนสันทัต (2560) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและ
ความพึงพอใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบวา พนักงานที่
มีอายุแตกตางกัน มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  
  1.2 ภูมิลําเนา การอบรม/การสัมมนา 
   จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องของภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการคัดแยก
ขยะที่แตกตางกัน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ มีศิริ (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา มี 4 ปจจัย   
ซ่ึงปจจัยที่มีความสอดคลอง คือ ทุนทางสังคม พบวา การอาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลานาน ทําใหคนในชุมชนเกิด
จิตสํานึกสาธารณะและความรูสึกถึงความเปนเจาของ จึงไดสะทอนออกมาเปนการรวมแรงรวมใจในการจัดการปญหา
ขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจนประสบผลสําเร็จ ซึ่งตรงกับงานวิจัยน้ีในเรื่องภูมิลําเนาของกลุม
ตัวอยางกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ดวงพร โพธ์ิสร (อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2558) กลาววา 
เทคนิคการจูงใจดวยการเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญในรูปแบบตางๆ (Knowledge enrichment) ชวยในการจูงใจ
พนักงาน เชน การสนับสนุนการศึกษาตอ การจัดโปรแกรมการฝกอบรม การจัดวิทยากรมาบรรยาย การใหเขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่ทางหนวยงานอ่ืนจัด หรือการจัดประชุมกลุมเพ่ือปอนขอมูลแกพนักงาน ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานใหมากข้ึน  
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  2. ปจจัยสวนสงเสริม 
   ปจจัยสงเสรมิที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการคดัแยกขยะในครัวเรือน ในพื้นที่หมูที่ 2 บานขลอด  ตําบลพลู
ตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  2.1 ความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรูความเขาใจมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน มีความสัมพันธกับ ทฤษฎี KAP เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความรู (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารอันจะมีผลกระทบตางๆ ตามมา ตามแนวคิดใน
กระบวนการส่ือสารเพื่อการโนมนาว ซึ่งเชื่อวาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมจะมีลักษณะเปน
เสนตรง น่ันคือ ความรูจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและจะสงผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดในที่สุด 
นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับแนวคิดในเร่ืองของทัศนคติ กลาวคือ ทัศนคติเปนผลพวงจากการเรียนรูและการไดรับส่ือตางๆ 
ผานประสบการณตรงหรือผานกระบวนการทางสังคม กอใหเกิดความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และมีผลตอการ
ตอบสนองสิ่งน้ัน (ธัญญชล บุญย้ิม อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2555) 
  2.2 มาตรการรณรงคของหนวยงานสวนทองถิ่น 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา มาตรการรณรงคของหนวยงานสวนทองถ่ินมีความสัมพันธกับแรงจูงใจ
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง วิทยถาวรวงศ (2554) กลาววา ปจจัยดานการ
สงเสริมในการแยกขยะ ปจจัยขอกําหนดหรือกฎหมาย มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการคัดแยกขยะครัวเรือน ดานการ
สงเสริมการแยกขยะการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือกฎหมายมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร ทําใหยอมรับสมมติฐานที่ตั้งอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2.3 ทัศนคติการคดัแยกขยะมูลฝอย 
  จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วารี ทิพยเนตร (2560) ไดศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
คนเจเนอเรชั่นวาย ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคน 
เจเนอเรช่ันวาย เกิดจาก 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งแรงจูงใจภายในท่ีสําคัญที่เปนแรงจูงใจใน
การทํางานของคนเจเนเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในภาครัฐหรือทําใหคนเจเนเรช่ันวายยังอยากทํางานในหนวยงานภาครัฐ
ตอไป คือ ดานทัศนคติสวนบุคคล และ Rosenberg (1960) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ โดยปกติสามารถ 
นิยามวา เปนการจูงใจตอแนวโนมใน การตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับส่ิงที่เกิดขึ้น 
  2.4 ประโยชนจากการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  จากการทดสอบสมมติฐานประโยชนจากการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ชูชม อรพินทร (2555) ไดกลาวไวในแรงจูงใจในการทํางาน: ทฤษฎีและการประยุกต การจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพนั้น เปนทั้งศาสตรและศิลปะอยางหน่ึงที่ผูบริหารสามารถประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานมาใชให
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณตางๆ ของหนวยงาน วิธีการปฏิบัติท่ีสามารถสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากรในองคกรการทํางานมีหลายแนวทาง เชนการใชส่ิงจูงใจกับผลตอบแทนและรางวัล เชน เงิน ความมั่นคง 
ผลตอบแทน รางวัลตางๆ  
 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ  
  การประชาสัมพันธ ส่ือสารกับชุมชนใหรับทราบ นโยบาย มาตรการจัดการขยะมูลฝอยตองมีความตอเน่ือง 
รวมทั้งการเขาถึงแหลงขอมูลตองสะดวกและรวดเร็ว มีการกระตุนสงเสริมโครงการสรางแรงจูงใจการคดัแยกขยะ การลง
พื้นท่ี การเปนตัวอยางที่ดีใหประชาชน จัดกิจกรรม อบรม ใหความรูการจัดการขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ ใหประชาชน
ไดรับทราบถึงภัยตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ รวงถึงแนวเกณฑปฏิบัติอยางที่ถูกสุขลักษณะ และการลงพ้ืนที่ติดตามผล 
การปฏิบัติตามนโยบายอยางสมํ่าเสมอ ในดานโครงการสงเสริมดานแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ ควรใหทั่วทุกพื้นที่ และ
ประเมินผลดานความสาํเร็จ เพ่ือปรับปรงุใหเหมาะสมกับชุมชน 
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  ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
  ควรมีการศึกษาความคุมคาของการดําเนินการคัดแยกขยะกับผลท่ีไดรับ และการศึกษาเรื่องผลกระทบของ
ประชากรแฝงในพื้นที่ท่ีสงผลกับการดําเนินนโยบายการคัดแยกขยะ ในดานการจัดขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็
ควรมีการศึกษาใหชัดเจนเชนกัน รวมถึงศึกษาถึงแนวเกณฑการปฏิบัติของกลุมผูนําชุมชนตอกระบวนการสนองตอ
นโยบายในแบบบูรณาการมากกวาการสนองรับใหเปนไปตามหนาที่ ศึกษาประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการคัดแยก
ขยะวาคุมคากับการดําเนินโครงการหรือไม  
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของ
ผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 

Factors Affecting the Decisions to attend Thong Fah Pracharat Project of 
the Entrepreneurs in Rayong Province 

นารินจง วงศอุต, อัญชณา คุมญาติ, ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน, ภัทรา พนภัย 
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ ปญหาและอุปสรรคในการ
เขารวม รวมทั้งจัดทาํขอเสนอแนะในการเพ่ิมจํานวนผูประกอบการใหเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) 
โดยวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson's Correlation Coefficient) จากการเก็บ
แบบสอบถามผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการแบงตามอําเภอ จํานวน 95 ราย โดยเก็บขอมูลชวงระหวางเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนธันวาคม 2561 ผลการศึกษาพบวา มี 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile 
Application) ไดแก 1) ปจจัยทางดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี 2) ปจจัยดานการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และ 3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการรานคา สวนปญหาและอุปสรรค พบวา 1) สัญญาณ
อินเทอรเน็ตท่ีใชกับแอปพลิเคชั่น 2) กําหนดคุณสมบัติรานคา การประชาสัมพันธ 3) ระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ิมหลังใช
แอปพลิเคช่ัน และ 4) จํานวนรานคาธงฟาประชารัฐมีมากเกินไป เปนปญหาสําคัญที่หนวยงานที่รับผิดชอบควรเขามา
แกไข และขอเสนอแนะในการเพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการ พบวา 1) ปจจัยความพรอมและการใชเทคโนโลยี อันดับแรก
ควรใหโทรศัพทมือถือ (Smart Phone) ที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงานแอปพลิเคช่ันและจัดอบรมการใชงาน 2) ปจจัยดาน
การดําเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของอันดับแรก คือ ความรวดเร็วของการไดรับรายได เนื่องจากผูประกอบการรานคา
ใชเงินหมุนเวียนแบบวันตอวัน และ 3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการรานคาไดรับอันดับแรก คือ 
กลุมลูกคาท่ีเพิ่มขึ้น โดยหนวยงานที่รับผิดชอบควรประชาสัมพันธ จุดของรานคา ที่ใหบริการรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
ในการชําระเงินแทนเงินสด ซ่ึงการศึกษาขางตนหวังเพื่อแกปญหาจํานวนผูประกอบการรานคาที่เขารวมโครงการธงฟา
ประชารัฐ (Mobile Application) ที่มีจํานวนนอย ใหมจีํานวนเพ่ิมขึ้น 
คําสําคัญ: โครงการธงฟาประชารัฐ, การตัดสินใจเขารวม, ผูประกอบการรานคา, ระยอง 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study factors affecting the decision to attend the project, 

problems and obstacles in attending, and the suggestions for increasing the entrepreneurs to join Thong 
Fah Pracharat Project (Mobile Application). The sample in this research were 95 entrepreneurs separated 
by district. Data collection was carried out from August to December, 2018 by using a questionnaire. 
The survey data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient. The research revealed that three factors affecting the decisions to attend the project Thong 
Fah Pracharat (Mobile Application) are: 1 )  readiness and using technology, 2 )  operations of relevant 
department, and 3 )  benefits/compensations that the entrepreneurs receives. As for problems and 
obstacles in attending the project are: the internet signal used with application, 2) the qualifications of 
the store, 3) tax collection system after using application, and 4) too many Thong Fah Pracharat stores 
which were significant problems that the agencies should solve. Moreover, the suggestions for increasing 
the entrepreneurs were as follows: 1 )  Factor for readiness and using technology were providing the 
efficient smart phone with application and training to use. 2 )  Factor for operations of relevant 
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department was improving the speed of earning income because the entrepreneurs use revolving 
financial methods. 3 )  Factor for benefits/ compensations for the entrepreneurs was a growing of 
customers that accept government we[fare cards. The purports of this study were to solve the problems 
and increase the number of Thong Fah Pracharat Project's entrepreneurs. 
Keywords: Thong Fah Pracharat project, Decisions to attend, Store operators, Rayong 
 

บทนํา 
  ความยากจนนับเปนปญหาที่ทุกประเทศท่ัวโลกตางใหความสําคัญ เน่ืองจากความยากจนมีโอกาสกอใหเกิด
ปญหาอื่นๆ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาความเหล่ือมล้ํา 
ตลอดจนปญหาคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางพยายามแกปญหา
ความยากจน โดยไดบรรจุเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 เปนตนมา รวมทั้งทุมงบประมาณในแต
ละปเพ่ือแกปญหาเปนเงินจํานวนมาก แตก็เปนเร่ืองยากที่ความยากจนจะหมดไปจากสังคมไทย เน่ืองจากยังมีคนจนกลุม
หน่ึงที่ขาดโอกาสที่จะเขาถึงปจจัยการผลิตและถูกเอาเปรียบ ซ่ึงจะทําใหคนจนกลุมดังกลาวยังคงจนเรื้อรังตอไป อีกทั้ง
ยังคงมีปญหาการกระจายรายได ความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม และปญหาหน้ีสินอีกดวย (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, ม.ม.ป.) ซ่ึงปญหาเหลานี้ยังสงผลกระทบตอโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาของประเทศสูมาตรฐานสากล และ
เปนสาเหตุสําคัญท่ีไมกอใหเกิดการพัฒนา จนกระทั่งมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเปาหมายรวมตามขอ 3.2.2 วา ความเหลื่อมลํ้าทางรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงเปนธรรม (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ซึ่งเปนการตั้งเปาหมายเพื่อแกปญหา
ความยากจนของประชากรในประเทศ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี พลตํารวจเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดมอบโครงการ 
ประชารัฐสวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหกับหนวยที่เก่ียวของ สืบเน่ืองมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชยเปนผูดําเนินการและหาแนว
ทางการแกปญหารวมกันตามนโยบายดังกลาว ซี่งกระทรวงการคลังเปดใหประชาชนผูมีรายไดนอยลงทะเบียนเขารวม
โครงการประชารัฐสวัสดิการ (การใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ของการจัดสวัสดิการและการชวยเหลือภาครัฐ ซึ่งเปนโครงการชวยเหลือการลดคาใชจายในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
พื้นฐานใหกับผูมีรายไดนอยที่มีคุณสมบัติตามโครงการกําหนด โดยผูเขารวมโครงการจะไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ี 
ในบัตรมีวงเงิน 200-300 บาท/เดือน ไวสําหรับรูดซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานจากรานคาธงฟาประชารัฐ รานโชหวย 
และรานคาชุมชน หรือรานคาตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด (สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561) ซึ่ง
รานคาธงฟาประชารัฐเปนแนวทางท่ีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จัดข้ึนเพื่อลดภาระคาครองชีพ และเพ่ิมทางเลือก
ใหประชาชนไดเลือกซื้อสินคาในราคาที่เปนธรรม อีกทั้งเปนกลไกสําคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐอีกดวย 
(กรมการคาภายใน, 2560) โดยกระทรวงพาณิชยทําหนาที่รับสมัครรานคาธงฟาประชารัฐหรือจุดจําหนายสินคาและ
บริการ ที่กําหนดใหใชวิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (EDC) รานคาที่สมัครเขารวมโครงการไดรับการวางเคร่ือง EDC 
แลวจํานวน 30,460 เคร่ือง ทั่วประเทศในป 2560 (ศูนยขอมูลขาวสืบสวนสิทธิพลเมือง, 2560) และมีผูถือบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐมากถึง 11.4 ลานคน (บางกอก มิเดีย แอนดดารดคลาสต้ิง, 2561) จากขอมูลจํานวนเครื่องที่นอยกวาจํานวนผูถือ
บัตรหลายเทาตัว จึงสงผลใหเกิดปญหาความไมเพียงพอของรานคาและเครื่องรูดบัตรท่ีใชชําระเงินในการซ้ือสินคา อีกทั้ง
ยังกอปญหาในการลดทางเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคพ้ืนฐานแกผูถือบัตร ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
ประชารัฐสวัสดิการ รวมท้ังวัตถุประสงคของรานคาธงฟาประชารัฐ ขอ 2. ที่วา การเพ่ิมรายไดใหกับผูประกอบการใน
ทองถ่ิน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง ย่ังยืน (กรมการคาภายใน, 2560) จากปญหาที่เกิดขึ้นทําให 
ไมไดผลตามวัตถุประสงคแทจริง ทางกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังจึงรวมกันปรับปรุงโครงการใหตอบโจทยผูถือ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ และผูประกอบการรานคาธงฟาประชารัฐมากที่สุด โดยการเพิ่มแอพพลิเคช่ัน (ถุงเงินประชารัฐ) ใน
การชําระเงินซ้ือสินคาประเภท หมู ไก เน้ือ อาหารทะเล รานอาหารตามสั่ง และรานคาปลีกรายยอยตางๆ ซ่ึงเปนการเพิ่ม
ทางเลือกในการบริโภคใหกับผูถือบัตร และชวยเสริมสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล 
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  เน่ืองจากผูวิจัยเห็นปญหาการรับสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ จากผูประกอบการรานคาใน
ตลาดสด ซ่ึงผูประกอบการรานคาปฏิเสธการเขารวมโครงการดวยเหตุผลหลายประการ ไมวาจะเปนความยุงยากในใชงาน
แอพพลิเคชั่น ข้ันตอนการสมัครทําใหผูประกอบการมีความรูสึกวาเปนปญหามากกวาเกิดประโยชน ดังน้ัน ถาหาก
ผูประกอบการรานคาในตลาดสดเขารวมโครงการนอยราย ก็จะเปนการลดทางเลือกในการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคของผู
ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง เพื่อนํามาเปน
แนวทางในแกปญหาใหตอบโจทยผูประกอบการรานคา และชวยสงเสริมใหโครงการสวัสดิการแหงรัฐเกิดประโยชนสูงสุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application)  

ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการธงฟาประชารฐั (Mobile Application)  

ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 
 

กรอบแนวคิด  
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ
รานคาในจังหวัดระยองมีปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระทั้ง 4 ดาน และตัวแปรตาม ดังกรอบแนวคิด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

   
เก็บขอมูลจากผูประกอบการรานคาในพ้ืนที่ จังหวัดระยองท่ีเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ (Mobile 

Application) ในแตละอําเภอ ดวยวิธีการเลือกแบบมีจุดมุงหมายหรือการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใหตรงตามหลักเกณฑหรือจุดมุงหมายของผูวิจัย (กิตติยา อริยา, 2558) ดังน้ี 1) อําเภอเขาชะเมา จํานวน 5 

ปจจัยดานบุคคล 
- เพศ     - รายได     - อายุ     - ประเภทรานคา     - ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี 
- รูปแบบโทรศัพทที่ใช(Smart Phone) 
- ทักษะการใชโทรศัพทมือถือ 
- การรับรูและเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน (Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ) 
- ข้ันตอนการใชงาน Mobile Application ถงุเงินประชารัฐ 
- ความเสถียรภาพของApplication 
- ความพรอมของสญัญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G 

ปจจัยดานการดาํเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
- การประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารัฐ 
- ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ 
- ระยะเวลาในการดําเนินการสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ 
- คาใชจายในการดําเนินงาน 
- ความรวดเร็วในการรับรายได 

ปจจัยดานประโยชน/ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการรานคาจะไดรับ 
- รายไดเพ่ิมขึ้น 
- กลุมลูกคาเพ่ิมขึ้น 
- ชองทางการเพ่ิมขึ้น 

ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ(Mobile Application) 

การตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟา

ประชารัฐ (Mobile Application) 
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รานคา 2) อําเภอเมืองระยอง จํานวน 48 รานคา 3) อําเภอแกลง จํานวน 9 รานคา 4) อําเภอนิคมพัฒนา จํานวน 4 
รานคา 5) อําเภอบานคาย จํานวน 10 รานคา 6) อําเภอบานฉาง จํานวน 6 รานคา 7) อําเภอปลวกแดง จํานวน 11 
รานคา และ 8) อําเภอวังจันทร จํานวน 2 รานคา รวมท้ังส้ินจํานวน 95 รานคา  

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
โดยใชแบบสอบถามทั้งปลายเปดและปลายปดเปนเคร่ืองในการเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง แบงออกเปน 3 ตอน 
ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอคําถามเก่ียวกับปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามกรอก ประกอบดวย อายุ รายได และแบบสอบถามปลายปด แบบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice 
Questions) ลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา ประเภท
รานคา  

ตอนที่  2 คําถามเก่ียวกับปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile 
Application) คือ  
 1) ปจจัยดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี ประกอบดวย รูปแบบโทรศัพทที่ใช (Smart Phone) 
ทักษะการใชโทรศัพท มือถือ การรับรูและเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน (Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ) 
ข้ันตอนการใชงาน Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ ความเสถียรภาพของ Application และความพรอมของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G 
  2) ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย การประชาสัมพันธโครงการธงฟา
ประชารัฐ ข้ันตอนการสมัครเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ ระยะเวลาในการดําเนินการสมัครเขารวมโครงการ
รานคาธงฟาประชารฐั คาใชจายในการดําเนินงาน และความรวดเรว็ในการรับรายได  
  3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับ ประกอบดวย รายไดเพ่ิมขึ้น กลุม
ลูกคาเพ่ิมข้ึน และชองทางการขายเพ่ิมข้ึน 

ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยคร้ังน้ีใชการวิเคราะหและประมวลผลงานวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร ดังน้ี 
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสถิติเชิงพรรณนาสาํหรับอธิบายผลของแบบสอบถาม

ตัวแปรดานคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทรานคา ไดแก คาเฉลี่ย และ
คารอยละ 

2. การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวัดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันหรือสหสมัพันธ
อยางงาย (Simple Correlation) ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยดานการส่ือสารประชาสัมพันธและ
เขาถึงเทคโนโลยี ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของ และปจจัยดานประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการ
รานคาไดรับ คาสหสัมพันธเพียรสัน (r) มีเกณฑการพิจารณา คือ 1) คา r เปนบวก หรือเขาใกล 1 หมายถึง ตัวแปร X 
และ Y มีความสมัพันธกันมากในเชิงเสน และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 2) ถา r เปนลบ หรือมีคาใกล -1 หมายถึง 
มีความสัมพันธกันมากในเชิงเสน แตทิศทางตรงกันขามกัน 3) ถา r มีคาใกลศูนยแสดงวา X กับ Y มีความสัมพันธกันนอย 
และ 4) ถา r = 0 แสดงวา X กับ Y ไมมีความสัมพันธกันเลย ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ (r) มีคาดังน้ี 

คาตั้งแต 0.00 ถึง 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับนอยที่สุด 
คาตั้งแต 0.21 ถึง 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับนอย  
คาตั้งแต 0.41 ถึง 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับปานกลาง  
คาตั้งแต 0.61 ถึง 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับมาก  
คาตั้งแต 0.81 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับมากที่สุด 
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ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ
รานคาในจังหวัดระยอง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.79 มีอายุระหวาง 26-53 ป 
คิดเปนรอยละ 44.21 มีรายไดเฉล่ียมากที่สุด คือ รายได 5,001-20,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 46.32 มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 38.39 และประกอบกิจการรานคาทั่วไป คิดเปน 
รอยละ 75.79  

สวนระดับความคิดเห็นของผูประกอบการตอปจจัยดานตางๆ มีดังน้ี 1) ดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี 
พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความพรอมและการใชเทคโนโลยีในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นตอความพรอมและการใช
เทคโนโลยีดานทักษะการใชโทรศัพทมือถือ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ รูปแบบการใชโทรศัพทมือถือ 
(Smart Phone) มีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.02) และการรับรูและการเขาใจเทคโนโลยีออนไลนมีผลระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.98) 2) ปจจัยดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการดําเนินการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ ดานการ
ประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารฐัมีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) รองลงมาคือ ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการ
รานคาธงฟาประชารัฐ มีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) และคาใชจายในการดําเนินงาน มีผลระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) 
3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับ พบวา ผูประกอบการมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ดานผลประโยชน/ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการรานคาไดรับในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา ผูประกอบมีระดับความคิดเห็นตอผลประโยชน/ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการรานคาไดรับ ดานรายได
เพ่ิมขึ้นหลังการเขารวมโครงการ มีผลในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.81) รองลงมาคือ ชองทางการขายเพิ่มขึ้น มีผลในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.79) และกลุมลูกคาเพ่ิมขึ้น มีผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) ตามลําดบั 

ในการหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ กับการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile 
Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) น้ันจะนําเสนอตามวัตถุประสงคเปน 3 สวน ดังน้ี 
 1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ
รานคา 
 ปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) มีดังนี 
 ตอนท่ี 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ  

จากการศึกษาพบวา คา r = - 0.273 และมีคา P-Value = 0.007 น่ันหมายความวา ปจจัยดานบุคคลโดยรวม 
มีความสัมพันธทิศทางตรงกันขามกับการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ระดับนอย เม่ือ
พิจารณาเปนรายปจจัย พบวา รายไดและอายุมีคา r = - 0.29 และ - 0.398 มีคา P-Value = 0.000 สรุปคือ ทั้งสอง
ปจจัยมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการทศิทางตรงกันขาม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับนอย 
สวนเพศ ประเภทรานคา และระดับการศึกษามีคา r = 0.132, - 0.153 และ - 0.186 ตามลําดับ และไดคา P-value  
= 0.202, 0.139 และ 0.072 สรุปคือ ทั้งสามปจจัยไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05) ในระดับนอยท่ีสุด (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานบุคคลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ  
(Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 

 

ปจจัยทางดานบุคคล 
ความสําเร็จ 

r P 
1. เพศ    0.132 0.202 
2. อายุ - 0.398** 0.000 
3. รายได  - 0.290** 0.000 

4. ระดับการศึกษา - 0.186 0.072 

5. ประเภทรานคา - 0.153 0.139 

รวมทั้งส้ิน - 0.273** 0.007 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานความพรอมและการใชเทคโนโลยีตอการตัดสินใจเขารวม ผลการวิเคราะห

พบวา คา r = 0.669 และคา P-value = 0.000 น่ันคือ ความพรอมและการใชเทคโนโลยีโดยรวม มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการ (ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา รูปแบบโทรศัพท
ที่ใช (Smart Phone) ข้ันตอนความเสถียรภาพของ Application ความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G และ
ข้ันตอนการใชงาน Application มีคา r = 0.663, 0.663, 0.622, 0.618 ตามลําดับ และไดคา P-value = 0.000 ในทุก
ปจจัย สรุปคือ ทั้งสี่ปจจัยมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก 
สวนการรบัรูและเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน มีคา r = 0.595 และคา P-Value  = 0.000 ผลสรปุคือ การรับรูและ
เขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ใน
ระดับปานกลาง และทักษะการใชโทรศัพทมือถือไดคา r = 0.390 และไดคา P-Value  = 0.000 ผลสรุปคอื ทักษะการใช
โทรศัพทมือถือมคีวามสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับนอย (ดังตาราง
ที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานความพรอมและการใชเทคโนโลยีกับการตัดสินใจเขารวมโครงการธงฟา
ประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 

 

ปจจัยทางดานความพรอมและ 
การใชเทคโนโลยี 

ความสําเร็จ 

r P 
1. รูปแบบโทรศัพทที่ใช (Smart Phone) 0.663** 0.000 
2. ทักษะการใชโทรศัพทมือถือ 0.390** 0.000 
3. การรับรูและการเขาใจเทคโนโลยีธนาคารออนไลน 0.595** 0.000 

4. ข้ันตอนการใชงาน Mobile Application 0.618** 0.000 

5. ความเสถียรภาพของ Application 0.663** 0.000 

6. ความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G 0.622** 0.000 

รวมทั้งสิ้น 0.699** 0.000 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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2. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของตอการตัดสินใจเขารวม ผลการ
วิเคราะห พบวา คา r = 0.663 และคา P-Value = 0.000 นั่นคือ ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของ
โดยรวมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายปจจัยพบวา ความรวดเร็วในการรับรายไดมีคา r= 0.666 และคา P-value  = 0.000 สรุปคอื ความรวดเรว็ในการรับ
รายไดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก สวนระยะเวลาใน
การสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ คาใชจายในการดําเนินการ การประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารัฐ และ
ข้ันตอนการสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐมีคา r = 0.594, 0.589, 0.563, 0.539 ตามลําดับ และคา P-value = 
0.000 ทุกปจจัย ผลสรุปคอื ทั้งสี่ปจจัยมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับ
ปานกลาง (ดังตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ 
 ธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 

 

ปจจัยทางดานดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ความสําเร็จ 

r P 
1. การประชาสัมพันธโครงการธงฟาประชารัฐ  0.563** 0.000 
2. ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ 0.539** 0.000 
3. ระยะเวลาในการสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ 0.594** 0.000 

4. คาใชจายในการดําเนินการ 0.589** 0.000 

5. ความรวดเร็วในการรับรายได 0.666** 0.000 

รวมทั้งส้ิน 0.663** 0.000 

 ** มคีวามสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับตอการตัดสินใจ 
เขารวม ผลการวิเคราะหพบวา คา r = 0.723 และคา P-Value = 0.000 น่ันคือ ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่
ผูประกอบการรานคาไดรับโดยรวมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขารวม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมลูกคาที่เพ่ิมขึ้น และชองทางการขายเพ่ิมข้ึนรายไดเพิ่มข้ึนหลังการเขารวมโครงการ  
มีคา r = 0.690, 0.637, 0.617 ตามลําดับ และไดคา P-value = 0.000 ทุกปจจัย สรุปคือ ทั้งสามปจจัยมีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจเขารวม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.01) ในระดับมาก (ดังตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับตอการตัดสินใจ 
เขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 

 

ปจจัยทางดานการไดผลประโยชน/ผลตอบแทน 
ที่ผูประกอบการไดรับ 

ความสําเร็จ 

r P 
1. รายไดเพิ่มข้ึนหลังการเขารวมโครงการ  0.617** 0.000 
2. กลุมลูกคาท่ีเพิ่มข้ึน 0.690** 0.000 
3. ชองทางการขายเพิ่มขึ้น 0.637** 0.000 

รวมทั้งส้ิน 0.723** 0.000 

 ** มคีวามสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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2. ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการ
รานคา 

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไขการเขารวมโครงการของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 
พบวา 

2.1 สัญญาณอินเทอรเน็ตที่ใชกับแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ (Mobile Application) ไมเสถียรหรืออาจ
เกิดความผิดพลาดจากธนาคารเอง ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ตและแอปพลิเคช่ันของธนาคารกรุงไทยใหมีความ
เสถียรและขัดของนอยที่สุด 

2.2 รานคาที่เขารวมโครงการควรเปนรานคาขายปลีกทั่วไป หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรกําหนดคุณสมบัติ
รานคาที่เขารวมใหชัดเจน และตองไมเอ้ืออํานวยประโยชนแกผูประกอบการรายใดรายหน่ึง 

2.3 ควรมีการประชาสัมพันธการใชงานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนทั่วไป
ทราบขาวเก่ียวกับการใชงาน โดยอาจทําเปนรถประชาสัมพันธทั่วหมูบานและบริเวณตลาด หรือทําแผนปายติด
ประชาสัมพันธตามตลาดสด 

2.4 ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพิ่มหลังการใชแอปพลิเคชั่นถุงเงินใหไดมาตรฐาน โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบควรแจงใหผูประกอบการรานคาทราบกอนตัดสินใจเขารวมโครงการ รวมทั้งช้ีแจงอัตราการคิดและเก็บภาษี
เพ่ิมเติม 

2.5 จํานวนรานคาธงฟาประชารัฐมีมากเกินไป ควรกําหนดปริมาณในแตละหมูบานใหชัดเจน และมีมาตรฐาน 
จากปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) ของผูประกอบการรานคา 

ทําใหไดขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เก่ียวของดังน้ี  
  1. ปจจัยความพรอมและการใชเทคโนโลยี มีทั้งหมด 3 อันดับ ไดแก อันดับแรก ใหโทรศัพทมือถือ (Smart 
Phone) ที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐแกผูประกอบการรานคาท่ีไดเขารวมโครงการแลว 
พรอมจัดอบรมการใชงานโทรศัพทมือถือและแอปพลิช่ัน เพ่ืออํานวนความสะดวกใหแกผูประกอบการและประชาชนท่ีใช
บริการ อันดับที่ 2 ความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ต 3G, 4G หนวยงานที่รับผิดชอบควรทําสัญญาการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตกับเครือขายที่มีความพรอมตอการใหบริการ และอันดับท่ี 3 ขั้นตอนการใชงาน Mobile Application 
กระทรวงการคลังควรทําขอตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยใหพัฒนา Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ และมีขั้นตอน
ที่นอยลง 
  2. ปจจัยดานการดําเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของ มีท้ังหมด 3 อันดับ ไดแก อันดับแรก ความรวดเร็วของ
การไดรับรายได เน่ืองจากผูประกอบการรานคาใชเงินหมุนเวียนแบบวันตอวัน หากระบบการโอนเงินเขาบัญชีลาชา จะ
สงผลใหผูประกอบการคิดวาไมคุมคาในการสมัครเขารวมโครงการ อันดับที่ 2 ระยะเวลาในการสมัครเขารวมโครงการ 
ควรลดขั้นตอนการตรวจสอบใหเปนหนาท่ีของกระทรวงพาณิชยเพียงผูเดียวที่สามารถทําไดครบทุกขั้นตอน เพ่ือลด
ระยะเวลาในการรอยืนยันการสมัคร และอันดับท่ี 3 คาใชจายในการดําเนินการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรเปดการรับ
สมัครแบบออนไลนอีกชองทางหน่ึง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไมยุงยาก 
  3. ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนท่ีผูประกอบการรานคาไดรับ มีทั้งหมด 3 อันดับ ไดแก อันดับแรก กลุม
ลูกคาที่เพิ่มข้ึน หนวยงานที่รับผิดชอบควรประชาสัมพันธจุดของรานคา ที่ใหบริการรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐในการชําระ
เงินแทนเงินสด อันดับที่ 2 ชองทางการขายที่เพิ่มขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรพัฒนาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นให
มีความเสถียรภาพและงายตอการใชงานไดจริง และอันดับที่ 3 รายไดเพ่ิมข้ึนหลังการเขารวมโครงการ โดยการลดอัตรา
คาธรรมเนียมเบิก-ถอนเงินจากธนาคาร หรือลดอัตราภาษีที่ไดจากการใหบริการชําระเงินผานแอปพลิเคช่ัน เพื่อเปนการ
เอ้ืออํานวยตอผูถือบัตรและผูประกอบการรูสึกคุมคาในการสมัครเขารวมโครงการ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  จากผลการวิเคราะห พบวา 1) ปจจัยดานความพรอมและการใชเทคโนโลยี จําเปนตองอาศัยปจจัยทางดาน
เทคโนโลยี ไมวาจะเปนทักษะการใชงานโทรศัพทมือถือ สัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วและเสถียร เพราะ Mobile 
Application อยูในรูปแบบออนไลน ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาของ ยงยุทธ ทองชัย (2559) เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ
การยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษาการจองคิวรานอาหารผานโมบายแอพพลิเคชั่น ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
การถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวยปจจัยหลัก ไดแก คุณภาพของขอมูล (Information Quality) และเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุด โดยเฉพาะความรูพ้ืนฐานและความเสถียรภาพของขอมูลการใชงาน และคุณภาพของระบบ (System 
Quality) 2) ปจจัยดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของสอดคลองกับการศึกษาของ บนนรา ชวนอาจ (2553) 
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอ
สังคม (CSR-DIW) พบวา ปจจัยดานคาใชจายในการดําเนินงานมีความสําคัญอยางมาก และสถานประกอบการที่ไมไดเขา
รวมโครงการสวนใหญจะไดรบัขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการในระดับนอยหรอืไดรับขอมูลหลังจากที่โครงการดําเนินการ
เสร็จส้ิน 3) ปจจัยดานผลประโยชน/ผลตอบแทนที่ผูประกอบการรานคาไดรับสอดคลองกับ สรอยตระกูล (ติวยานนท) 
อรรถมานะ (2550) เก่ียวกับพฤติกรรมองคการทฤษฎีและการประยุกต กลาววา หลักสําคัญของเร่ืองการจูงใจอยูที่
ความสามารถในการตอบสนองความตองการ หรือทําใหเกิดความพึงพอใจ  

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไขการเขารวมโครงการของผูประกอบการรานคาในจังหวัดระยอง 
พบวา 1) สัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีใชกับแอปพลิเคช่ันถุงเงนิประชารัฐ (Mobile Application) ไมเสถียร หรืออาจเกิดความ
ผิดพลาดจากธนาคาร จึงควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ตและแอปพลิเคชั่นใหมีความเสถียรและขัดของนอยท่ีสุด   
2) รานคาท่ีเขารวมโครงการควรเปนรานคาขายปลีกทั่วไป ควรกําหนดคุณสมบัติรานคาใหชัดเจนและตองไมเอ้ือประโยชน
แกผูประกอบการรายใดรายหน่ึง และ 3) ควรมีการประชาสัมพันธการใชงานแอปพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น เพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปทราบขาวเก่ียวกับการใชงาน โดยอาจทํารถประชาสัมพันธหรือทําแผนปายติดประชาสัมพันธตามตลาดสด 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการธงฟาประชารัฐ (Mobile Application) โดยเฉพาะอยางย่ิงกรมการคา

ภายใน สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง ควรเตรียมความพรอมทางดานเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ 
ใหความสําคัญในการประชาสัมพันธโครงการ เปล่ียนการสมัครเปนระบบออนไลน และควรช้ีแจงเก่ียวกับการเสียภาษี
อยางชัดเจน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนเฉพาะผูประกอบการที่ ใชงานผาน Mobile Application เพียงดานเดียว ไมได
ทําการศึกษากับผูประกอบการที่ใชงานผานเครื่องรูดบัตร EDC ดังน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาดาน
เครื่องรูดบัตร EDC เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามวัตถุประสงคของโครงการ และเอื้ออํานวยตอประชาชน  
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แอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคาํนวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน 

Android Application for Basic Sewing Pattern Calculate 
กิตติรัตน รุงรัตนาอุบล1, ณภัค แสงจันทร2, กฤติยาภรณ คุณสขุ1, ปญญา วงศตาย1 

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
2 คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

แอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดช้ินสวนเสื้อผาเบื้องตนไดออกแบบมาเพ่ือแกไขปญหา

ใหกับนักศึกษาและผูสอน เพ่ือชวยลดเวลาและขอผิดพลาดในการคํานวณในการตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน โดยผูวิจัยเจาะจง

ผูทดสอบไปที่กลุมนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิศวกรรม ที่มีความสามารถในการคํานวณ อานแบบ และรางแบบตามโจทยได

จํานวน 30 ราย พบวา เม่ือใหนักศึกษาคํานวณและรางแบบใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 78.57 นาที แตเมื่อใชโปรแกรมชวยคํานวณ

และรางแบบน้ันใชเวลาเฉล่ียอยูท่ี 26.33 นาที ตลอดจนผูวิจัยไดทดลองนําไปใชงานจริงและเก็บขอมูลความพึงพอใจจาก

นักศึกษาที่เรียนการตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน โดยใชเปนแบบสอบถามท่ีมีประเด็นคําถามเก่ียวกับการใชงาน  

การออกแบบโปรแกรมและการเรียบเรียงเน้ือหา พบวา กลุมผูใชมีคาความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับดีที่ 4.06 คะแนน 

และรูปแบบที่เรียบงายชัดเจนไมซบัซอนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดบัดทีี่ 4.29 คะแนน  

คําสําคัญ: แอพพลิเคชันแอนดรอยด, การออกแบบแพทเทิรน, การตัดเย็บเส้ือผา 
 

 Abstract 
  Android application for basic sewing pattern calculate was designed to solve problems for 
students and to enable teachers. This application can help to reduce time and error in calculation of 
basic cutting pattern. Researcher chooses the specified tester as 30 students studying engineering who 
have the ability to calculate, read pattern, and drafting pattern according to the problems. The 
preliminary testing was conducted on students by means of manual calculation, which found that the 
average of calculation and drafting of basic pattern is 78.57 minutes. However, when all of 30 students 
have been used calculation and drafting program through android application. The results show that 
students were able to draft a basic pattern via android application by using an average time of 26.33 
minutes. Then, researchers brought this application to the real users to test it by collecting data from 
students studying sewing and pattern design. The questionnaire consists of the using of program, 
program designing and compiling of content. It was found that the average value of satisfaction after 
using the Android application for calculating the basic bodice pattern was 4.06 points, with the highest 
average value of 4.29 points on a simple, clear, uncomplicated pattern. 
Keywords: Android Application, Pattern Design, Sewing Clothes 

 

บทนํา 
  การสรางเสื้อผาน้ันกระบวนการเริ่มตน คือ การตัดผาตามรูปแบบ จากน้ันนําช้ินสวนของแตละรูปแบบมา
ประกอบรวมกันจนเปนเสื้อผา ซึ่งในระยะที่เร่ิมเรียนรูการตัดเย็บเส้ือผาน้ัน ปญหาที่พบในการเรียนการสอนของนักศึกษา
คือ การจดจําวิธีการคํานวณสัดสวนตางๆ ของแบบตัดเย็บจากหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอน เพราะมีรายละเอียด
พอสมควร บางคร้ังอาจเกิดการคํานวณแบบตัดเย็บผิดพลาด สงผลใหเส้ือผาที่สรางแบบตัดเย็บนั้นผิดสัดสวน ทําใหการ
เรียนการสอนเปนไปไดชา ทั้งน้ีการตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรมสวนใหญจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีชวยคํานวณและสราง
แบบตัดเย็บเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผลิต แตสําหรับบุคคลทั่วไปท่ีเริ่มเรียนรูการตัดเย็บ รานตัดเย็บเส้ือผาขนาดเล็ก 
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และนักเรียนนักศึกษาที่เริ่มฝกหัดตัดเย็บเสื้อผา คงเปนเรื่องยากท่ีจะไปหาโปรแกรมหรือลงทุนซ้ือโปรแกรมลิขสิทธิ์มาใช 
คณะผูวิจัยจึงไดสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคาํนวณแบบตัดช้ินสวนเส้ือผาไดอยางรวดเรว็ โดยการปอน
คาสัดสวนตางๆ เชน รอบคอ รอบอก ความยาวเสื้อ ฯลฯ แลวแสดงภาพแบบตัดขึ้นมาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใหผู 
ตัดเย็บสรางแบบตัดเย็บตามไดเลย ซ่ึงเปนการชวยลดเวลาและขอผิดพลาดในการคํานวณได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
สรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน เพื่อชวยลดเวลาและ

ขอผิดพลาดในการคํานวณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาความตองการของกลุมผูใชงานเบื้องตนจากการสัมภาษณ เพ่ือหาแบบสําหรับทดลองทําและจับเวลา
การทํางานเบื้องตน 
 2. สรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรบัการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผา 
 2.1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสราง/ใชแอพพลิเคชันแอนดรอยด เพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบแอพ
พลิเคชันแอนดรอยด โดยใชวิธีการเจาะจงไปที่ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในการเขียนแอพพลิเคชันแอนดรอยด 
ซ่ึงเน้ือหาคําถามที่ใชสัมภาษณเก่ียวกับ สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบหลักการออกแบบ  หลักการออกแบบใหเกิด
ความเหมาะสมกับผูใชงาน วิธีการเก็บขอมูล วิธีการคิดอัลกอริท่ึมสําหรับแอพพลิเคชันการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเส้ือผา
เบื้องตน 
 2.2 ออกแบบแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดช้ินสวนเส้ือผาเบื้องตนโดยใชหลกัการ
ของอีริค (Eeik D. Kennedy, n.d.) และทดสอบโดยตั้งโจทย 30 ชุดตัวอยาง จากการสุมเปลี่ยนคา รอบอก รอบสะโพก
ลาง ยาวหนา ไหลกวาง บาหนา บาหลัง อกสูง อกหาง และรอบคอ เพ่ือทดสอบการคํานวณดวยมือเทียบกับเวลาและ
ความถูกตองของโปรแกรม ตลอดจนเพื่อหาขอผิดพลาดในการทํางาน โดยเจาะจงใชผูทดสอบคํานวณดวยมือเปนกลุม
นักศกึษาที่เรียนสาขาวิศวกรรม ท่ีมีความสามารถในการมองแบบและคํานวณได 
  3. สัมภาษณ/สรางแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุมผูใชงาน 
 นําโปรแกรมที่ออกแบบมาใหผูทดสอบใชงานและสังเกตพฤติกรรม โดยเจาะจงไปที่กลุมนักศึกษาที่ไดผานการ
เรียนรูการตดัเย็บและการออกแบบแพทเทิรน จากการคํานวณดวยมือมากอนการใชงานแอพพลิเคชันแอนดรอยดท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนโดยมีข้ันตอนดังน้ี  
 3.1 ออกแบบสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 3.1.1 ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม โดยใชประเด็นคําถามจากงานวิจัยที่สืบคนขอมูล แอพพลิเคช่ันแอนดรอย
สําหรับควบคุมระบบไฟฟาและอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม (เอกลักษณ สุมนพันธ และธานินทร สุเชียง, 2556) 
การออกแบบสารสนเทศและการพัฒนา mobile Application เพ่ือควบคุมระบบไฟฟาตูปลาสวยงามผานอินเตอรเน็ต 
(กวินท อุดมสม, 2556) การพัฒนาแอพพลิเคชันระบุตําแหนงเพื่อการเรียนรูสําหรับผูพิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการ 
Android (จิระ ชนรักสุข, 2556) นักวิจัยที่สืบคนนี้สอบถามเก่ียวกับความยากงายของการใชงาน ความสวยงามของ
แอพพลิเคชั่น การแสดงผลขอมูล ความเรียบงายของโปรแกรม เน้ือหาที่มีประโยชนถูกตองนาเชื่อถือ โทนสีมีความ
สวยงาม มาออกแบบสํารวจความพึงพอใจของผูทดสอบใชงาน ทีมผูวิจัยจึงไดออกแบบแบบสอบถามแอพพลิเคชัน 
แอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน แบงเปน 4 สวน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป ที่ถามในเรื่อง เพศ และ อายุ 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บ
เส้ือผาเบ้ืองตน ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบดวย การใชงานแอพพลิเคชัน ความสวยงามในการออกแบบ และเน้ือหาที่ส่ือถึงผูใช 
  ตอนที่ 3 ผูทดลองใชโปรแกรม มีความตองการแบบตัดผาแบบใดเพิ่มเติม  
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  ตอนที่ 4 ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
  โดยมีการตรวจสอบแบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งตรวจสอบทางดานเน้ือหา ดานโครงสรางของ
แบบสอบถาม และความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของคาํชี้แจง 
 3.1.2 นําขอเสนอแนะ มาพิจารณาแกไขปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แลวจัดทําเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ 
 3.1.3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 

 3.2.1 ติดตอประสานผูสอนรายวิชา การตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน 

 3.2.2 สอนวิธีการติดต้ังโปรแกรมและการใชงานโปรแกรมเบ้ืองตน 

 3.2.3 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด โดยใชวิธีสังเกตและสัมภาษณ

เพ่ิมเติม 

 3.2.4 นําแบบสอบถามท่ีทําการจัดเก็บขอมูลท่ีผานการตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อเปนฐานขอมูล และนํา

ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามหลักการทางสถิติตอไป 

 3.3 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวนดงันี้ 

  3.3.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยาง โดยการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ 

 3.3.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวย

คํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน โดยการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน คาเฉลี่ยโดยใช

เกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไวดังน้ี 
 

 คะแนนคาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด 
 คะแนนคาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 คะแนนคาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
 คะแนนคาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 

  3.3.3 ผูทดลองใชโปรแกรม มีความตองการแบบตัดผาแบบใดเพิ่มเติม โดยการแจกแจงความถี่ การหาคา
รอยละ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความตองการของกลุมผูใชงานเบ้ืองตน เพ่ือหาแบบสําหรับทดลองทําและจับเวลาการทํางาน

เบื้องตน 

ไดทดลองสํารวจเบื้องตนดวยการสัมภาษณผูสอน พบวาผูใชงานสวนมากเปนผูหญิงและอยากฝกตัดผาโดยใช

ตัวเองเปนโจทยทดลอง จึงทําการเลือกแบบตัดเส้ือสตรีเบ้ืองตน มาเปนโจทยในการทดสอบ โดยเลือกการทดสอบเปน

แบบเจาะจงไปที่กลุมนักศึกษาวิศวกรรมที่มีความสามารถในการคํานวณและเขียนแบบ ตามโจทยดังภาพที่ 1 ตอไปน้ี 
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ภาพที่ 1 แบบสรางตัดเส้ือสตรเีบื้องตน 

ที่มา (วินิทร สอนพรินทร, 2016: 16) 
 

ให เสนคอ เปนจุดเริ่มในการสรางแบบเทากับจุดท่ี 1 

 1-2  = ยาวหนาที่วัดไดเปนเสนเอว 

 1-3  =  1/2 ของยาวหนาเปนเสนอก 

 1-4  =  1/2 ของเสนคอกับเสนอก 

 2-5  =  จากจุด 2 วัดลงมา 10 เซนติเมตร 

 2-6  =  จากจุด 2 วัดลงมา 20 เซนติเมตร 

 6-7  =  
รอบสะโพกลาง

2
+10 เซนติเมตร ขีดเสนความกวางแผนหนา แผนหลัง 5-8 

  2-9, 3-10, 4-11, 1-12 และขีดเสนกลางหลัง 7-12 

 1-13  =  1/6 ของรอบคอ + 0.5 เซนติเมตร เปนเสนคอหนากวาง 

 13-14  =  1/6 ของรอบคอ + 1 เซนติเมตร เปนเสนคอหนาสูงขีดเสนโคงคอหนา 

  จากจุด 1-14 

 1-15  =  1/2 ของไหลกวาง 

 15-16  =  ขีดเสนตั้งฉากข้ึน 3 เซนติเมตร ขีดเสนจากจุด 14-16 เปนเสนตะเข็บไหล 

 2-17  =  1/2 ของอกหาง ขีดเสนใหขนานกับเสนกลางตัวแผนหนา ลงมา 

  ท่ีเสนสะโพกลางและข้ึนไปใหเลยเสนอกเล็กนอย 

 1-18  =  เสนอกสูงที่วัดได 

 14-19  =  1/2 ของเสน 14-16 (ตะเข็บไหล/2) 

 19-20  =  
รอบอก

20
 -1 เซนติเมตร เปนความกวาง เกล็ดไหลหนาขีดเสน 19-18  

  และ 20-18 พับเกล็ดไหลหนาและขีดเสนตะเข็บไหลใหม 

  โดยใหผานจุด 16 

 20-21  =  14-19 
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 4-22  =  1/2 ของบาหนา 

 3-23  =  1/4 ของรอบอก + 1.5 เซนติเมตร 

 6-24  =  1/4 ของรอบสะโพกลางบวก 1 เซนติเมตรขีดเสน 23-24 

 25-26  =  2.5 เซนติเมตร ขีดโคงตะเข็บขางจากจุด 23-26 - 24 

 17-27  =  15-18 เซนติเมตร 

 17-28, 17-29  =  1.5 เซนติเมตรเปนความกวางเกล็ดเอวแผนหนาขีดเสน 18-28-27  

  และ 8-29-27  

 20-30  =  3-4 เซนติเมตร ขีดเสน 30-18 

 30-31  =  1 เซนติเมตร ขีดเสน 31-18 เปนเกล็ดวงแขน 

 12-32  =  5-6 เซนติเมตร 

 32-33  =  1/6 ของรอบคอ บวก 0.5 เซนติเมตรเปนเสนคอหลังกวาง 

 33-34  =  ขีดเสนตั้งฉากข้ึน 2 เซนติเมตร เปนเสนคอหลังสูง ขีดเสนโคงคอหลังจากจุด 32 - 34 

 12-35  =  1/2 ของไหลกวาง + 1 เซนติเมตร 

 35-36  =  ขีดเสนตั้งฉากข้ึน 4 เซนติเมตร ขีดเสนจากจุด 34-36 เปนเสนตะเข็บไหล 

 11-37  =  1/2 ของบาหลัง 

 10-38  =  1/4 ของรอบอก 0.5 เซนติเมตร 

 7-39  =  1/4 ของรอบสะโพกลาง - 1 เซนติเมตร ขีดเสน 38-39 

 40-41  =  2.5 เซนติเมตร ขีดเสนโคงตะเข็บขางจากจุด 38-41-39 

 9-42  =  1 เซนติเมตร เปนเกล็ดเสนกลางหลังขีดเสนจากจุด 11-42-7 

 43  =  1/2 ของเสน 41-42 

 43-44  =  15-18 เซนติเมตร 

 43-45, 43-46 =  1.5 เซนติเมตร ขีดเสน 44-45 และ 44-46 

 34-47  =  14-19 ในแบบตัดแผนหนา 

 36-48  =  20-21 ในแบบตัดแผนหนาขีดเสน 45-47 

 48-49  =  7 เซนติเมตร 

จุด 50  =  1/2 ของเสนบาและเสนขีดเสน 46-50 เปนรูปเกล็ดหลัง 
 

 นําโจทยดังที่กลาวมา ทดสอบเบ้ืองตนพบวานักศึกษาจํานวน 30 รายมีความเร็วในการคํานวณและรางแบบ

เฉล่ียอยูที่ 78.57 นาที โดยทําเร็วที่สุดอยูที่ 57 นาที และชาสุดอยูที่ 94 นาที จากการสัมภาษณเบื้องตนพบวาความลาชา

อยูที่แบบตัดผาน้ีเปนคร้ังแรกที่นักศึกษาเจอ การทําความเขาใจแบบช่ือและตําแหนง เชน บาหนาหรือเสนคอ คือตรงไหน 

และเกิดการซักถามในระหวางทดสอบ ตลอดจนมีนักศึกษา 4 รายที่ทําเสร็จแลวมีการคํานวณที่ผิดพลาด 

 2. ผลการสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสาํหรับการชวยคํานวณแบบตัดช้ินสวนเสื้อผา 

 2.1 ผูเชี่ยวชาญในการสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยด ไดใหสัมภาษณถึงส่ิงที่ตองคํานึงในหลักการออกแบบ

คือ การใชงานที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ความคุมคา ความสวยงาม อรรถประโยชนและความโดดเดน โดยหลักการ

ออกแบบใหเกิดความเหมาะสมกับผูใช เชนสี อายุของผูใช การสลับหนาตาง ความซับซอนของโปรแกรม ฯลฯ คือสิ่งที่

ตองคํานึงถึง ซึ่งผูใหสัมภาษณไดกลาวอีกวา กลุมผูใชแอพพลิเคชันที่เปนครูอาจารย (> 30ป) และกลุมผูใชที่เปนนักศึกษา

ปริญญาตรี (20-25 ป) น้ันไมมีความแตกตางกัน ตลอดจนงานที่ดี ไมดี ไมไดมีกฎขอหามใด และใหคําแนะนําเพ่ิมวา การ

ออกแบบใหโปรแกรมมีความซบัซอนนอยแตใหมีความสามารถมากๆ น่ันคือ หลักการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด  
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 2.2 ออกแบบแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวนเสื้อผา ทีมผูวิจัยไดนําสิ่งที่

นักศึกษาคิดและทํามารวมวิพากษจนไดเปนลักษณะโปรแกรมดังภาพที่ 2 ที่มีสวนแรกเปนผูใชงานเลือกแบบที่ตองการ

รางแบบตัดผา สวนถัดมาคือใสขนาดสัดสวนที่ตองการและสวนของการแสดงผลตามลําดับ  

 

           
(ก)                                             (ข)                                            (ค) 

ภาพที่ 2 ตัวอยางโปรแกรมตัดเสื้อผาสตรีเบ้ืองตน 

(ก) ผูใชงานเลอืกแบบที่ตองการ (ข) ใสขนาดสัดสวนที่ตองการ (ค) การแสดงผล 
 

 นําโปรแกรมมาทดสอบกับกลุมนักศึกษา 30 ราย พบวา นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมคํานวณและรางแบบตัด

เส้ือสตรีเบื้องตน ใชเวลาเฉล่ียอยูที่ 26.33 นาที ทั้งน้ีเมื่อนํากลับไปเปรียบเทียบกับ ความเร็วในการคํานวณดวยมือและ

รางแบบตัดเสื้อสตรีเบ้ืองตน ที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 78.57 นาทีน้ัน พบวา โปรแกรมคํานวณสามารถลดเวลาในการรางแบบตัด

เฉล่ียไดประมาณ 52.24 นาที ตลอดจนลดขอผดิพลาดในการทํางานไดดวย 

 3. สมัภาษณ/สรางแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุมผูใชงาน 

 3.1 นําโปรแกรมที่ออกแบบมาใหผูทดสอบใชงาน และสังเกตพฤติกรรม โดยเจาะจงไปที่กลุมนักศึกษาที่เรียน 

การตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน 

 ผูวิจัยไดนําโปรแกรม ไปสํารวจความพึงพอใจในตัวแอพพลิเคชันกับผูใชโดยตรง ตลอดจนไดสัมภาษณและ

สรางแบบสอบถามถึงทิศทางหรือความตองการเพ่ิมเติมเม่ือไดทดลองใชโปรแกรม โดยไดสอบถามกับนักศึกษาในชั้นเรียน

ในหองเรียนการตัดเย็บและการออกแบบแพทเทริน จํานวน 6 คน เปนชาย 0 คนและเปนหญิง 6 คน คิดเปนรอยละ 100 

ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการตัดเย็บและการออกแบบแพทเทิรน พบวา ความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยด

สําหรับการชวยคาํนวณแบบตัดเย็บเส้ือผาเบื้องตนมีคาเฉลี่ยดังน้ี 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรบัการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเส้ือผาเบื้องตน 
 

ความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณ
แบบตัดเย็บเส้ือผาเบื้องตน 

เฉล่ีย S.D. 

1. การใชงาน   
   1.1 แอพพลิเคช่ันน้ีชวยใหเกิดความสะดวกสบาย 4.00 0.58 
   1.2 แอพพลิเคช่ันน้ีชวยใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน 4.14 0.69 
2. การออกแบบ   
   2.1 การใชตัวอักษรอานงายสบายตา 4.00 0.58 
   2.2 มีการออกแบบการใชงานท่ีเขาใจงาย 4.00 0.58 
   2.3 มีรปูแบบที่เรยีบงายชัดเจนไมซับซอน 4.29 0.49 
3. เน้ือหา   
   3.1 การเรียบเรียงเน้ือหาเน้ือหาความนาเชื่อถือและถูกตอง 4.14 0.38 
   3.2 เน้ือหาที่นําเสนอมีการแบงหมวดหมูครบถวนสมบูรณ 3.86 0.69 
คาเฉลี่ยรวม 4.06 0.57 

 

  

  ผลทดสอบความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเสื้อผา

เบื้องตนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดีมากท่ี 4.06 คะแนน โดยมีรูปแบบที่เรียบงายชัดเจนไมซับซอน ซึ่งมีระดับ

คะแนนความพึงพอใจสูงสดุอยูในระดับดีมากที่ 4.29 คะแนน และระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดอยูในระดับดีมาก

ที่ 3.86 ในเรื่องเน้ือหาที่นําเสนอมีการแบงหมวดหมูครบถวนสมบูรณ  

  ทั้งน้ียังมีคาํถามสํารวจความตองการแบบตัดผาแบบเพ่ิมเติมจากผูทดลองใชโปรแกรมจากแบบตัดตางๆ เชน 
    แบบตัดเส้ือทูนิกเช้ิตมาตรฐานผูชาย  แบบตัดเส้ือตัวหลวมสําหรับสตรี 
    แบบตัดเส้ือสปอรตเชิ้ตแขนสั้นผูชาย  แบบตัดกระโปรงสําหรับสตรี  

    แบบตัดเสื้ออิฟเวอน่ิงเดรสเชิ้ตสําหรับผูชาย แบบตัดเส้ือเช้ิตเด็ก 

    แบบตัดกางเกงสําหรับสตรี    แบบตัดชุดนอนเด็ก 

    แบบตัดเสื้อคอลาเชิ้ตสาํหรับผูชาย  แบบตัดเส้ือลําลองสําหรับเด็ก 

    แบบตัดเสื้อเนคแบนเช้ิตสําหรับผูชาย  แบบตัดเส้ือคอกลมสําหรับเด็ก 

    แบบตัดเส้ือเช้ิตสําหรับเด็กวัยรุนชาย  แบบตัดเส้ือบุชเช้ิตสําหรับผูชาย 
 พบวา มีแบบตัดกระโปรงสําหรับสตรีและแบบตัดกางเกงสําหรับสตรี มีความตองการแบบตัดผาแบบเพิ่มเติม
สูงสุด คิดเปนรอยละ 30.76 และแบบตัดเสื้อตัวหลวมสําหรับสตรี แบบตัดเส้ือสปอรตเช้ิตแขนสั้นผูชาย แบบตัดเสื้อเช้ิต
เด็ก แบบตัดเสื้อลําลองสําหรับเด็ก และแบบตัดเส้ือเช้ิตสําหรับเด็กวัยรุนชาย คดิเปนรอยละ 7.69 
 

สรุปผล 
จากคณะผูวิจัยมีความประสงคในการสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดชิ้นสวน

เส้ือผาไดอยางรวดเร็ว เพื่อแกปญหาใหกับนักศึกษาและเพ่ือใหผูสอนสามารถตรวจสอบขอมูลการคํานวณของนักศึกษาได 

โดยทําการปอนคาสัดสวนตางๆ เชน รอบคอ รอบอก ความยาวเส้ือ ฯลฯ แลวแสดงภาพแบบตัดขึ้นมาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เพ่ือชวยลดเวลาและขอผิดพลาดในการคํานวณน้ัน  

ทีมวิจัยไดศึกษาหลักการสรางและวิธีคํานวณเพ่ือสรางแบบตัดเย็บเบ้ืองตน โดยพบวา เสื้อผาผูหญิงเบื้องตน 

มีไมก่ีแบบ แตใชการสรางแบบจากการผสมจากหลายๆ สวนเชนสวนแขนแบบตางๆ ผสมกับลักษณะคอเส้ือคอ และปก

เส้ือแบบตางๆ ก็ทําใหไดรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งน้ีไดทดลองสํารวจเบื้องตนพบวาผูใชงานสวนมากเปนผูหญิงและอยาก
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ฝกตัดผาโดยใชตัวเองเปนโจทยทดลอง จึงทําการเลือกแบบตัดเส้ือสตรีเบ้ืองตน มาเปนโจทยในการทดสอบ โดยทดสอบ

เบื้องตนกับกลุมนักศึกษาวิศวกรรม 30 คน ที่มีความสามารถในการคํานวณและเขียนแบบได พบวา ความเร็วในการ

คํานวณและรางแบบเฉลี่ยอยูที่ 78.57 นาที โดยทําเร็วที่สุดอยูที่ 57 นาที และชาสุดอยูที่ 94 นาที ตลอดจนทําการ

สัมภาษณเบื้องตน พบวา ความลาชาอยูที่แบบตัดผาน้ีเปนครั้งแรกท่ีนักศึกษาเจอ การทําความเขาใจแบบช่ือและตําแหนง 

เชน บาหนาหรือเสนคอ คือตรงไหน และเกิดการซักถามในระหวางทดสอบ  

ทีมวิจัยจึงไดออกแบบโปรแกรมโดยใชวิธีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร

จนไดเปนโปรแกรมออกมาทดสอบ โดยมีการลําดับการรางแบบอยางเปนข้ันตอนตามการแสดงผลของโปรแกรมและทํา

การทดสอบโปรแกรมเบื้องตนใชนักศึกษากลุมวิศวกรรมเชนเดิม จํานวน 30 ราย พบวา นักศึกษาไดรางแบบตัดเส้ือตามที่

โปรแกรมแสดงผลมีเวลาเฉล่ียอยูที่ 26.33 นาที ทั้งน้ีเม่ือเทียบกับการทดสอบเบ้ืองตนพบวาสามารถลดเวลาในการราง

แบบตัดไดประมาณ 52.24 นาที 

จากน้ันนําโปรแกรมไปใหผูใชงานจริงไดทดลองใชโดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่เรียนการตัดเย็บและการออกแบบ

แพทเทิรน พบวา ความพึงพอใจหลังการใชแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคํานวณแบบตัดเย็บเส้ือผาเบื้องตน 

มีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับดีมากที่ 4.06 คะแนน โดยมีรูปแบบที่เรียบงายชัดเจนไมซับซอน ซึ่งมีระดับคะแนน 

ความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับดีมากที่ 4.29 คะแนนและระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดอยูในระดับดีมากที่ 3.86 

ในเรื่องเน้ือหาที่นําเสนอมีการแบงหมวดหมูครบถวนสมบูรณ 

 โดยผูใชสวนมากไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองของการเพ่ิมแบบตัดกระโปรงสาํหรบัสตรีและแบบตัดกางเกง

สําหรับสตรี ซ่ึงมีความตองการแบบตัดผาแบบเพ่ิมเติมสูงสุด คิดเปนรอยละ 30.76  

 

อภิปรายผล 
การสรางแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับการชวยคาํนวณแบบตัดชิ้นสวนเส้ือผาไดอยางรวดเร็วนี้ ชวยแกปญหา

การคํานวณที่ผิดพลาดของนักศึกษาและเพื่อใหผูสอนสามารถตรวจสอบขอมูลการคํานวณของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

โดยทําการปอนคาสัดสวนพ้ืนฐาน เชน รอบอก รอบสะโพกลาง ไหลกวาง บาหนา บาหลัง รอบคอ ฯลฯ แลวให 

แอพพลิเคชันน้ีสามารถแสดงภาพแบบตัดข้ึนมาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหงายตอการเขียนแพทเทิรนตัดเย็บแบบเสื้อ 

ตลอดจนยังมีความตองการจากผูใชในเร่ืองของแบบตัดกระโปรงสําหรับสตรีและแบบตัดกางเกงสําหรับสตรี ที่เปนความ

ตองการจากกลุมผูเรียนที่สามารถตอยอดไปในเชิงพานิชได  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. สําหรับปรับปรุงการใชงาน: ตองการใหมีแบบตัดท่ีหลากหลายที่มากขึ้น ตองการใหมีสีสันท่ีมีความนาสนใจ 

สวยงาม ตองการใหเสนโครงรางดูเรียบรอย ตองการใหเปลี่ยนเสนและ Background เปนสีดํา และเสนขณะทํางานเปน 

สีสด 

 2. สําหรับพัฒนาตอยอด: พัฒนาโปรแกรมไปสูเชิงพานิชย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคูกับภาษาอังกฤษ 

ตลอดจนการพัฒนาใหสามารถพิมพไดเทาขนาดจริงท่ีใชตัดเย็บ  
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การพัฒนาผาบาติกจากสีธรรมชาติเพื่อผลิตตนแบบเคร่ืองแตงกายแฟช่ัน 
The Development of Batik Natural Dyes to Prototype For Fashion Apparel 

ตะวัน ตนยะแหละ1, รวิเทพ มุสิกะปาน2 

1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผาบาติกจากสีธรรมชาติเพ่ือผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น เปนการวิจัยแบบ 
การพัฒนาทดลอง (Experimental development)  มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือนําทรัพยากรทองถ่ินมาใชประโยชนและ
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการใชสียอมจากธรรมชาติ 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอใหกับ
ผูผลิตผาบาติกในทองถิ่นไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน และ 3) เพื่อผลิตตนแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกสียอม
ธรรมชาติสําหรับกลุมสตรีวัยทํางาน จํานวน 5 ชุด เพ่ือการจัดจําหนายสรางรายไดกลับสูชุมชน เลือกตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และเปนกลุมผูบริโภค จํานวน 30 คน พื้นท่ีในการวิจัย คือ
กลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติกสียอมธรรมชาติจากยางกลวย ในตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผูวิจัยใช
วิธีการสํารวจพืชธรรมชาติในชุมชนที่สามารถนํามาผลิตสียอม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณกลุม
วิสาหกิจชุมชน แบบสอบถามเก็บขอมูลการพัฒนาศักยภาพ และแบบสัมภาษณความตองการของกลุมผูบริโภค นํามา
วิเคราะหขอมูลและเขียนบรรยายเชิงพรรณนาความ 
  ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาทรัพยากรจากธรรมชาติในทองถ่ินมีพืชพันธุที่นํามาผลิตสียอมผาไดทั้งหมด  
5 สี ไดแก อวดเชือก คําแสด มะหาด ขมิ้น เพกา ใหสีดังนี้ อวดเชือกใหสีโทนนํ้าตาล คําแสดใหสีโทนสม มะหาดใหสี 
โทนมวง ขมิ้นใหสีโทนเหลือง เพกาใหสีโทนเขียว ซึ่งพืชที่มีในชุมชนสามารถนํามาผลิตสียอมไดเปนอยางดีไมทําลาย
ส่ิงแวดลอมและไมมีผลเสียตอสุขภาพผูผลิต ผูรูในชุมชนและสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการสงเสริมและสรางจิตสํานึก
รักทองถิ่น สืบทอดภูมิปญญาท่ีมีในทองถิ่นได ผลการพัฒนาศักยภาพการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ พบวา 1) ดาน
วิทยากร ผูเขารวมเห็นดวยอยางยิ่งวาวิทยากรมีองคความรูสําหรับการฝกอบรม คาเฉลี่ยรวม ( X )=4.8 คิดเปน 
รอยละ 95.6 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด 2) ดานองคความรู ผูเขารวมเห็นดวยอยางยิ่งวาความรูของผูเขา
อบรมดีขึ้นหลังจากมีสวนรวมในการอบรมและผูเขารวมเห็นดวยอยางยิ่งวากิจกรรมไดตอบสนองความตองการของ 
ผูเขาอบรม คาเฉลี่ยรวม ( X )= 4.4 คิดเปนรอยละ 87.6 หมายความวา เหมาะสมมาก 3) ดานตนแบบเครื่องแตง
กายแฟชั่น สําหรับทัศนคติตอตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นน้ันการออกแบบมีความสอดคลองกับศักยภาพผูผลิต เปน
ตนแบบที่มีความทันสมัย คาเฉลี่ยรวม ( X )= 4.5 คิดเปนรอยละ 89.5 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด ผลเฉลี่ย
รวมทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานวิทยากร 2) ดานองคความรู และ 3) ดานตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น คาเฉล่ียรวม ( X
= 4.6) คิดเปนรอยละ 91.3% หมายความวา “เหมาะสมมากที่สุด" 

ผลการสรางตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกสียอมธรรมชาติสําหรับกลุมสตรีวัยทํางานชวงอายุ  
25-39 ป ไดแก ชุดทํางาน 1 ชุด ชุดลําลอง 2 ชุด และชุดงานเล้ียงสังสรรค 2 ชุด รวมทั้งส้ิน 5 ชุด 
คําสําคัญ: ผาบาติก, สียอมธรรมชาติ, ตนแบบ, แฟช่ัน, ชุมชน 
 

Abstract 
Research Subject on The Development of Batik Natural Dyes Prototype for Fashion Apparel is 

a research and experimental design (Experimental development). 1) To bring local resources to benefit 
and expand local knowledge about the use of natural colorant. 2) To increase local Batik producer’s 
continuous and sustainable capacity for fashion and textile design and 3) To develop and produce 
prototype of five outfits for adult women from naturally-dyed Batik for sale to raise income for the 
community. The sample groups of this study are selected from specific members consisting of 10 
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community enterprises and 30 consumer groups. The research area focused on Batik producing 
community enterprise and their main natural dyes are from banana rubber In Padang Besar sub-district, 
Sadao district of Songkhla Province. The researchers used natural plant survey methods in the 
community that can be used to produce dyes. The instruments used in the study were the interview 
form for community enterprise group’s questionnaire for collecting information on the potential 
development viability and the demand form for consumer groups. The data were analyzed and written 
in descriptive descriptions.  

The result of the research showed that: Concerning natural resources in the local areas, there 
were 5 local plants used to produce colorants, such as A: Combretumlatifolium B: Bixaorellana C: 
Monkey jack D: Turmeric and E: Broken bones tree. They produce the following colors: A: 
Combretumlatifolium: > Brown color B: Bixaorellana:> Orange color C: Monkey jack:> Purple color D: 
Turmeric:> Yellow color and E: Broken bones tree:> green color respectively. These plants in these 
communities could be used as natural colorants plant producing high quality dyes very effectively. 
They did not damage the environment and does not have any negatively effect on the manufacturer’s 
health. Knowledgeable persons and group members are involved in the conducting of this research to 
raise awareness of local love and inheriting local knowledge. Regarding the development of the fashion 
and textile design, the research discovered main factors:>1: Firstly, concerning the trainer, the 
participants strongly agreed that he was with adequate knowledge for the training sessions ( X =4.8), 
which was accounted for 95.6% referring to “the most appropriate” 2: Relating to the knowledge gained, 
the participants strongly agreed that their knowledge improved after participating in the sessions, The 
participants strongly agreed that the activities served their needs ( X =4.4) or 87.6% referring to “the 
most appropriate.” 3: Regarding the attitudes towards the fashion apparel prototype, the design was 
similarly, the prototype was modern ( X =4.5), accounted for 89.5% or “the most appropriate.” Finally, 
1: Firstly, concerning the trainer, 2: Relating to the knowledge gained, and 3: Regarding the attitudes 

towards the fashion (x ̄=4.6), accounted for 91.3% or “the most appropriate.”  
Eventually, there was consensus of the potential creating a prototype of fashion clothing from 

natural dye batik fabric for working class women aged 25-39 years old which Includes as follows:  
1 working set 2 casual wear and 2 party wear in a total of 5 sets. 
Keywords: Batik, Natural Colorant, Prototype, Fashion, Community 
 

บทนํา 
  ผาบาติกเปนชื่อเรียกผาชนิดหนึ่งที่มีแหลงผลิตในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและไดรับความ
นิยมกันโดยทั่วไปในหลากหลายรูปแบบ เชน เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย ของตกแตงบาน ในกระบวนการผลิตผาบาติก เริ่มตน
จากการพิมพเทียนหรือการเขียนเทียน แตงแตมสีสันโดยการระบายสีหรือการยอมสี เทคนิควิธีการผลิตผาบาติกจึงมี
ลักษณะเปนไดทั้งงานศิลปะและงานหัตถอุตสาหกรรม ผาบาติกในแตละผืนมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ถึงแมวาจะใช
แมพิมพอันเดียวกัน หรือมีผูผลิตคนเดียวกัน จึงทําใหผาบาติกมีความแตกตางจากผาพิมพลายในลักษณะอ่ืน ซึ่งเปนเสนห
ของผาบาติกประการสําคัญ คุณคาของผาบาติกซ่ึงผานกระบวนการเตรียมผา การเตรียมเทียน การเขียนเทียนหรือการ
พิมพเทียน การแตมสีสันหรือการยอมสี การลอกเทียนออกจากผา ตลอดจนการตกแตงผา เปนเทคนิควิธีการผลิตที่ผาน
กระบวนการหลากหลายขั้นตอน ซึ่งเปนผลงานที่มีคุณคาและมีเอกลักษณเปนท่ีไดรับความนิยมโดยทั่วไปในวงการสิ่งทอ 

การผลิตผาบาติกนิยมใชสีรีแอกทีฟ (Reactive dyes) ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูผลิตและส่ิงแวดลอม
โดยทั่วไปในชุมชนเนื่องจากมีสวนผสมของสารเคมีอยูในผลิตภัณฑสียอม บางชนิดเปนสาเหตุของโรคภูมิแพ ซึ่งเมื่อไดรับ
ควันและกล่ินที่ระเหยออกมาในขณะทําการยอมจะทําใหมีอาการระคายเคืองบริเวณดวงตาและจมูก ตองใชเวลาหลาย
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ช่ัวโมงอาการจะหายไป แตผูผลิตไมอาจทราบไดวาจะมีผลกระทบขางเคียงเกิดขึ้นอีกหรือไมหลังจากอาการดังกลาว
หายไป และหากสะสมไปเปนระยะเวลานานหลายสิบปจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพผูผลิตเปนอยางมาก น้ําสีที่เหลือ
ทิ้งจากกระบวนการยอมสีเคมีเมื่อปลอยทิ้งไปบริเวณชุมชนทองถิ่นเปนระยะเวลานานหลายสิบปจะกอใหเกิดผลเสีย
มากมายตอสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชนในทองถิ่น เชน สภาพดินที่ถูกทําลายจากน้ําทิ้งของสีเคมี สงผลกระทบตอ
พืชในบริเวณดังกลาว หากมีการผลิตสียอมจากวัตถุดิบธรรมชาติการปลอยน้ําทิ้งจะไมเปนอันตรายหรือสงผลเสียเปน
วัตถุดิบจากธรรมชาติกลับคืนสูธรรมชาติเม่ือเสร็จส้ินจากกระบวนการยอม สีธรรมชาติมีเอกลักษณเฉพาะตัว สีสัน 
ไมฉูดฉาด เปนเสนหของสีธรรมชาติ กระบวนการใชสียอมธรรมชาติทําใหเห็นคุณคาและรูจักใชประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางผูผลิต กระบวนการยอม สีกับวัตถุดิบทองถ่ิน ยอมกอใหเกิดความรัก ความหวง
แหน เรียนรูทีจ่ะอนุรักษ และปลูกทดแทนเพ่ือการผลิตท่ีย่ังยืน 

ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวท่ีเกิดจากการผลิตผาบาติกจากสีเคมีเปนระยะเวลานานหลายสิบป อันสงผล
เสียตอสุขภาพผูผลิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน ซ่ึงคุณสมบัติของสียอมผาจากธรรมชาติที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูผลิตและไมสงผลเสียตอสภาพแวดลอมที่มีในชุมชน ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการศึกษาคนควาทรัพยากรในทองถิ่นที่สามารถ
นํามาผลิตสียอมผาบาติกจากพืชธรรมชาติทดแทนสีเคมี และจากการสํารวจกลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติกยอมสีธรรมชาติ
จากยางกลวย ในตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ยังไมมีสีสันและรูปแบบท่ีหลากหลายเพียงพอตอความ
ตองการของกลุมผูบริโภค จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูผลิต ออกแบบและผลิต
ตนแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นในรูปแบบที่มคีวามทันสมัยเหมาะสมตามความตองการของผูบริโภคสตรีวัยทํางาน ชวงอายุ 
25-39 ป ใหสอดคลองกับการแตงกายตามสมัยนิยมของการใชชีวิตในสังคมปจจุบันที่มีการสงเสริมใหแตงกายจากผา
ทองถ่ิน ดังน้ันผูวิจัยจึงผลิตเครื่องแตงกายแฟช่ันในรูปแบบท่ีมีความทันสมัยจากผาบาติกสียอมธรรมชาติที่มาตอบสนอง
ความตองการของกลุมสตรีวัยทํางาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อนําทรพัยากรทองถ่ินมาใชประโยชนและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการใชสีจากธรรมชาติ 
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอใหกับผูผลิตผาบาติกในทองถ่ินไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 
  3. เพื่อผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกสียอมธรรมชาติสําหรบักลุมสตรวัียทํางานจํานวน 5 ชุด 
เพ่ือการจัดจําหนายสรางรายไดกลับสูชุมชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยแบบการพัฒนาและทดลอง (Experimental and development) เปนการคนหาความจริง หลักทฤษฏี 
เทคโนโลยี และองคความรูการทดลองผลิตสียอมจากทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาผลผลิตดานตนแบบเคร่ือง 
แตงกาย เปนการศึกษาอยางมีระบบโดยการนําองคความรูจากการวิจัยและประสบการณในการปฏิบัติงานดานการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผูวิจัยลงพื้นที่ศกึษาทรัพยากรทองถิ่นที่นํามาผลิตสี โดยสอบถามจากผูมีภูมิปญญาเรื่อง สียอม
ในชุมชน เลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 2 กลุม กลุมที่ 1 สมาชิกในกลุมผูผลิตจํานวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ ใชแบบสัมภาษณและการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ และกลุมท่ี 2 ผูบริโภค
จํานวน 30 คน ในตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ ผูวิจัยสราง
แนวคาํถามเพื่อการสัมภาษณเปนคําถามลักษณะปลายเปดแบบก่ึงโครงสรางเพ่ือใหครอบคลุมถึงขอมูลการวิจัยและใชการ
สังเกตตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบบสัมภาษณไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ใชวิธีการสัมภาษณแบบเปน
กันเอง ใชหลักการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางตามสถานการณและเก็บขอมูลและหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ เชน รูปภาพ 
เครื่องมือการใชอุปกรณตางๆ ในการผลิตสี เพ่ือผลิตสียอมธรรมชาติจากชุมชนผลิตลวดลายผาบาติกและตนแบบเคร่ือง
แตงกายแฟช่ันสําหรับกลุมสตรีวัยทาํงาน จํานวน 5 ชุด 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีในทองถิ่นที่สามารถนํามาผลิตเปนสียอมผาธรรมชาติ

ที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม และมีสวนรวมตอการรักษาภูมิปญญา ความรูที่มีในชุมชนในการปลูกจิตสํานึกใหคนใน
ทองถิ่นทั้งที่เปนผูผลิต และผูบริโภคใหรักในภูมิปญญาทองถิ่น เห็นความสําคัญของทรัพยากรและความรูของชุมชน 
ชวยกันสืบสานตอๆ กันไป ซึ่งผูวิจัยไดลงพื้นที่ศึกษาองคความรูตางๆ ที่มีจากพื ้นที่ ทดลอง รวมถึงศึกษาจากผูมี 
ภูมิปญญาในชุมชน ดังน้ี 
  แนวคิดในการผลิตสียอมจากพืชธรรมชาติในทองถิ่น 

ความรูภูมิปญญาการยอมสีธรรมชาติที่กอรางสรางความรูมารุนตอรุน ผานการลองผิดลองถูก จนรูวาสิ่งใดท่ี
สามารถนํามาผลิตสีและทําเคร่ืองแตงกายได การใชสีมาทําเครื่องแตงกายแตงแตมสีสันลงบนผืนผาสวนมากก็ไดจาก 
ตนพืชตางๆ ที่ใหสีแตกตางกัน จากสภาพแวดลอมในปจจุบันการยอมสีธรรมชาติไดรับความนิยมมากขึ้น สีธรรมชาติเปนสี
ที่บริสุทธ์ิในกระบวนการผลิต ดีตอส่ิงแวดลอมมีความงดงามเปนเอกลักษณ (จุฑา พีรพัชระ และคณะ, 2547) การผลิต 
สียอมธรรมชาติเปนภูมิปญญาของชาวบานในชุมชนทองถ่ิน เกิดจากการทดลอง สะสมประสบการณ เริ่มจากการเก็บ
วัตถุดิบพืชที่มีในชุมชนมาทดลองทําสียอมจากธรรมชาติและยอมผา ผูวิจัยไดคนพบพืชในทองถิ่นท่ีเปนสารใหสีและพืช 
ที่เปนสารชวยยอม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงพืชท่ีนํามาผลิตสียอมธรรมชาติในทองถ่ิน ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 

สารใหสียอม สารชวยยอม 
 

 
ตนอวดเชือก 

 

เมล็ดคําแสด 

 

เปลือกตนมะหาด 

 

หัวขม้ิน 

 

เปลือกตนเพกา 

 

ใบฝร่ัง 

 

ใบมะขาม 
 

แนวคิดการทําสียอมธรรมชาติมาจากการที่ไดคลุกคลีอยูในชุมชน หาวัตถุดิบในชุมชนมาใชเพื่อไมใหเกิดผลเสีย
ตอสุขภาพผูผลิตและสิ่งแวดลอม กระบวนการที่ไดมาของวัตถุดิบไมทําลายธรรมชาติ ผูผลิตเกิดความภูมิใจ มีจิตสํานึก 
เกิดความรักและเห็นคุณคาของทรัพยากรทองถิ่น ผูวิจัยไดสงเสริมองคความรูจากประสบการณดานแฟชั่นและสิ่งทอ  
และผูบริโภครวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษส่ิงแวดลอม รักษภูมิปญญาทองถ่ิน และชวยกันสืบสานใหคงอยูตอไป 

การใชทรัพยากรและการผลิตสียอมผาบาติกจากพืชธรรมชาติในทองถ่ิน 
กระบวนการผลิตสียอมผาจากพืชธรรมชาติเปนการลดใชสีเคมีที่กอใหเกิดโรคตางๆ ในระบบทางเดินหายใจ  

ที่สะสมเปนระยะเวลานานหลายสิบป อาจกอใหเกิดโรครายแรงอื่นๆ ตามมา สียอมผาจากพืชธรรมชาติท่ีมีในชุมชน
ทองถ่ินไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพรางกายของผูผลิต อีกทั้งสีสันมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นอยูกับพืช
ธรรมชาติที่มีในทองถิ่น ซึ่งแตละทองถ่ินจะมีพืชที่มีความแตกตางกันตามสภาพดิน หรือสภาพอากาศ เปนตน การยอมผา
จากสีธรรมชาติมีการทําอยู 2 วิธี 1) การยอมรอนคือการใชความรอนตมพืชธรรมชาติ 2) การยอมเย็นคือการหมักหรือ
การแชพืชธรรมชาติท้ิงไว จํานวนชั่วโมงในการสกัดสีข้ึนอยูกับชนิดของพืชทั้ง 2 วิธีใชพลังงานแสงอาทิตยจากธรรมชาติ
เปนตัวเรงใหสีติดคงทนกับผืนผา 

 ผูวิจัยไดคนหาวัตถุดิบจากพืชธรรมชาติที่มีในทองถ่ิน นํามาทําการคัดเลือกวาสามารถนํามาผลิตสียอมผาได
หรือไม ในกระบวนการยอมไหมดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติเหมือนในอดีตที่ผานมาและมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
เน่ืองจากสียอมจากธรรมชาติใหสีสันสวยงามและท่ีสําคัญชวยลดตนทุนการผลิตเน่ืองจากสามารถหาไดงายในทองถ่ิน  
อีกทั้งยังมีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค จึงทําใหวัตถุดิบจากธรรมชาติถูกนํามาใชเพ่ิมมากขึ้น และเกิดการปลูก
ทดแทนในสวนท่ีนํามาใชประโยชนในการทําสียอมธรรมชาติดังนั้นการหาวัตถุดิบจากธรรมชาติชนิดใหมๆ มาใชยอมไหม
จึงเปนกระบวนการท่ีควรใหความสําคัญ (อรนุช นาคชาต และคณะ, 2560) การคนหาทรัพยากรจากพืชธรรมชาติที่มีใน
ทองถิ่นตองมีจิตสํานึก อนุรักษสิ่งแวดลอม คัดเลือกพืชท่ีมีอยูเปนจํานวนมากและเพียงพอตอการผลิต การเตรียมนํ้าสีท่ีจะ
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จะใชยอมทําไดดวยวิธีการตํา การตม และการหมัก ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบที่ทําสียอม ผูวิจัยไดผลิตผืนผาดวยวิธีการทํา
ทําผาบาติกสียอมธรรมชาติ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 แสดงการผลิตสารใหสียอมธรรมชาติ (ตะวัน ตนยะแหละ และคณะ, 2560) 
 

 

      
- สับพืชวัตถุดิบใหสีเปนชิ้นเล็กๆ 
- ทุบใหละเอียดเพ่ือใหพืชออกสี 
- ตากใหแหงนํ้าสีจะไดออกมากที่สุด 
- นํามาแชเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนตม 

 

  
- ตมกับนํ้าในอัตรา 3 ตอ 1 สวน 
- ตมเค่ียววัตถุดิบใหสีเปนเวลา 30 นาที  
- ใชไฟแรง ตม เค่ียว และคนเปนระยะ  
- ใหคงเหลือนํ้าสีจากพืชแคอัตรา 1 สวน 

 

      
- ใสสารชวยใหสีตดิโดยเลือกใชเกลือ 
- ใสสารชวยยอมใบฝร่ังหรือใบมะขาม 
- ตม วัตถุดิบชวยยอม เวลา 30 นาที 
- กรองเพ่ือเอานํ้าสีจากพืชออกมาใช 

 

   

 
ใบฝร่ังจะใหสีเขมกวา 

ใบมะขามจะใหสีออนกวา 

- ผลการใสสารชวยยอม 
- คนพบวาน้ําสียังคงใหโทนสีเดิม  
- คนพบความตางของสีระดับออนเขม 

 
 

การยอมสีส่ิงทอที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการทําผาบาติก คือ การยอมในขณะเปนผืนผา (Piece dyeing) 
ซ่ึงเปนวิธีที่ไดรับความนิยม ตนทุนการผลิตต่ํา และเหมาะสมกับศักยภาพของผูผลิต ผูวิจัยเลือกผืนผาที่ผลิตจากเสนใย
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถดูดซึมนํ้าสีไดดีเปนผาที่นิยมนํามาผลิตเครื่องแตงกาย ประกอบดวย 1) ผาฝายมีคุณสมบัติดูดซึมนํ้า 
ความช้ืนและซับเหงื่อไดดี ระบายความรอนและความชื้นไดดี ทําความสะอาดงาย ทนความรอนไดดี รีดดวยความรอน 
สูงได ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เน่ืองจากสวมใสสบาย 2) ผาลินินมีคุณสมบัติดูดซึมนํ้า ความชื้นและซับเหงื่อไดดี 
เชนเดียวกับผาฝาย แตลินินมีความเหนียวและเน้ือผาเปนมันมากกวาฝาย มีราคาแพงกวาฝาย 3) ผาไหมมีคุณสมบัติดูด
ซึมนํ้าและความชื้นไดดี แหงเร็ว เน้ือผาปรับใหเหมาะกับอากาศรอนหรือเย็นไดดี ใหความรูสึกเย็นเม่ืออากาศรอน และให
ความรูสึกอุนเม่ืออากาศหนาว ผาไหมยอมสีติดไดงาย พิมพลวดลายไดสวยงาม ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากมี
ความงามที่ผิวมันวาว ผืนผาที่เตรียมไวสําหรับการยอมตองขจัดส่ิงสกปรกโดยการทําความสะอาดดวยวิธีการซักลาง แลว
นํามาผลิตผาบาติกสียอมธรรมชาติ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 แสดงการผลิตผาบาติกจากสียอมธรรมชาติ 
 

 

 
- อุปกรณใชสําหรับก้ันสี 
- แมพิมพบล็อกไมและจันติ้ง 
- เพื่อสรางลวดลายลงบนผืนผา 

 

   
- ทําความสะอาดผาที่นํามาทําผาบาติก 
- นําผามายึดกับกรอบไมใหตึงท่ัวทั้งผืน 
- กําหนดตําแหนงลวดลายลงบนผืนผา 

 

   
- ใชแมพิมพจุมนํ้าเทียนแลวพิมพลาย 
- ใชจันติ้งตักนํ้าเทียนเพ่ิมลายใหแนน   
  ดวยลวดลายเสนเทียนทั่วทั้งผืนผา 
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- การแตงแตมสียอมธรรมชาติบนผืน 
  ผาที่ไดสรางลวดลายดวยเสนเทียน 
- ระบายดวยน้ําสียอมจากธรรมชาติที ่
  ทําการผลิตสารใหสีธรรมชาติไว 

    
- เติมนํ้าสียอมจากธรรมชาติ 
- เติมเปนระยะจนสีตรงตามที่ตองการ 
- ทิ้งผืนผาไวเปนระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
- เพื่อที่จะใหผืนผาดูดซึมน้ําสีไดเต็มที่ 

   
- ตากแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
- แสงอาทติยจะชวยใหสีแหงติดทน  
- ลอกเอานํ้าเทยีนออกจากผืนผา 
- ลางใหสะอาดและผ่ึงใหแหง 

 

ผลผลิตการยอมสีจากพืชธรรมชาติผานกระบวนการทําผาบาติกจากพืชธรรมชาติที่มีในทองถิ่นไดจํานวน 5 สี 
ไดแก 1) อวดเชือกใหสีโทนนํ้าตาล 2) คําแสดใหสีโทนสม 3) มะหาดใหสีโทนมวง 4) ขม้ินใหสีโทนเหลือง 5) เพกาใหสี
โทนเขียว พืชธรรมชาติในทองถิ่นใหสีสันที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณและมีความแตกตางกันตามชนิดของพืชซ่ึงเปน
สารใหสีและสารชวยยอม โดยไดสียอมจากพืชธรรมชาต ิดังน้ี 
  

ตารางที่ 4 แสดงโทนสีและลวดลายผาบาติกจากสียอมธรรมชาติ (ตะวัน ตนยะแหละ และคณะ, 2560) 
 

สีจากอวดเชือก สีจากคําแสด สีจากมะหาด สีจากขม้ิน สีจากเพกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          ความคงทนของสีที่ได การทดสอบความคงทนตอการซักลาง ความคงทนตอนํ้า ความคงทนตอการขัดถู และ
ความคงทนตอแสง ใชวธีิการทดสอบตามภูมปิญญาชาวบาน ทดลองการซัก ตากแหง และรีดในหลายคร้ัง พบวา สีมีความ
ซีดจางลงไปเล็กนอย มีความแตกตางกันตามชนิดของพืชสารใหสีและสารชวยยอม ซึ่งเปนเอกลักษณและเสนหของสี
ยอมจากธรรมชาติ ผูผลิตไดนําพืชธรรมชาติที่มีในทองถิ่นมาพัฒนาตอยอดการผลิตเพิ่มเติมสีสันใหมากกวาเดิมเพื่อ
จัดจําหนาย ไดสีสันที่ตรงตามความตองการของกลุมผูบริโภคจํานวน 2 สี คือ 1) สีโทนสมจากคําแสด และ 2) สีโทน
มวงจากมะหาด  
           แนวคิดการสรางตนแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันจากผาบาติกยอมสีธรรมชาติ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคกลุมสตรีวัยทํางาน 25-39 ป ประกอบดวย โอกาสใน
การสวมใสเคร่ืองแตงกาย เชน การทํางาน การพักผอน และการรวมงานสังสรรค ของผูบริโภคกลุมสตรีวัยทํางาน           
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการออกแบบใหเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย จากการเก็บขอมูลความ
ตองการของกลุมเปาหมายผูบริโภคเคร่ืองแตงกาย มีความนิยมแตงกาย ดังตอไปน้ี 

นิยมสวมใสชุดสําหรับไปทํางานตามโอกาสการสวมใสเพ่ือใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรมที่ตองมีความ
ทะมัดทะแมง คลองแคลว วองไว เหมาะสมกับการทํางาน เชน การประชุม การพบปะลูกคา ลักษณะการแตงกายสวมใส
ดวยเส้ือเชิ้ต เส้ือสูท เส้ือคลุมแบบทางการ กางเกง กระโปรง ชุดเดรสกระโปรงหรือกางเกง เนื้อผาและโทนสีเนนรูปแบบ
สุภาพ 
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นิยมสวมใสชุดรูปแบบลําลอง โอกาสการสวมใสในวันหยุดพักผอนเพื่อไปทํากิจกรรมในชวงสุดสัปดาห การ 
แตงกายสวมใสดวยเสื้อตัวหลวม เส้ือแขนยาว เสื้อพอดีตัว กางเกงขาเดฟหรือกางเกงขายาวทรงตางๆ เน้ือผาโปรงบาง 
สวมใสสบาย 

นิยมสวมใสชุดสําหรับไปงานเลี้ยงสังสรรคตามโอกาสการสวมใสตามรูปแบบของงาน เชน งานเล้ียงรุน งาน
ฉลองพิธีสมรส งานแสดงความยินดีตางๆ ลักษณะการแตงกายสวมใสดวย ชุดเดรสส้ัน ชุดเดรสยาว ชุดเดรสกระโปรง 
กางเกงขายาวทรงโปรงแบบสบายหรอืชุดกางเกงรูปทรงตางๆ เน้ือผามีความเรียบ ดูสงางาม เนนสีโทนสดใส 

ผูวิจัยไดคัดเลือกรูปแบบเส้ือผาสตรีที่นํามาพัฒนา ดังนี้ เสื้อผาชุดติดกัน (Dress) มีลักษณะของเสื้อผาที่มี
การเช่ือมตอของตัวเส้ือและตัวกระโปรง มีท้ังรูปแบบที่มีความยาวและความสั้น เสื้อสูท (Suits) เปนเส้ือที่มีลักษณะ
โครงรางหลวม มีปก เปนเสื้อตัวเดียว ที่เขาชุดกับกระโปรงหรือกางเกง เส้ือเชิ้ต (Shirt) เปนลักษณะเส้ือที่มีปกเชิ้ต 
ประกอบดวยปกบนและปกลาง ชวยใหเกิดความสงางาม สวนใหญโครงเส้ือผาเขารูปและพอดีตัว (สาคร  ชลสาคร, 
2553) เสื้อคร่ึงตัวของสตรี (Blouse) มีลักษณะทรงหลวม สวมใสสบาย เพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหว กางเกงขายาว 
(Pants, Trousers) มีลักษณะทรงหลวมและเขารูปพอดีตัว ผูวิจัยไดออกแบบใหเหมาะสมกับโอกาสการสวมใสของ
กลุมผูบริโภค 
  การผลิตตนแบบเคร่ืองแตงกายแฟช่ันจากผาบาติกยอมสีธรรมชาติ 
 ผูวิจัยไดทําการออกแบบเพื่อการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกยอมสีธรรมชาติ 
ตามโอกาสการสวมใสของสตรีกลุมเปาหมายและความสามารถในการผลิตของกลุมตัวอยางกลุมวิสาหกิจชุมชนผา
บาติกสียอมธรรมชาติจากยางกลวย ไดตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น จํานวน 5 ชุด ไดแก ชุดทํางาน (Business 
wear) จํานวน 1 ชุด ชุดลําลอง (Casual wear) จํานวน 2 ชุด และชุดงานเลี้ยงสังสรรค (Party wear) จํานวน 2 ชุด  

ผูวิจัยไดเพิ่มรายละเอียดเพื่อใหตนแบบเครื่องแตงกายเกิดความนาสนใจและตรงตามศักยภาพของผูผลิต
โดยการตกแตงเส้ือดวยการจีบระบาย (Ruffles) คือ สวนของผาที่ตัดออกริมดานหนึ่งถูกจีบรูด สวนมากตัดดวยผา
เฉลียง ทําใหเสื้อผาดูออนหวานขึ ้น ความออนพลิ้วของผาที่นํามาจีบรูด จีบระบาย นิยมตกแตงคอเสื้อ ปกเสื ้อ 
ชายเส้ือ และชายกระโปรง เหมาะสมกับผาที่มีความทิ้งตัวดี จีบระบายมีหลายชนิด เชน จีบระบายผาตรง จีบระบาย
ผาเฉลียง จีบระบายวงกลม ใหความรูสึกท่ีแตกตางกัน (จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ, 2554) วัสดุตกแตงลูกไมและผาปก 
ลูกไมที่ใชในการตกแตงเส้ือผาจะทําดวยมือโดยการถัก ทอ หรือทําใหเกิดลวดลายบนพื้นของผาโปรง จะเกิดความ
สวยงาม ลูกไมที่นํามาตกแตงบนเส้ือผาจะเหมาะกับชุดในโอกาสพิเศษ คุณสมบัติทนตอนํ้ายาซักฟอก (เสาวลักษณ  
คงคาฉุยฉาย, 2549)  

ผูวิจ ัยไดนําตนแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น จํานวน 5 ชุด ถายถอดองคความรูและเทคโนโลยีสู ช ุมชน 
ประกอบดวย องคความรูดานแบบตัดสรางสรรคและองคความรูดานการตัดเย็บ และไดสงมอบแบบตัดสรางสรรค 
ใหกลุมผูผลิตเพื่อสามารถนําความรูและทักษะไปพัฒนาการผลิตตอยอดในอาชีพเพื่อจัดจําหนายสรางรายไดกลับสู
ชุมชนทองถ่ิน ซึ่งมีรายละเอียดของแตละชุด ดังน้ี 
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3. ชุดลําลอง (Casual wear) 4. ชุดงานเล้ียงสังสรรค (Party wear) 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ชุดงานเล้ียงสังสรรค (Party wear) ตนแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นจากผาบาติกยอมสีธรรมชาติ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ตนแบบเคร่ืองแตงกายแฟชั่นจํานวน 5 ชุด ที่สอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภค สตรีวัยทํางานอายุ 
25-39 ป โดยรูปแบบมีความทันสมัยเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมผูบริโภค และกระบวนการผลิตตนแบบที่
เหมาะสมตรงตามศักยภาพของกลุมผูผลติ  

จากการที่ผูวิจัยไดนําตนแบบ ดานแบบตัด และวิธีการตัดเย็บ การถายทอดองคความรูสูชุมชน ใหแกกลุม
วิสาหกิจชุมชนผาบาติกสียอมธรรมชาติจากยางกลวย ในตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไดผลการ
ประเมินจากการอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดองคความรูกลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติกสียอมธรรมชาติตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดองคความรูกลุมวิสาหกิจชุมชนผาบาติก 
             สียอมธรรมชาติ 
 

หัวขอ/ประเด็น คาเฉล่ีย ( X ) คารอยละ ความหมาย 
1 วิทยากรมีการเตรียมความพรอมกอนการถายทอดองคความรู 4.9 98 เหมาะสมมากที่สุด 
2 วิทยากรใชภาษาที่เขาใจงาย ฟงชัดเจนไมคลุมเครือ 4.9 98 เหมาะสมมากที่สุด 
3 วิทยากรมีความรูความสามารถตรงตามองคความรูที่จัดอบรม 4.8 96 เหมาะสมมากที่สุด 
4 วิทยากรมีวิธีการถายทอดที่ทําใหเขาใจงาย 4.8 96 เหมาะสมมากที่สุด 
5 วิทยากรมีจํานวนเพียงพอตอผูเขารวมอบรม 4.5 90 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานวทิยากร ผลรวม/คาเฉล่ีย/คารอยละ/ความหมาย 4.8 95.6 เหมาะสมมากที่สุด 
1 ความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีกอนเขารวมอบรม 4.0 80 เหมาะสมมาก 
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2 ความรูที่ไดจากกิจกรรมสอดคลองกับความตองการ 4.3 86 เหมาะสมมาก 
3 ความรูและทักษะที่ไดรับผูผลิตสามารถนําไปถายทอดได 4.4 88 เหมาะสมมาก 
4 ความรูและประสบการณที่ไดรับหลังจากการเขารวมอบรม 4.6 92 เหมาะสมมากที่สุด 
5 ความรูและทักษะไปพัฒนาเปนอาชีพเพื่อสรางรายได 4.6 92 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานองคความรู ผลรวม/คาเฉล่ีย/คารอยละ/ความหมาย 4.4 87.6 เหมาะสมมาก 
1 ตนแบบมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของผูผลิต 4.1 82 เหมาะสมมาก 
2 ตนแบบเหมาะสมกับความสามารถในการตัดเย็บของผูผลิต 4.3 86 เหมาะสมมาก 
3 ตนแบบมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 4.6 92 เหมาะสมมากที่สุด 
4 ตนแบบมีความทันสมัย 4.9 98 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานตนแบบเครื่องแตงกาย ผลรวม/คาเฉล่ีย/คารอยละ/
ความหมาย 

4.5 89.5 เหมาะสมมากที่สุด 

รวมท้ัง 3 ดาน ผลรวม/คาเฉลี่ย/คารอยละ/ความหมาย 4.6 91.3 เหมาะสมมากที่สุด 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
วิจัยเร่ือง การพัฒนาผาบาติกจากสีธรรมชาติเพ่ือผลิตตนแบบเครื่องแตงกายแฟช่ัน ผูวิจัยไดศึกษาทรัพยากร

จากธรรมชาติในทองถ่ิน ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพืชพันธุที่สามารถนํามาผลิตสียอมผา ไดแก 
อวดเชือก คําแสด มะหาด ขม้ิน เพกา ซ่ึงเปนพืชมีอยูเปนจํานวนมากในทองถิ่นและสามารถนํามาผลิตสียอมไดเปน 
อยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ อรนุช นาคชาต และคณะ (2560) เรื่องการยอมสีไหมดวยเมล็ดมะขามและเปลือกหุม
เมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชย พบวา การนําเมล็ดมะขามซึ่งเปนวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งและมีอยูเปนจํานวน
มากในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน สามารถผลิตสินคาวางขายในทองตลาดและเพิ่มมูลคาของผาไหมยอมสีธรรมชาติ  
ผูยอมและผูสวมใสผาไหมมีความปลอดภัย ผูรูในชุมชนและสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการสงเสริมและสรางจิตสํานึกรัก
ทองถิ่น สืบทอดภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นได การผลิตสียอมผาบาติกจากพืชธรรมชาติ ผูวิจัยใชวิธีการยอมในขณะเปนผืนผา 
(Piece dyeing) เปนวิธียอมที่มีตนทุนการผลิตตํ่า เหมาะสมกับกลุมผูผลิต การยอมในขณะเปนผืนผา เปนที่นิยมมากกวา
การยอมอ่ืนๆ เน่ืองจากทําไดงายและรวดเร็ว ใหสีและเน้ือสัมผัสที่สวยงาม ผูวิจัยไดสียอมจากพืชธรรมชาติที่มีในทองถ่ิน
จํานวน 5 สี ไดแก 1) อวดเชือกใหสีโทนนํ้าตาล 2) คําแสดใหสีโทนสม 3) มะหาดใหสีโทนมวง 4) ขม้ินใหสีโทนเหลือง  
5) เพกาใหสีโทนเขียว  

จากการศึกษาขางตนทําใหผูวิจัยเห็นวา ผลที่ไดดังกลาวท้ังสีและผาที่ยอมน้ันมีคุณคา ไดมาจากวัตถุดิบที่มีใน
ชุมชนซ่ึงสามารถนํามาพัฒนาตอยอดสูสังคมไดโดยผานการใชประโยชนจริง กลุมผูผลิตสามารถนําตนแบบเคร่ืองแตงกาย
แฟชั่นผาบาติกยอมสีธรรมชาติไปสูการพัฒนาสียอมธรรมชาติ ลวดลายผาบาติก แบบตัด และการตัดเย็บ สามารถสราง
รายไดเพิ่ม การสรางตนแบบและการตัดเย็บที่ถูกวิธี และมีการพัฒนาตนแบบเครื่องแตงกายใหทันสมัยตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค ผลการสรางตนแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันจากผาบาติกสียอมธรรมชาติสําหรับสตรีวัยทํางานได
จํานวน 5 ชุด ไดแก ชุดทํางาน (Business wear) จํานวน 1 ชุด ชุดลําลอง (Casual wear) จํานวน 2 ชุด และชุดงาน
เล้ียงสังสรรค (Party wear) จํานวน 2 ชุด รายละเอียดชุดสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐปนีย ศรีแกว และคณะ (2560) 
เร่ืองการออกแบบเครื่องแตงกายสตรีสําหรับผูบริโภคสีเขียว พบวา ควรกําหนดโครงรางชุดในรูปแบบท่ีสวมใสสบาย เปน
ธรรมชาติ ท่ีตั้งการตลาดเปนระดับกลาง เคร่ืองแตงกายพรอมสวมใส ควรใชวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน ผาฝาย
ยอมสีธรรมชาต ิสวมใสสบายและสวมใสงาย ควรเปนโทนสีธรรมชาติ มีรูปแบบที่มีความทันสมัย มีความเหมาะสมกับกลุม
ผูบริโภค เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิกในกลุมผูผลิต ตลอดจนผูผลิตสามารถนําองคความรูไปพัฒนาในอาชีพได 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. การเลือกใชวัสดุผายอมสีธรรมชาติสามารถออกแบบผลิตภัณฑอ่ืนเพิ่มเติมได เชน กระเปา หมวก ของที่ระลึก 
เปนตน เพ่ือเพิ่มความหลากหลายและเปนทางเลือกใหกับกลุมเปาหมายผูบริโภค 
  2. การพัฒนาศักยภาพผูผลิตตองพัฒนาใหเกิดทักษะที่ผูผลิตสามารถตอยอดเปนอาชีพไดรองรับการตลาด
ปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อสรางรายไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืนบนพื้นฐานองคความรูและทรัพยากรที่มี
ในชุมชน 
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การเปรียบเทียบผลการฝกจินตภาพและการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ 
ท่ีมีตอความแมนยําในการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตัน 

Comparison the Effect of Imagery and Observing Model by  
Viewing the Recording Tape on Accuracy in Badminton Short Serve  

ภัทรียา ลาสุนนท, รัตพงษ ฤกษไชโย, การันตรี แกวภู,  
เกษมสันต รัตนขันแสง, วัชรพงษ เพ็งเพ็ชร  

คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

 
บทคดัยอ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝกจินตภาพและการสังเกตตัวแบบจากการ 
ชมเทปบันทึกภาพท่ีมีตอความแมนยําในการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตัน กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาแบดมินตัน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง การทดลองจะแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม โดยการนําคะแนนการทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นมาจัดเรียงลําดับจากมากไปนอยและ
เลือกแบงกลุมแบบสลับฟนปลา กลุมที่ 1 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ กลุมที่ 2 ฝกทักษะการสงลูกสั้น
ควบคูกับการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ เปนเวลา 8 สัปดาห (สัปดาหละ 3 วัน)  

ผลการวิจัยพบวา 1) การเปรียบเทียบภายในกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม คาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสง 
ลูกส้ันหลังการฝก 8 สัปดาหดีกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) การเปรียบเทียบระหวางกลุม
ตัวอยาง คาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลกูส้ันหลังการฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยแสดงใหทราบวา การฝกทั้ง 2 แบบชวยเพ่ิมความแมนยําในการสงลูกส้ันในกีฬาแบดมินตัน ผูฝกสอนสามารถ
นําไปปรับใชรวมกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและไมใหเกิดความเบ่ือหนายในการฝกและพัฒนาทักษะการสงลูกสั้นของ
นักกีฬาแบดมินตันตอไป 
คําสําคัญ: จินตภาพ, การสังเกตตวัแบบ, การสงลูกสั้น, แบดมินตัน 
 

Abstract 
  This research aimed to study and compare the effects of imagery and observing model by 
viewing the recording tape on accuracy in badminton short serve. The sample groups are 12 badminton 
players of Khon Kaen University Nong Khai Campus by using purposive sampling technique. The 
experiment will divide the sample into 2 groups, by using the test scores of accuracy in badminton 
short serve to arrange in descending order and using the zigzag selection in order to assign into 
experimental groups. Group 1 practiced badminton short serve with imagery training, Group 2 practiced 
badminton short serve with observing model by viewing the recording tape for eight weeks (Three times 
a week). 

The research found that: 1 )  the comparison within both sample groups, the mean scores of 
accuracy in badminton short serve after the 8th week were significantly better than those before training 
at .01 level, and 2) the comparison among two sample groups, the mean scores of accuracy in 
badminton short serve after training were not significantly different at .05 level. The results of the 
research showed that both training program can improve accuracy in badminton short serve. Thus, this 
study suggested that the trainer can adapt to use together. In order to increase diversity and not to 
cause boredom in training and improve short-serving skills of badminton players.     
Keywords: Imagery, Observing model, Short serve, Badminton 
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บทนํา 
  กีฬาแบดมินตันในประเทศไทยเปนท่ีนิยมกันมาก เลนกันทั่วประเทศท้ังเด็กและผูใหญ เพศหญิง เพศชาย มีการ
เรียนการสอนในระดับโรงเรยีนและระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสนามแบดมินตันและอุปกรณท่ีมีมาตรฐานอยูทั่วประเทศ มีการ
อบรมผูฝกสอนกีฬาแบดมินตันโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันประเทศไทย มีผูฝกสอนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ทํางาน
เต็มเวลา มีผูตัดสินที่เปนมาตรฐาน มีรายการแขงขันภายในประเทศที่จัดข้ึนในแตละปไมนอยกวา 40 รายการ มีนักกีฬา 
ที่มีความสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทั้งชายและหญิง (สไว สังขารา, 2556) ปจจุบันเกมการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
ไดเปลี่ยนแปลงไป ผูเลนมีสไตลการเลนที่ดุดันข้ึน เลนเร็วมากข้ึน เลนเกมบุกมากขึ้น และแตมการแขงขันเปนแบบ 
Really point โดยฝายใดทําเสียฝายตรงขามจะไดคะแนนทันที จึงถือวาเปนการเสียเปรียบหากผูเลนเริ่มตนการเลนในแต
ละแตมโดยการสงลูกท่ีทําใหฝายตัวเองโดนบุก การสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตันจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เปาหมาย
ของการสงลูก คือ การตีลูกใหขามตาขายไปลงในเขตที่ถูกตอง โดยไมเปดโอกาสใหฝายตรงขามเปนฝายรุก (นภพร ทัศ
นัยนา, 2548) การสงลูกสั้นจะชวยปองกันไมใหคูตอสูบุกตั้งแตไมแรกในทันที ดังน้ันความแมนยําและทักษะในการสงลูก
ส้ันจึงถือเปนทักษะที่สาํคญัในการเลนที่ไดเปรียบในการทําแตมเปนอยางย่ิง 

นักกีฬาแบดมินตันที่มีความสามารถสูงหรือประสบความสําเร็จน้ัน จะประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 3 ดาน
ดวยกัน คือ ดานสมรรถภาพทางกาย ดานทักษะ และดานสมรรถภาพทางจิต หากนักกีฬาไดรับการฝกทักษะทางดาน
จิตวิทยาการกีฬา จะทําใหนักกีฬาสามารถควบคุมจิตใจและอารมณในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม (สุทธิรักษ  
นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร, 2556) ซึ่งในสวนดานสมรรถภาพทางกายและดานทักษะขึ้นอยู
กับการดูแลและฝกฝนสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ดังน้ันคงจะเปนการดีมากหากนักกีฬาไดฝกทักษะสมรรถภาพทาง
กายควบคูกับทักษะสมรรถภาพทางจิต เพ่ือเพิ่มทักษะความสามารถของนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กาวหนาสู
การเปนผูนําในกีฬาแบดมินตันของประเทศตอไป 

ในปจจุบันไดนําเอาหลักทางดานจิตวิทยาการกีฬาเขามาประยุกตใชรวมกับการฝกซอมทางดานรางกายเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยใชการจินตภาพเพ่ือใหนักกีฬามีสมรรถภาพทางจิตที่พรอมลงทําการแขงขัน การจินตภาพ (Imagery) ถือเปนการ
สรางประสบการณโดยท่ีไมตองออกไปฝกซอมที่สนามจริงและสามารถฝกไดทุกที่ ซึ่งมีการนําไปใชในโปรแกรมการฝกกีฬา
หลายประเภทเชน กีฬายิงธนู (นฤมล จันทรสุข และพีระพงศ บุญศิริ, 2561), กีฬาตะกรอลอดหวง (เอกศักดิ์ เฮงสุโข,              
ณฐัพล ไตรเพิ่ม และอรรณพ นบัถือตรง, 2560) กีฬาคาราเตโด (ทวีสุข เช่ียวชาญปรีชากุล, 2556) กีฬาฟุตซอล (เทียนชัย 
ชาญณรงคศักด์ิ, 2554) และการตีลูกหยอดในกีฬาแบดมินตัน (สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย 
บุญวีรบุตร, 2556) เปนตน 

นอกจากการฝกจินตภาพแลวอีกเทคนิคหน่ึงทางดานจิตวิทยาการกีฬาที่นาสนใจ คือ การเรียนรูโดยการสังเกต
หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ Bandura (1986 อางถึงใน พิมพชนก นุชเนตร, 2560) ไดทําการวิจัยการเรยีนรูของมนุษย 
พบวา การเรียนรูพฤติกรรมใหมของมนุษยสามารถสรางการเรียนรูผานประสบการณโดยตรงดวยการสังเกตโดยเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางส่ิงเรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) อันจะนําไปสูความสามารถในการแสดง
พฤติกรรม เชน คนท่ีชอบเลนกีฬาแบดมินตัน ไดดูการแขงขันกีฬาแบดมินตันมืออาชีพและสนใจทาทางทักษะการตีลูก
แบบตางๆ ของนักกีฬา พรอมทั้งจําวิธีการตีในทักษะทาทางตางๆ เอาไวในความจําของตน และเม่ือบุคคลน้ันมีโอกาสได
เลนกีฬาแบดมินตันในสนามจริงก็อาจจะแสดงทาทางการตีลูกในลักษณะเดียวกันกับนักกีฬาที่เขาเคยดู ถือวาเปนทักษะที่
เกิดจากการเรยีนรูโดยการสังเกตผานตัวแบบ จะเห็นไดวาการฝกจินตภาพและการเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบจากการ
ชมเทปบันทึกภาพ เปนวิธีการฝกทางดานจิตวิทยาการกีฬาเหมือนกันที่มีผลตอการเสริมสรางพฤติกรรมความสามารถ
ทักษะทางดานรางกายของนักกีฬาเชนเดียวกัน 

ดวยเหตผุลน้ีจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝกจินตภาพและการสังเกตตัว
แบบจากการชมเทปบันทึกภาพควบคูกับการฝกทักษะแบบปกติที่มีผลตอความแมนยําในการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตัน 
โดยผลที่ไดจากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอ นักกีฬา และผูที่สนใจฝกซอมกีฬาแบดมินตัน สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการฝกซอม ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสงลูกสั้นในกีฬาแบดมินตันตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ และการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับ

การฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพที่มีผลตอการสงลูกส้ันของนักกีฬาแบดมินตัน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตัน กอนและหลังการฝกทักษะ

การสงลูกส้ันควบคูกับการฝกจินตภาพ และการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทป
บันทึกภาพ  

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางหลังการฝกระหวางการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ กับ
การฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ ที่มีตอความแมนยําในการสงลูกส้ัน
ของนักกีฬาแบดมินตัน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาชาย-หญิง มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ที่ได

ลงทะเบียนเรียนวิชาแบดมินตันและผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตันเปนประจํา 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักกีฬาแบดมินตันชายและนักกีฬาแบดมินตันหญิง มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กอนการฝกจะใหกลุมตัวอยางทดสอบ
ความแมนยําในการสงลูกสั้นแบดมินตัน จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาจัดเรียงลําดับจากมากไปนอย เพื่อแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุมโดยการแบงแบบสลบัฟนปลา  
  เครื่องมือในการวิจัย 
  1. โปรแกรมการฝกจินตภาพ เปนโปรแกรมท่ีสรางขึ้นจากการดัดแปลงจากโปรแกรมการฝกจินตภาพการตีลูก
หยอดแบดมินตัน (สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร, 2556) ซ่ึงผานการทําวิจัยและการ
ประเมินความถูกตองเหมาะสมของโปรแกรมแลว 
 2. โปรแกรมการฝกโดยการชมเทปบันทึกภาพ โดยเปนการชมเทปบันทึกภาพการสงลูกสั้นทั้งโฟรแฮนด           
แบ็คแฮนด และเทปบันทึกการแขงขันกีฬาแบดมินตัน 
 3. โปรแกรมการฝกทักษะการสงลูกส้ัน เปนการฝกทักษะการสงลูกสั้นของเฟรนช (Frence short serve test)  
โดยไมมีเชือกขึงบนตาขาย ฝกคนละ 40 ลูก แบงเปน โฟรแฮนด 20 ลูก และแบ็คแฮนด 20 ลูก 
 4. แบบทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้น การวิจัยคร้ังน้ีใชแบบทดสอบการสงลูกสั้นของเฟรนชในการวัด
ความสามารถในการสงลูกสั้น 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ประสานงานและขอความอนุเคราะหหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของกับการดําเนินการวิจัย 
2. ปฐมนิเทศและอธิบายรายละเอียดแกกลุมตัวอยางและผูที่เก่ียวของ เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและวิธีการ

ฝกตามโปรแกรมการฝกที่คณะผูวิจัยสรางข้ึน จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ และแบบบันทึกผลที่ใชในงานวิจัย 
3. ดําเนินการทดสอบความแมนยําในการสงลูกส้ันหลังการฝกของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการใหคะแนนตาม

แบบทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นของเฟรนช กอนการฝก  
4. ดําเนินการฝกซอมตามโปรแกรมการฝกกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคู

กับการฝกจินตภาพ และกลุมที่ 2 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ โดยทํา
การฝกติดตอกันเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันอังคาร และวันศุกร เวลา 17.00-19.00 น. โรงยิมเนเซี่ยม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

5. หลังการฝก ดําเนินการทดสอบความแมนยําในการสงลูกสั้นหลังการฝกของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการให
คะแนนตามแบบทดสอบความแมนยําในการสงลูกส้ันของเฟรนช  
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6. นําผลการทดสอบความแมนยําในการสงลูกส้ันกอนและหลังการฝกของกลุมตัวอยางที่ไดมาวิเคราะหผลทาง
สถิติ อภิปรายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 
1. คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการทดสอบความแมนยําในการ

สงลูกส้ันในแตละกลุม 
2. เปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการสงลูกส้ันกอนและหลังการฝกภายใน

กลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 โดยการใชสถิติแบบ Paired t-test ที่ระดับนัยสําคัญ .01  
3. เปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการสงลูกสั้นระหวางกลุมตัวอยางที่ 1 

และกลุมตัวอยางที่ 2 โดยการใชสถิติแบบ Independent t-test ที่ระดับนัยสําคัญ .05  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลความแมนยําในการสงลูกสั้นแบดมินตัน      
จากการฝกจินตภาพและการฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพของนักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 12 คน หลังการฝก 8 สัปดาห ไดผลการทดสอบดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลังการของ 
              กลุมตัวอยางที่ 1 ฝกจินตภาพ และกลุมตัวอยางที่ 2 ฝกจากการชมเทปบันทึกภาพ 
 

กลุมตัวอยาง 
กอนการฝก หลังฝก 8 สัปดาห 

p-value 
x  .S D  x  .S D  

การฝกจินตภาพ 40.16 11.47 52.50 9.83 .001* 
การชมเทปบันทึกภาพ 38.16 11.65 51.67 11.86 .002* 

 

  จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกส้ันกอนการฝกของกลุมฝกจินตภาพมีคาเทากับ 
40.16  11.47 ซึ่งในสัปดาหที่ 8 หลังการฝกคาเฉล่ียคะแนนเพิ่มข้ึนเปน 52.50  9.83 ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ .001 และคาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นกอนการฝกของกลุมฝกจากการชมเทปบันทึกภาพ
มีคาเทากับ 38.16  11.65 ซึ่งในสัปดาหที่ 8 หลังการฝกคาเฉลี่ยคะแนนเพิ่มข้ึนเปน 51.67  11.86 ซึ่งแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .002 
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนความแมนยําในการสงลูกส้ัน ระหวางกลุมตัวอยาง 
             ที่ 1  ฝกจินตภาพ และกลุมตัวอยางท่ี 2 ฝกจากการชมเทปบันทึกภาพ หลังการฝกสัปดาหที่ 8 
 

กลุมตัวอยาง N คาเฉล่ีย ( x ) p-value 

การฝกจินตภาพ 6 52.50 
.55 

การชมเทปบันทึกภาพ 6 51.67 
 

  จากตารางที่ 2 พบวา กลุมที่ 1 ฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูกับการฝกจินตภาพ และกลุมท่ี 2 ฝกทักษะการสง
ลูกส้ันควบคูกับการสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ มีคาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลกูสั้นไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
1. จากการเปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนความแมนยําในการสงลูกส้ันภายในกลุมที่ 1          

ฝกจินตภาพ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนและหลังการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 กลาวคือการฝกทักษะการสงลูกส้ันควบคูไปกับการฝกจินตภาพ ทําใหความสามารถในการสงลูกสั้นของ
กลุมที่ 1 มีความแมนยําเพ่ิมมากขึ้น นฤมล จันทรสุข และพีระพงศ บุญศิริ (2561) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการฝก
จินตภาพที่มีตอความแมนยําในการยิงธนูของนักกีฬายิงธนูจังหวัดลําปาง พบวาผลการฝกจินตภาพควบคูไปกับการฝกยิง
ธนูปกติมีผลทําใหนกักีฬามีการพัฒนาทักษะการยิงธนูไดแมนยําขึ้นกวาการฝกยิงธนูปกติเพียงอยางเดียว สอดคลองกับ  
ชูศักด์ิ พัฒนามนตรี (2546) ที่กลาวไววา จินตภาพเปนการสรางภาพหรือยอนภาพเพื่อสรางประสบการณใหเกิดข้ึนในใจ 
ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี มีการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาไดดีย่ิงขึ้น น่ันคือ การฝกจินตภาพควบคูกับการฝกทางกาย
จะชวยเพ่ิมทักษะความสามารถในการเสิรฟลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตันไดดีย่ิงข้ึน 

2. จากการเปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความแมนยําในการสงลูกสั้นภายในกลุมที่ 2 ฝก
สังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนและหลังการฝก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูไปกับการสังเกตตัวแบบจาก
การชมเทปบันทึกภาพ ทําใหความสามารถในการสงลูกสั้นแบดมินตันของกลุมที่ 2 มีความแมนยําเพิ่มมากข้ึน ดังงานวิจัย
ของ สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร (2556) พบวา การเพ่ิมขึ้นของคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการตีลูกหยอดในกีฬาแบดมินตันหลังการฝกทักษะการตีลูกหยอดควบคูกับการชมเทปบันทึกภาพการ 
ตีลูกหยอดน้ัน เกิดจากการเรียนรูโดยการสังเกตจากการดูเทปบันทึกภาพการตีลูกหยอด ซ่ึงเปนตัวแบบอยางหนึ่งในการ
จดจําวิธี  ท่ีดีของนักกีฬาแลวนําไปพัฒนาทักษะใหดีย่ิงขึ้น น่ันคือ การฝกสังเกตทาทางและวิธีการเลนจากการชมเทป
บันทึกภาพการเสิรฟลูกส้ันโฟรแฮนด แบ็คแฮนด และชมเทปบันทึกการแขงขันควบคูกับการฝกสมรรถภาพทางกาย
ดังกลาว จะเปนแรงจูงใจใหนักกีฬาเรียนรูพฤติกรรมและพยายามเพ่ิมทักษะความสามารถในการสงลูกส้ันใหดีย่ิงขึ้น 

3. จากการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 พบวา คาเฉล่ียคะแนนความแมนยําใน
การสงลูกสั้นหลังการฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการฝกจินตภาพและการฝก
สังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพควบคูกับการฝกทักษะการสงลูกสั้นปกติ ชวยเพ่ิมความแมนยําและพัฒนา
ความสามารถในการสงลูกสั้นของนักกีฬาแบดมินตันไดใกลเคยีงกัน สอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกจินตภาพ
และการเลียนแบบที่มีตอความแมนยําในการตีลูกหยอดกีฬาแบดมินตัน ซึ่งพบวาการฝกตีลูกหยอดควบคูกับการฝก 
จินตภาพและการฝกตีลูกหยอดควบคูการเลียนแบบโดยการดูเทปบันทึกภาพ ชวยเพิ่มความสามารถของการตีลูกหยอด 
ในกีฬาแบดมินตันไดทั้งสองแบบฝก (สุทธิรักษ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย และสืบสาย บุญวีรบุตร, 2556)    

จากการศกึษาครั้งนี้ ผลการฝกทั้ง 2 แบบ (การฝกจินตภาพและการฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพ) 
ชวยเพิ่มความแมนยําในการสงลูกส้ันในกีฬาแบดมินตัน ดังน้ันนักกีฬาหรือผูท่ีสนใจฝกซอมกีฬาแบดมินตนัสามารถนําไป
ปรับใชรวมกันได โดยใชการฝกทักษะการสงลูกสั้นควบคูไปกับการฝกจินตภาพสลับกับการฝกควบคูกับการสังเกตตัวแบบ
จากการชมเทปบันทึกภาพ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและไมใหเกิดความเบื่อหนายในการฝกซอมและพัฒนาทักษะการสง
ลูกส้ันของนักกีฬาแบดมินตันตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง และควรนําไปทดสอบกับนักกีฬาแบดมินตันมืออาชีพ 

เพ่ือใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของทักษะการสงลูกส้ันของนักกีฬาแบดมินตันที่เกิดจากการใชโปรแกรมการฝกทั้ง 2 
แบบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

2. นักกีฬา และผูที่สนใจผูฝกซอมกีฬาแบดมินตัน สามารถนําโปรแกรมการฝกแบบจินตภาพและโปรแกรมการ
ฝกสังเกตตัวแบบจากการชมเทปบันทึกภาพน้ีไปใชควบคูกับการฝกทักษะการสงลูกสั้นปกติได เพื่อเปนการเพิ่มความ
หลากหลายในการเลนไดอยางมีประสทิธิภาพสูงสุดตอไป 
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การวิเคราะหคุณสมบัติของไพลินจากแทนซาเนีย 
Origin Identification of Blue Sapphire from Tanzania 

หงสฤทัย หอมขจร 
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคดัยอ 

 การศกึษาไพลินจากแทนซาเนียในคร้ังน้ี ไดศึกษาจากตัวอยางที่มีสีนํ้าเงินออนถึงเขมปานกลาง สีนํ้าเงินอมมวง 
และนํ้าเงินอมเขียว โทนออน จํานวน 10 ตัวอยาง ดวยเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติอัญมณีขั้นพ้ืนฐาน พบวา ตัวอยาง
ทั้งหมดมีคาดัชนีหักเหอยูระหวาง 1.760-1.772 คาไบรีฟริงเจนซ อยูระหวาง 0.008-0.010 คาความถวงจําเพาะ ระหวาง 
4.00-4.08 มลทินภายในที่พบ ไดแก มลทินทอยาว มลทินผลึกใส มลทินผลึกทึบ มลทินเสนเข็ม เสนการเจริญเติบโตของ
ผลึก ระนาบแฝด มลทินคลายลายน้ิวมือ การวิเคราะหดวยเคร่ืองฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร พบพีค
การดูดกลืน ที่ตําแหนงระหวาง 2800-2900 cm-1 และ 3600-3700 cm-1 การตรวจสอบดวยเคร่ืองยูวีวีสเนียรไออาร
สเปกโทรโพโตมิเตอร พบพีคการดูดกลืนของ Fe3+ ที่ตําแหนง 377, 378 และ 450 นาโนเมตร พบแถบการดูดกลืนของ 
Fe2+/Ti4+ ในลักษณะเปนเนินต่ําๆ ท่ีตําแหนงประมาณ 550-600 นาโนเมตร การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวย
เคร่ืองวิเคราะหธาตุดวยเทคนิคเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนตแบบกระจายพลังงาน พบวา ธาตุองคประกอบหลักคือ อะลมูิเนียม 
ออกไซต (Al2O3) มีปริมาณเฉล่ียอยูที่ 98.92 wt% ธาตุองคประกอบอ่ืน ไดแก โครเมียมออกไซต  (Cr2O3)  มีปริมาณ
เฉล่ียอยูที่ 0.34 wt% ธาตุเหล็กออกไซต (Fe2O3) มีปริมาณเฉล่ียอยูที่ 0.53 wt% และไทเทเนียมออกไซต (Ti2O3)  
มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.21 wt%  
คําสําคัญ: ไพลิน, แทนซาเนีย, การวิเคราะหอัญมณี, เคร่ืองมือวิเคราะหอัญมณี 
 

Abstract 
  The propose of this study is to identify blue sapphire from Tanzania. 10 samples in this study 

are colored light to moderate blue, violetish blue and greenish blue. Gemological properties for these 

stones were: R.1 = 1.760-1.772, birefringence 0.008-0.010 and S.G., determined by hydrostatic weighing, 

of 4 . 0 0 - 4 . 0 8 .  The magnification includes long tubes, crystals, needles, growth lines, twinning and 

fingerprint. The infrared spectrum of samples reveals characteristic at 2800-2900 cm-1 and 3600-3700 

cm-1. The UV-Vis-NIR spectrum of the samples showed Fe3+ at 377 ,  378 and 450 nm, show broad 

absorption bands around of Fe2+/Ti4+ at 550-600 nm. The results from EDXRF analysis showed 98.92 

wt% Al2O3, 0.34 wt% Cr2O3, 0.53 wt% Fe2O3 and 0.21 wt% Ti2O3.  

Keywords: Blue Sapphire, Tanzania, Gems Identification, Gemological Analysis Instrument  
 

บทนํา 
  ประเทศแทนซาเนียเปนแหลงอัญมณีที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก เนื่องดวยลักษณะทางภูมิประเทศที่ไดรับการ
แปรสภาพมาอยางหลากหลาย สงผลใหเปนแหลงรวมแหงอัญมณี หน่ึงในอัญมณีที่นาสนใจและไดรับความนิยมของ
แทนซาเนียคือ ไพลิน (blue sapphire) สามารถพบไพลินที่มีคุณภาพดี ไดจากพื้นที่ 3 แหงในแทนซาเนีย นั่นคือ Umba 
River Valley ทางตอนเหนือมักพบแฟนซีแซฟไฟรคุณภาพดี และ Tunduru และ Songea ทางตอนใตมักพบไพลินท่ีมีสี
ฟาสวย ในการซื้อขายอัญมณีบางชนิด หากทราบท่ีมาของอัญมณีชิ้นน้ันๆ จะสามารถเพ่ิมมูลคาของการซื้อขายอัญมณีให
สูงขึ้นได ดังน้ันการที่พอคาจะขายอัญมณีที่ระบุที่มาได นอกจากความม่ันใจจากการไปซื้อกอนดิบดวยตนเองแลว สิ่งที่จะ
สามารถสนับสนุนเร่ืองการซื้อขายอีกอยางหนึ่ง คือ ใบรับรองอัญมณี (Gemstone Certificate) จากหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณี การที่เจาหนาที่ของหองปฏิบัติการอัญมณีผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี ไมไดเปน
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ผูที่ตองเดินทางไปซื้ออัญมณีที่แหลงอัญมณีตางๆ จะสามารถตรวจสอบอัญมณีที่มาจากแหลงตางๆ ไดนั้นจึงเกิดข้ึนจาก
การศึกษาตัวอยางอัญมณีและจัดทําฐานขอมูลไวสําหรับการเปรียบเทียบและการอางอิง ดังน้ันเหตุผลสําคัญของการศึกษา
เร่ืองไพลินจากแทนซาเนียในครั้งน้ี จึงเปนการเพ่ิมศักยภาพในการออกใบรับรองอัญมณีท่ีสามารถระบุแหลงที่มาของ
พลอยไพลิน ของหองปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเปนหองปฏิบัติการอัญมณีที่ต้ังอยูในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานเพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนการซื้อขายอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
จังหวัดจันทบุรี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การศึกษาและวิเคราะหคุณสมบัติของไพลินแทนซาเนีย เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการจําแนกแหลง ดวยลักษณะ
มลทินภายใน องคประกอบทางเคมี คณุสมบัติทางสเปกโตรสโกป และเพื่อการเพ่ิมศักยภาพในการออกใบรับรองอัญมณีที่
สามารถระบุแหลงที่มาของไพลินจากแทนซาเนียได 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  จัดซ้ือตัวอยางพลอยไพลิน ตอจากน้ีขอใชคําวา แซปไฟรสีนํ้าเงินอมมวง สีนํ้าเงินอมเขียว จากประเทศแทนซาเนีย 
จํานวน 10 ตัวอยาง จากคนขายพลอยในบริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร จังหวัดจันทบุรี แตละตัวอยางเปนพลอยที่
เจียระไนสําเร็จรูปมาแลว มีรูปรางและขนาด รวมทั้งเฉดสีแตกตางกัน (ตารางที่ 1) ตรวจคุณสมบัติพื้นฐานของตัวอยาง
แซปไฟรทั้งหมดดวยเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานไดแก ตรวจหาคาดัชนีหักเหของแสงดวยเคร่ืองรีแฟรคโต
มิเตอร ตรวจหาคาความถวงจําเพาะดวยเคร่ืองชั่งหาคาความถวงจําเพาะ และตรวจหามลทินภายในดวยกลองจุลทรรศน
วิเคราะหอัญมณี 

การตรวจสอบคาทางเคมี ดําเนินการตรวจสอบดวยเครื่องมือวิเคราะหข้ันสูง ไดแก เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรม
อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร ชนิดพกพา เคร่ืองยูวีวิสิเบิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร และเคร่ืองวิเคราะหธาตุดวย
เทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจายพลังงาน  
 

ตารางที่ 1 ตัวอยางพลอยแซปไฟรสีนํ้าเงิน สีน้ําเงินอมเขียวจากประเทศแทนซาเนีย 
 

 
GRH-BSTZ 001 

0.74 Cts. 

 
GRH-BSTZ 002 

0.99 Cts. 

 
GRH-BSTZ 003 

1.11 Cts. 

  
GRH-BSTZ 004 

1.01 Cts. 

  
GRH-BSTZ 005 

1.08 Cts 

 
GRH-BSTZ 006 

1.32 Cts. 

 
GRH-BSTZ 007 

1.03 Cts. 

 
GRH-BSTZ 008 

4.07 Cts. 

 
GRH-BSTZ 009 

1.18 Cts. 

 
GRH-BSTZ 010 

2.09 Cts. 
 

ผลการวิจัย 
  ผลการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของตัวอยางพลอยแซปไฟรสีนํ้าเงินอมมวง และสีนํ้าเงินอมเขียว จาก
ประเทศแทนซาเนีย จํานวน 10 ตัวอยาง ดวยเคร่ืองมือการตรวจสอบขั้นพ้ืนฐาน ไดแก การหาคาความถวงจําเพาะดวย
เครื่องช่ังหาคาความถวงจําเพาะ มีคาความถวงจําเพาะอยูระหวาง 4.00-4.08  การหาคาดัชนีหักเทดวยเครื่องรีแฟรคโต
มิเตอร มีคาดัชนีหักเหทางแสงอยูระหวาง 1.760-1.772 และคาไบรีฟริงเจนซ 0.008-0.010 มลทินภายในที่พบ ไดแก 
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ผลึกแรของแข็ง (Crystals) มลทินผลึกขนาดเล็ก (Minute) มลทินเสนเข็มแบบเรียงตัวแนวเดียวกันและแบบตัดกัน 
(Needle like inclusion) เสนการเจริญเติบโตของผลึก (Growth lines) มลทินคลายลายน้ิวมือ (Finger print) ลักษณะ
ของรอยแตก (Fissure) ที่มีการแทรกอยูของสนิม (ภาพที่ 1) 

 

   
 

   
 

ภาพที่ 1 บนซาย มลทินเสนเข็มแบบเรียงตัวแนวเดียวกันและแบบตัดกัน 
                                              บนขวา ผลกึแรของแข็ง 
                                              ลางซาย ลักษณะของรอยแตกที่มีการแทรกอยูของสนิม 
                                              ลางขวา มลทินผลึกและเสนเข็มขนาดเล็ก 

 

ผลการตรวจสอบดวยเคร่ืองฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร ชนิดพกพา ชวงเลขคลื่น 400-
4000 cm-1 ดวยเทคนิคแสงสองผาน (Transmission) resolution 2 cm-1 sample scan time = 128 scan แสดงผล
ที่ไดจากการวิเคราะหเปนอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ของความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสง 
(Absorbance) กับเลขคลื่น (Wave numbers) แสดงตําแหนงของการดูดกลืนแสงท่ีตําแหนงระหวาง 2800-2900 cm-1 
เปนตําแหนงการดูดกลืนของ C-H Stretching (จักรพันธ สุทธิรัตน และคณะ, 2554) และกลุมพีคที่ตําแหนงระหวาง 
3600-3700 cm-1 เปนตําแหนงการดูดกลืนแสงของกลุมแรเคโอลิไนต (kaolinite) (Beran A, and Rossman G R, 2006 
และ Schwarzt, D., และคณะ, 2008) (ภาพที่2) 
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ภาพที่ 2 เอฟทีไออารสเปคตรัมของพลอยแซปไฟรสีนํ้าเงินจากประเทศแทนซาเนีย 
 

  ผลการวิเคราะหตัวอยางพลอยแซปไฟรสีนํ้าเงินอมมวง และสีนํ้าเงินอมเขียวจากประเทศแทนซาเนีย ดวยเครื่อง
ยูวีวิสเิบิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยการใชเทคนิคแสงสองผาน ชวงความยาวคล่ืน 300-800 นาโนเมตร พบวา
ในทุกตัวอยางพบแถบการดูดกลืนของ Fe3+ ในชวงความยาวคล่ืน 377, 378 และ 450 นาโนเมตร พบลักษณะเปน 
เนินต่ําๆ ที่ตําแหนงประมาณ 550-600 นาโนเมตร เปนตําแหนงของ Fe2+/Ti4+ ท่ีมักพบไดทั่วไปในพลอยแซปไฟร  
(จักรพันธ สุทธิรัตน และคณะ, 2554) (ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 ยูวีวิสิเบิลสเปคตรัมพลอยแซปไฟรสีนํ้าเงินจากประเทศแทนซาเนีย 

 

  ผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจาย
พลังงาน (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer : EDXRF) ย่ีหอ EDAX รุน Orbis Micro EDXRF 
ของตัวอยางแซปไฟรสีนํ้าเงินจากประเทศแทนซาเนีย โดยทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3 จุด เพ่ือหาคาเฉลี่ย พบวา ธาตุ
องคประกอบหลัก คือ อะลูมิเนียมออกไซต (Al2O3) มีปริมาณเฉล่ียอยูที่ 98.92 (wt%) ธาตุองคประกอบอ่ืน ไดแก 
โครเมียมออกไซต (Cr2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.34 (wt%) ธาตุเหล็กออกไซต (Fe2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.53 (wt%) 
และไทเทเนียมออกไซต (TiO2) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.21 (wt%) ผลที่แสดงน้ีเปนการวิเคราะหและคํานวณของโปรแกรม 
Orbis Vision (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 สรุปคาทางสถิติของผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของพลอยแซปไฟรจากประเทศแทนซาเนีย 
              โดยเครื่องวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจายพลังงาน 
 

ธาตุ Min – Max (wt%) Mean (wt%) S.D. 

Al2O3 96.96 – 99.70 98.92 0.765 

Cr2O3 0.00 – 0.99 0.34 0.286 

Fe2O3 0.16 – 1.34 0.53 0.334 

TiO2 0.01 – 1.00 0.21 0.274 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
   การตรวจสอบคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน พบวา พลอยแซปไฟรสีนํ้าเงินอมมวง และสีนํ้าเงินอมเขียว จากประเทศ
แทนซาเนีย มีคาความถวงจําเพาะอยูระหวาง 4.00-4.08 คาดัชนีหักเหทางแสงอยูระหวาง 1.760-1.772 คาไบรีฟริงเจนซ  
เทากับ 0.010 มลทินภายในที่พบ ไดแก มลทินผลึกใส มลทินผลึกทึบ มลทินเสนเข็ม เสนการเจรญิเติบโตของผลึก ระนาบ
แฝด มลทินคลายลายนิ้วมือ จากหลักฐานมลทินภายในของตัวอยางพลอยแซปไฟรสีนํ้าเงินอมมวง และสีนํ้าเงินอมเขียวน้ี 
สามารถใชเปนแนวทางในการวิเคราะหแหลงที่มาของพลอยไดวา เปนพลอยที่มาจากแหลงที่เกิดกระบวนการแปรสภาพ
ทางธรณวีิทยา (Metamorphic Origin) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Schwarz, D. และคณะ (2008) สามารถใชมลทิน
ภายในที่พบน้ี ในการแยกพลอยจากแหลงท่ีเกิดโดยหินบะซอลตได แตไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวามาจากประเทศใด 
บางตัวอยางพบรองรอยของคราบสนิมสีเหลืองออนในรอยแตก สามารถใชเปนขอบงชี้วาตัวอยางพลอยเม็ดนั้นยังไมผาน
การปรับปรงุคุณภาพดวยความรอนมา  
 การวิเคราะหตัวอยางดวยเคร่ืองฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร พบวา 8 ตัวอยางจากทั้งหมด 
10 ตัวอยาง แสดงตําแหนงของการดูดกลืนแสงที่ตําแหนงระหวาง 2800-2900 cm-1 เปนตําแหนงการดูดกลืนของ C-H 
Stretching (จักรพันธ สุทธิรัตน และคณะ, 2554) และกลุมพีคที่ตําแหนงระหวาง 3600-3700 cm-1 เปนตําแหนงการ
ดูดกลืนแสงของกลุมแรเคโอลิไนต ซึ่งผลการวิเคราะหน้ีสอดคลองและอางอิงกับการศึกษาของ Beran A, and Rossman 
G R. (2006) และ Schwarz, D. และคณะ (2008) ที่ทําการศึกษาตัวอยางแซปไฟรสีนํ้าเงินจากประเทศแทนซาเนีย 
 การวิเคราะหตัวอยางดวยเคร่ืองยูวีวิสิเบิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร พบวา ทุกตัวอยางแสดงพีคการ
ดูดกลืนของ Fe3+ ในชวงความยาวคลื่น 377, 378 และ 450 นาโนเมตร พบลักษณะเปนเนินต่ําๆ ท่ีตําแหนงประมาณ 
550-600 นาโนเมตร เปนตําแหนงของ Fe2+/Ti4+ ที่มักพบไดท่ัวไป ซึ่งผลการวิเคราะหน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการ
ตรวจวิเคราะหแซปไฟรไดเทานั้น ไมสามารถใชเปนขอบงช้ีไดวาเปนแซปไฟรจากประเทศใดได 
 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ดวยเครื่องวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบกระจาย
พลังงาน พบวา ธาตุองคประกอบหลักคือ อะลูมิเนียมออกไซต มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 98.92 wt% ธาตุองคประกอบอ่ืน 
ไดแก โครเมียมออกไซต (Cr2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.34 wt% ธาตุเหล็กออกไซต (Fe2O3) มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.53 
wt% และไทเทเนียมออกไซต มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่ 0.21 wt% ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จักรพันธ สุทธิรัตน และ
คณะ (2554) และ Schwarz, D. และคณะ (2008) ที่ไดสรุปผลการวิเคราะหธาตุองคประกอบของทับทิมและแซฟไฟร
จากเมืองซองเกียและวินซา ประเทศแทนซาเนีย ไววาพบโครเมียมออกไซต ~ 0.10–0.30 wt% ธาตุเหล็กออกไซต 
~0.60–0.95 wt% และไทเทเนียมออกไซต ~0.01–0.03 wt% และธาตุรองรอยอ่ืนๆ ในปริมาณนอยกวา 1 wt% ใน
อัตราสวนใกลเคียงกัน 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของชนิดของผลึกแรท่ีเปนมลทินภายในของตัวอยาง หากสามารถยืนยันชนิดของ

แรมลทินภายในไดจะชวยในการวิเคราะหแหลงท่ีมาของพลอยได 
2. การวิเคราะหตัวอยางดวยเคร่ืองยูวีวิสิเบิลเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ในทิศทางต้ังฉากและขนานกับแนวแกนแสงดวย 
3. การวิเคราะหตัวอยางดวยเคร่ืองฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร ควรศึกษาและทําการ

วิเคราะหดวยเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือนําผลมาเปรียบเทียบกัน 
4. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเคร่ืองวิเคราะหธาตุดวยเทคนิค เอ็กซเรย ฟลูออเรสเซนตแบบ

กระจายพลังงาน ควรศึกษาการวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหแบบกําหนดพื้นท่ีและวัดแบบสแกนพ้ืนที่ แลวนํามาหา
คาเฉลี่ย เพ่ือเปรียบเทียบกับการวิเคราะหในตําแหนงเล็กๆ เทาน้ัน 

5. การจําแนกแหลงท่ีมาของพลอยทับทิมและแซปไฟร ควรวิเคราะหดวยเคร่ือง LA-ICP-MS เพื่อหาอัตราสวน
ของธาตุองคประกอบไดอยางละเอียด 
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การศึกษาการยอมผาโดยใชสียอมผาจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนคิบาติก 
The study of fabric dyeing from mangosteen peels by  

cold dye method via batik work 
พนม จงกล, ศาสตรพันธุ บุญนอย, ณภัค แสงจันทร, กรกนก สนิทการ 
คณะอัญมณศีาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการยอมผาโดยใชสียอมผาจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนิค
บาติก ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทางดานทฤษฎี วรรณกรรมปริทัศนที่เก่ียวของ รวมถึงปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทางดาน
การยอมผาจากสียอมผาธรรมชาติ โดยการวิจัยจะทําการยอมสีผาฝายและผาไหมจากสียอมผาจากเปลือกมังคุดที่เหลือ
จากการแปรรูป (พื้นที่ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี) ผสมกับสารชวยติดสี (mordant) ท่ีแตกตางกัน 4 ชนิด 
ไดแก นํ้าสารสม นํ้าใบชะมวง น้ําขี้เถาตนเงาะ และนํ้าข้ีเถาเปลือกทุเรียน โดยใชวิธีการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก จากน้ัน
นําผาฝายและผาไหมท่ีผานการยอมสีมาทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู (Colour fastness to rubbing) ตาม
มาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) ดวยเทคนิคสเปคโตรโฟทอมิเตอร (Spectrophotometer) หรือการเปรียบเทียบสี 
(Colorimeter) ผลการศึกษาพบวา สียอมผาจากเปลือกมังคุดจะใหสีน้ําตาล โดยผาที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดที่ใช
สารชวยติดจากนํ้าข้ีเถาตนเงาะและนํ้าข้ีเถาเปลือกทุเรียนจะติดสียอมไดดทีี่สุด ซึ่งผาที่ไดจะมีสีนํ้าตาลเขม และผาไหมจะ
ติดสียอมผาไดดีกวาผาฝาย ผาที่ไดจะมีเฉดสีโทนสีนํ้าตาลที่มีความออนและความเขมแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของสาร
ชวยติดสี (mordant) สําหรับผลของการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถูตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) 
พบวา ทั้งผาไหมและผาฝายที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดที่ผสมกับสารชวยติดสี (mordant) ทุกชนิดจะมีความคงทน
ของสีตอการขัดถูอยูในระดับ 4-5 (ดี-ดีมาก หรือสีตกเล็กนอย-ไมมีการตกของสี) ดังนั้น สีจากเปลือกมังคุดจึงสามารถ
นํามาใชในการยอมผาไดจริง อีกท้ังจากผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถูน้ันยังยืนยันไดวา ผาที่ยอมจากสี
เปลือกมังคุดสามารถนําไปพัฒนาในการทําผลิตภัณฑตางๆ ไดอีกดวย 
คําสําคัญ: สียอมธรรมชาติจากเปลือกมังคุด, เปลือกมังคุด, กระบวนการยอมผาจากเปลือกมงัคุด, เทคนิคบาติก 
 

Abstract 
  This research is focused on the study fabric dyeing from mangosteen peels by cold dye method 
via batik work. The researchers have studied the related theoretical information, literature review and 
consulting with experts in fabric dyeing by using colorant textile naturel. Dyeing color were made from 
leftover mangosteen peels that got from food process industry (Chaman Sub-district, Makham District, 
Chanthaburi, Thailand). Dyeing color from mangosteen peels has mixed with 4 different mordant such 
as alum water, Chamuang (Garcinia cowa) leaf water, rambutan trunk ashes water and durian peel ashes 
water.  After that, the cottons and silks were dyed by cold dye method via batik work.  Color fastness 
to rubbing property of the receive- cotton and silk were investigate by using spectrophotometer or 
colorimeter according to ISO 105- X12:  2001( E) .  The results indicated that the dyeing color from 
mangosteen peels is brown. The dyeing color with rambutan trunk ashes water and durian peel ashes 
water show the best adhesive with the receive-cotton and silk which is dark brown. Dyeing color can 
dye silks better than cotton. Moreover, the color of receive-cotton and silk display brown tones. The 
intensity of color tone depending on the type of mordant.  For the results of spectrophotometer 
according to ISO 105- X12:  2001 ( E) , it was found that the color fastness to rubbing for both silk and 
cotton were dyed by using dyeing color from mangosteen peels mixed with all kinds of mordant are in 
the level of 4-5 (good - very good or a slight color fade - no color fade). Therefore, it was suggest that 
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the dyeing color from the mangosteen peels can effectively dye the fabric. In addition, the results from 
color fastness to rubbing test confirmed that the fabric have been dye by using dyeing color from 
mangosteen peels is feasible as one of the alternative materials for making various products. 
Keyword: dyeing color from magosteen peels, mangosteen peels,  
              fabric dyeing from mangosteen peels, batik work 
 

บทนํา 
  เคร่ืองนุงหมเปนหน่ึงในปจจัยส่ีของมนุษย มนุษยเริ่มรูจักการใชสีจากธรรมชาติเชน พืช สัตว ดิน ในการยอมผา
เพื่อการนุงหม กอนที่มาใชสีสังเคราะหจนกระทั้งป ค.ศ. 1856 ทานเซอรเฮนลี วิลเลี่ยม เพอรกิน และหลังจากน้ัน
อุตสาหกรรมการสังเคราะหสียอมก็ไดเกิดข้ึนตามมาควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการยอมสีเรื่อยมา (วิโรจน  
สารการโกศล, 2560) เม่ือนักวิทยาศาสตรคนพบวิธีผลิตสีสังเคราะห ซ่ึงชวยสรางสีสันใหผลิตภัณฑตางๆ ไดอยางไรขีด 
จํากัด ทั้งในแงของจํานวนการผลิตที่ไดปริมานและคุณภาพที่คงท่ี มีหลากหลายสีใหเลือกใช นับแตน้ันมาสีจากธรรมชาติ
เลยก็ถูกทดแทนดวยสีสังเคราะหไปอยางส้ินเชิง แตคุณประโยชนของสีสังเคราะหน้ันยอมมีโทษจาก มลพิษที่เกิดจากการ
ใชสีสังเคราะหในอุตสาหกรรมตางๆ ตั้งแตเริ่มกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการยอยสลาย สงผลเสียมากมายทั้ง
ทางตรงและทางออมกับมนุษยและสิ่งแวดลอม สารเคมีจากสีสังเคราะหบางตัว บางกลุม ภายใตสภาวะบางประการ 
สามารถทําใหเกิดการขยายตัวของสารกอมะเร็งได จนหลายประเทศไดกําหนดมาตรการที่เก่ียวของออกมาบังคับใช 
ประกอบกับมีกระแสจากกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ เขามามีบทบาท สงผลใหการผลักดันการผลิตและใชผาทอยอมสี
จากธรรมชาติไดถูกนํากลับมาพัฒนาเพ่ือใหกลับฟนคืนมาใหม สีจากธรรมชาติเปนสีที่ไดจากแหลงธรรมชาติ คือพืช สัตว 
และแรธาตุ สีชนิดน้ีเกิดข้ึนมาโดยกระบวนการธรรมชาติซ่ึงเชื่อวาไมกอใหเกิดภาวะมลพิษใดๆ เมื่อนําไปใชไมวาดวย
กรรมวิธีใดๆ ของเสียที่เกิดจากการยอมน้ันจะประกอบดวยสารที่สลายตัวไดดวยตัวเองและยังมีความเปนพิษตํ่าหรือไมมี
ความเปนพิษตอสภาพแวดลอมและตอผวิหนังหรือสุขภาพของผูใช  
  จากการพยายามของทุกภาคสวนท้ังหนวยงานรัฐและเอกชนในการนําสีธรรมชาติมาใชทดแทนสีสังเคราะหน้ัน 
มีขอจํากัดตางๆ มากมาย ทางผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชสีธรรมชาติซึ่งสงผลกับส่ิงแวดลอมที่ใกลตัว จึงได
นํามังคุด” ผลไมที่ไดรับการขนานนามวา ราชินีของผลไม ข้ึนมาเปนงานวิจัย สืบเน่ืองจาก (จริงแท ศิริพานิช, 2557)  
ผลการประชุมคณะทํางานสํารวจขอมูลผลไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 เมษายน 2559 จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่
การการผลิตมังคุด 129,339 ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 68,871 ตอตน ผลผลิตตอเน้ือที่ใหผล 532 กิโลกรัม (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) นับเปนจังหวัดท่ีใหผลผลิตมังคุดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากรสชาติอันเปนที่ชื่นชอบ
ของท้ังคนไทยและชาวตางชาติ มังคุดยังจัดเปนผลไมท่ีมีคณุคาทางอาหารสูงจากการศึกษาทําใหพบวาปริมาณการแปรรูป
มังคุด รวมถึงการบริโภคมังคุด ในตลาดโดยเฉพาะในแงของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพอยูในปริมาณท่ีสงูมากจึงไดตั้งขอสังเกต 
ถึงสวนประกอบที่เหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปและการบริโภคมังคุดคือ“เปลือกมังคุด”เปนของเหลือทิ้งจํานวน
มหาศาลที่สามารถนํามาใชประโยชนในการยอมสีจากธรรมชาติได 
  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นท่ีจะนําเปลือกมังคุดที่เหลือจากการแปรรูปมาศึกษากระบวนการยอมผาสีธรรมชาติดวยวิธีการ
ยอมเย็นผานเทคนิคบาติกเพ่ือนาํไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนองคความรูและประโยชนใหแกชุมชนรวมถึงชวย
ลดปญหาขยะจากเปลือกมังคดุในอุตสาหกรรมการแปรรูปไดอีกทางหนึ่ง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการยอมเย็นและทดลองการยอมเย็นสีจากเปลือกมังคุดดวยเทคนิคบาติก  

 2. เพื่อทดสอบความคงทนสีตอการขัดถูตามมาตรฐาน ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ตามจุดประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยไดเพื่อศึกษากระบวนการยอมสีผาจากเปลือกมังคุดเพ่ือใหไดองคความรูของ

กระบวนการผลิตผาที่ไดจากการยอมสีจากเปลือกมงัคุดที่มี ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับกระบวนการทดลองการยอมสีผาจากเปลือกมังคุด 

ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพื้นท่ี สอบถามเก่ียวกับกระบวนการยอมผาธรรมชาติจาก
เปลือกมังคุดจากกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1. ประชากร คือ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญดานการยอมสีธรรมชาติและกลุมชาวสวนปลูก
มังคุด 

2. กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญดานการยอมสีธรรมชาติ จํานวน 3 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจาก
ประสบการณในการทํางาน 5 ปขึ้นไป และกลุมชาวสวนเปลือกมงัคุดคุณภาพตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

2. เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจยั ในศึกษากระบวนการทดลองการยอมสีผาจากเปลือกมังคุด ผูวิจัยใชเคร่ืองมือ คือ 
แบบสัมภาษณ (Interview Guide) สัมภาษณขอมูลเก่ียวกับกรรมวิธีการกระบวนการยอมผาเปลือกมังคุด กลุมชาวสวน 
ผูปลูกมังคุด ที่ใหขอมูลเก่ียวกับผลผลิตมังคุดตามฤดูกาล ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อนํามาใชในการยอมผาจาก
เปลือกมังคุดเพ่ือใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลดังกลาวอยางครบถวน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูล (Data collection) โดยวิธีการนําแบบสัมภาษณ (Interview 
Guide) ไปสอบถามประชากรและกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมผูเช่ียวชาญดานการยอมสีธรรมชาติ กลุมชาวสวนผูปลูกมังคุด
จากน้ันจึงทําการ รวบรวมขอมูลท่ีไดนําไปสูขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุม
ผูเชี่ยวชาญทางดานสียอมผาธรรมชาติ กลุมชาวสวนผูปลูกมังคุด นําผลมารวบรวมและเรียบเรียงออกมาในรูปแบบความ
เรียงเชิงคุณภาพเพ่ือเปนแนวทางในการยอมผาเปลือกมังคุดผานเทคนิคบาติก หลังจากน้ันผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสาเพื่อใหไดผลการวิจัยเปนที่นาเช่ือถือ คือ แหลงเวลาที่ศึกษาและเก็บขอมูลดานกระบวนการยอมสี ไดแก ชวง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 แหลงสถานที่อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่เปนแหลงปลูกมังคุด ที่ผูวิจัยใชในการ
ทดลอง และแหลงบุคคล จากชาวสวนและผูเชี่ยวชาญดานสียอมผา การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สัมภาษณ และทดลองยอมสีจากเปลือกมังคุดเพ่ือตรวจสอบดูผลจากการทดลอง และการตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี
เก่ียวกับการคงทนของสียอม สารชวยยอมที่มาจากวัตถุดิบในทองถิ่น 

ข้ันตอนการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา มาเปนขอมูลในการทดลองทําผา
บาติกเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) สวนการศึกษาขอมูลดานปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการลงพื้นที่
สํารวจเปลือกมังคุดแหงท่ีเหลือจากการแปรรูปเน้ือมังคุด สอบถามเร่ืองการทําผาบาติกจากผูเช่ียวชาญโดยการทดลอง
ยอมผาธรรมชาติจากเปลือกมังคุดดวยวิธกีารยอมเย็นและเขาสูกระบวนการการยอมเย็นดวยเทคนิคบาติกโดย ใชเปลือก
มังคุดแหงในอตัราสวน 1:1 แชนํ้าเปนเวลา 8-10 ช่ัวโมง ตมเปลือกมังคุดเพ่ือสกัดสีเปนเวลา 8 ชั่วโมงจนไดดีที่เขมขนเขา
สูกระบวนการทาํผาบาติกโดยการเขียนเสนเทียนเพ่ือเกิดลวดลาย 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การเขียนนํ้าเทียนดวยจันต้ิงกอนทําการยอมสี 
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นําน้ําสีมาผสมกับสารชวยติดสีไดแก สารสม นํ้าใบชะมวง นํ้าดางขี้เถาตนเงาะ นํ้าดางขี้เถาเปลือกทุเรียน โดย
เร่ิมจากการเตรียมนํ้าสารชวยติดสีแตละชนิดผสมลงในอัตราสวน ดังน้ี นํ้า 1 ลิตร ตอสารสม 50 กรัม นํ้า 1 ลิตร ตอ 
ใบชะมวงปน 300 กรัม นํ้า 1 ลิตร ตอขี้เถาจากเงาะ 50 กรัม น้ํา 1 ลิตร ตอขี้เถาจากเปลือกทุเรียน 50 กรัม 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 การทําสารชวยติดสี โดยการวัดคาความเปนกรดดาง 
 

นําสวนผสมแตละชนิดผสมลงในนํ้าสีอัตราสวนนํ้าสี 200 กรัม ตอนํ้าสารชวยติดสี 100 กรัม ผสมใหเขากันและ
นําไประบายลงผาที่ผานการเขียนเทียนแลวทิ้งไวไหแหงเปนเวลา 7-6 ชั่วโมง จากน้ันนําไปตมเพ่ือลอกเทียนออกจาก 
ผาจนหมด ตากใหแหงในที่รมจากน้ันเขาสูขั้นตอนการทดสอบความคงทนสีในกระบวนการทางวิทยาศาสตรตอไป 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การระบายสีบาติกในผาที่ผานการเขียนลวดลายดวยเทียนรอทิ้งไวใหแหง 6-8 ช่ัวโมง 
 

ตามจุดประสงคขอที่ 3 ในการทดสอบความคงทนสีตอการขัดถูผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารหลักเกณฑในการย่ืนแบบทดสอบความคงทนสีตอการขัดถู ตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 

2001(E) 
2. สงทดสอบความคงทนสีทดสอบความคงทนสีตอการขัดถูตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) 
3. สรุปผลการทดสอบ 
 

ผลการวิจัย 
จากกระบวนการยอมขางตน โดยแบงชนิดของผาเปน 2 ชนิด ไดแก ผาไหม ผาฝาย โดยใชสารชวยยอม 

(mordant) ทั้งหมด 4 ชนิด ไดใหโทนสีที่แตกตางกันดังน้ีจากตารางที่ 1 พบวา การผลการทดลองกระบวนการยอมสี 
ผาไหม พบวา ผาไหมมีการติดสีไดดีกวาผาฝาย เน่ืองจากผาไหมเปนเสนใยที่เกิดจากโปรตีน ผลจากการยอมไดสีโทนสี
นํ้าตาล่ีมีเฉดแตงตางกันไปตามสารชวยติดสี โดยจากสารชวยติดที่เปนกรดจะใหสีที่ออนกวาเล็กนอย   

ผลจากกระบวนนการยอมผาไหมท่ีใชสารชวยติดสีจากใบชะมวง และสารสมใหสีท่ีไกลเคียงกัน สวนสารชวย
ยอมที่ไดจากดางจะใหสีที่มีความเขมกวา ไดแก ผาไหมที่ใชสารชวยติดสีจากนํ้าดางเถาถานเงาะ และจากนํ้าดางเถาเปลอืก
ทุเรียน ใหสีที่เขมมากการติดสีไดดีมาก 

ผลจากกระบวนการยอมผาฝายจะใหสีท่ีออนกวาสีของผาไหมเล็กนอย สารชวยติดสีกลุมที่เปนกรด ไดแก จาก
ใบชะมวง และสารสจะไดเปนสีนํ้าตาลออน และสารชวยติดสีกลุมดางจะใหสีที่เขม ไดแก นํ้าดางจากเถาถานเงาะ และนํ้า
ดางที่ไดจากเถาเปลือกทุเรียนใหสีที่เขมมากที่สุด โดยดูตารางเฉดสีไดจากตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 ในการเปรียบเทียบ
เฉดสีตางๆ และผูวิจัยไดทําการเทียบคูสีกับรหัสสีของแพนโทน Pantone TCX (textile cotton extended) เพื่อใหไดสี
มาตรฐาน  
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ตารางที่ 1 แสดงการใหสีของผาไหมจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็น 
 

สารชวยยอม (mordant) รหัสสีของ (Pantone)   ภาพผาท่ีไดจากการยอม 

 
นํ้าสารสม 

 

17-1134 TCX 

Brown Sugar 

 

 
 

 
นํ้าใบชะมวง 

 

17-1134 TCX 

Brown Sugar 

 

 
 

 

นํ้าดางข้ีเถาตนเงาะ 

18-0513 TCX 

Bungee Cord 

 

 
 

 

นํ้าดางข้ีเถาเปลือกทุเรียน 

 

18-0513 TCX 

Bungee Cord  
 

 

  จากตารางที่ 2 ผลการทดลองกระบวนการยอมสีในผาฝาย พบวา มีการติดสีไดนอยกวาผาไหม ทําใหไดสีที่มี
ความออนกวา เฉดสีที่ไดจากการยอมไดสีโทนสีน้ําตาลซ่ึงจากสารชวยติดที่เปนกรดจะใหสีท่ีออนกวาเล็กนอย ไดแก  
ผาฝายท่ีใชสารชวยยอมจากใบชะมวง และสารสมใหสีที่ไกลเคียงกัน สวนสารชวยติดสีที่ไดจากดางจะใหสีท่ีมคีวามเขมมาก 
ไดแก ผาฝายที่ใชสารชวยยอมจากนํ้าดางเถาถานเงาะ และจากนํ้าดางเถาเปลือกทุเรียน ใหสีที่เขมมากการติดสีไดดีมาก  
เชนเดียวกับผาไหม  
 

ตารางที่ 2 แสดงการใหสีของผาฝายจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็น 
 

สารชวยยอม (mordant) รหัสสีของ (Pantone)   ภาพผาท่ีไดจากการยอม 

 
นํ้าสารสม 

 

14-1110 TCX 
Boulder 

 

 
 

 
นํ้าใบชะมวง 

 

16-1334 TCX 
Tan 

 

 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 13 
เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจยัเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยนื” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
619 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สารชวยยอม (mordant) รหัสสีของ (Pantone)   ภาพผาท่ีไดจากการยอม 

 

นํ้าดางข้ีเถาตนเงาะ 

17-1134 TCX 
Brown Sugar 

 

 
 

 

นํ้าดางข้ีเถาเปลือกทุเรียน 

 

17-1134 TCX 
Brown Sugar 

 

 
 

  

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู มาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) ของผาไหม  
              (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2462) 
 

ความคงทนของสีตอการขัดถู 
 ISO 105-X12: 2001(E)  

สารสม 
G 4519-

1/62 

ใบชะมวง 
G 4519-

2/62 

เงาะ 
G 4519-

3/62 

ทุเรียน 
G 4519-4/62 

สีตกติดผาขาวสภาพแหง (ระดับ) 
   - แนวเสนดายยืน 
   - แนวเสนดายพุง 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

สีตกติดผาขาวสภาพเปยก (ระดับ) 
   - แนวเสนดายยืน 
   - แนวเสนดายพุง 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

 

หมายเหตุ  ระดับ       5 หมายถึง  ไมมีการตกติดของสี 
      4 หมายถึง  สีติดตกเล็กนอย 
      3 หมายถึง  สีตกติดพอสังเกตได 
      2 หมายถึง  สีตกติดคอนขางมาก 

    1 หมายถึง  สีตกติดมาก 
 

 ผลจากการศึกษาการทดลองการยอมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก โดยการ
ยอมเปรียบเทียบสารชวยยอมเพื่อหามาตรฐานความคงทนเพื่อใหไดความสอดคลองกับกรอบแนวความคิด การยอมสี
ธรรมชาติใหไดคุณภาพและมาตรฐาน (พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) ในดานของการยอมสีใหไดสีสมํ่าเสมอ สาร
ชวยยอมสีตองมีความคงทน 
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู มาตรฐาน ISO 105-X12: 2001(E) ของผาฝาย  
               (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2462) 
 

ความคงทนของสีตอการขัดถู 
 ISO 105-X12: 2001(E)  

สารสม 
G 4519-1/62 

ใบชะมวง 
G 4519-2/62 

เงาะ 
G 4519-3/62 

ทุเรียน 
G 4519-4/62 

สีตกติดผาขาวสภาพแหง (ระดับ) 
- แนวเสนดายยืน 
- แนวเสนดายพุง 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

 
4-5 
4-5 

สีตกติดผาขาวสภาพเปยก (ระดับ) 
- แนวเสนดายยืน 
- แนวเสนดายพุง 

 
4 
4 

 
4 
4 

 
4-5 
4-5 

 
4 
4 

 

หมายเหตุ  ระดบั       5 หมายถึง  ไมมีการตกติดของสี 
      4 หมายถึง  สีติดตกเล็กนอย 
      3 หมายถึง  สีตกตดิพอสังเกตได 
      2 หมายถึง  สีตกตดิคอนขางมาก 

    1 หมายถึง  สีตกติดมาก 
 

  ผลสรุปจากการศึกษาการทดลองการยอมสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก 
โดยการยอมเปรียบเทียบสารชวยยอม มีผลสรุปดังน้ี กลุมที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดและสารชวยติดสีในผาไหม 
มีความคงทนสีตอการขัดถูอยูที่ในสภาพแหง ระดับ 4-5 หมายถึง การติดสีติดตกเล็กนอย ถึงไมมีการตกติดของสี ในทุก
สารชวยติดสี 
 กลุมที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดและสารชวยติดสีในผาฝายมีการติดตกสีอยูระหวางระดับ  4-5 โดยแบง 
เปนการติดตกสีผาขาวในสภาพแหง แนวเสนดายยืนและแนวเสนดายพุง อยูในระดับ 4-5 ทุกชนิดของสารชวยติดสี และ 
การติดตกสีผาขาวในสภาพเปยก แนวเสนดายยืนและแนวเสนดายพุง ผาที่ผานการยอมสีจากเปลือกมังคุดท่ีผานสารชวย
ติดสีจากนํ้าดางขี้เถาตนเงาะมีความติดตกสี อยูในระดับ 4-5  สีติดตกเล็กนอยถึงไมมีการตกติดของสีเลย สวนสารชวย
ยอมชนิดอ่ืนๆ จะอยูในระดบัที่ 4 คือสีติดตกเล็กนอย 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษากระบวนการยอมสีจากเปลือกมังคุดซ้ึงมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ีข้ันตอนการเก็บขอมูลและ 
คนควาขอมูลจากภาคเอกสารจากการลงพ้ืนที่ กลุมมังคุดคุณภาพ ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุดิบ
เปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมังคุด มีปริมาณ 20 ตันตอป ผูวิจัยจึงเลือกมังคุดเปลือกแหงเน่ืองจาก 
มีความคงที่ของสีไดดีกวามังคุดสดท่ีใหผลผลิตตอปตามฤดูกาลเทาน้ัน สอดคลองกับกรอบแนวความคิดการยอมสีธรรมชาติ
ใหไดคุณภาพและมาตรฐานในเร่ืองความสามารถในการยอมซ้ําใหเหมือนเดิม (พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) โดย
ผูยอมตองม่ันใจวา วัตถุดิบท่ีนํามาใชในการยอมตองมีปริมาณมากเพียงพอและเม่ือตองการการยอมซ้ําสีเดิมอีก โดยคณะ 
ผูวิจัยไดนําเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งตรงน้ีนํามาศึกษากระวนการยอมสีโดยการยอมเย็นผานเทคนิคบาติก  โดยการทุบเปลือก
ใหเปนช้ินเล็กๆ จากน้ันแชนํ้าไวคางคืน กอนนําไปตมเพ่ือสกัดสีออกมาเพ่ือใชในการยอม โดยใชสารชวยติด (Mordant) 
ที่มีในธรรมชาติและหางายในทองถิ่น โดยจะใหสีสันที่แตกตางกันออกไป  
 สรุปผลกระบวนการทดลองการยอมสีผาจากเปลือกมังคุดการศึกษากระบวนการยอมสี สารชวยยอมนํ้าดาง
ข้ีเถาจากตนเงาะและนํ้าดางขี้เถาจากเปลือกทุเรียนที่ดีมากที่สุด ไดสอดคลองวิจัยของ ณภัค แสงจันทร และคณะ สาร
ชวยติดสีที่ชวยติดสีไดดี คือ นํ้าดางข้ีเถา สารสมและนํ้ามะขามเปยกใหติดสีเพียงเล็กนอย (ณภัค แสงจันทร และคณะ, 
2558) การใชสารชวยยอมผูวิจัยจึงไดเลือกนํ้าดางขี้เถามาใชในงานวิจัย เน่ืองจากเปนสารชวยยอม ขี้เถาจากตนเงาะเปน
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วัสดุเหลือท้ิงจากเผาถานตนเงาะท่ีมปีริมาณมาก และเปลือกทุเรียนที่หางายในทองถ่ินทั้งน้ีนํ้าดางจากขี้เถาของไมตนเงาะ
ที่ชาวสวนมังคุดไดมีเผาถานขาย และนํ้าดางข้ีเถาไมมีสารโลหะ และเปลือกมังคุดที่ผานกระบวนการตมนํ้าสีออกหมดแลว
สามารถทํามาใชประโยชนโดยการนํามาเปนถานอัดมังคุดไดสอดคลองกับกรอบแนวความคิดการยอมสีธรรมชาติใหได
คุณภาพและมาตรฐาน (พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) ดานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  ผาที่ไดจากการยอมผูเชี่ยวชาญทางดานการยอมสีไดแนะนําใหนําผาไปทดสอบเรื่องความคงทนสีตอการขัดถู
เพราะเน่ืองจากผาที่ใชในงานผลิตภัณฑควรคํานึงถึงความคงทนสีตอการขัดถูโดยผูวิจัยไดนําไปทดสอบโดยมีผลการทดสอบ
ในระดับสีตกติดผาขาวสภาพแหงที่ 4-5 สีติดตกเล็กนอยถึงไมมีการตกติดสีเลย ในผามัสลินและผาฝายสวนผาไหม ผลการ 
ทดสอบในระดับสีตกติดผาขาวสภาพแหง ที่ 4 สีติดตกเล็กนอย โดยไดผลทดสอดตามทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105-
X12: 2001(E) สอดคลองกับกรอบแนวความคิดการยอมสีธรรมชาติใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ในเร่ืองความคงทนของสี 
(พูลทรัพย สวนเมือง และคณะ, 2542) วาดวยผลิตภัณฑท่ีดีมีการยอมสีไดมาตรฐานจะตองมีความคงทนตอการขัดถู  
ในระดับมาตรฐาน  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  จากการวิจัยเรื่อง การยอมผาโดยใชสียอมผาจากเปลือกมังคุดดวยวิธีการยอมเย็นผานเทคนิคบาติกผูวิจัย 
มีขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชและเพื่อทําการในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการทดลองหาเศษหรือเปลือกของพืช
เศรษฐกิจหรือผลไมทองถิ่นท่ีเหลือใชชนิดอ่ืนนํามาทดลองยอม เชน สละ ทุเรียน เงาะ เปนตน เพื่อใหไดมาของการใหสี    
และทําการพัฒนาการทําสีในรูปแบบผงเพื่องายตอการใช 
 ควรนําไปทดสอบสีดาน เชน ความคงทนสีตอการซักตามมาตรฐาน ISO 105-C10 : 2006 (E) (ทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO 105-C10: 2006) สําหรับงานส่ิงทอเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม และความคงทนของสีตอแสง 
ตามมาตรฐาน ISO 105-B02: 1994 (E) 
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ผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรียรวมกับโพแทสเซียมคลอเรต 
ตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน 

EFFECTS OF PACLOBUTRAZOL, MEPIQUAT CHLORIDE, AND THIOUREA 
COMBINED WITH POTASSIUM CHLORATE ON FLOWERING AND FRUITING OF 

LONGAN CV. E-DAW IN THE RAINY SEASON 

พัชร สมบูรณชัย1, เลิศชัย จิตรอารี1, มาโนชญ กูลพฤกษี2, วิกันยา ประทุมยศ1 
1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
บทคดัยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย รวมกับ
โพแทสเซียมคลอเรต ตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน ดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน 
ตุลาคม 2560 ณ แปลงเกษตรกร อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) จํานวน 4 กรรมวิธี มี 4 ซํ้า ดังน้ี 1) กรรมวิธีควบคุม (ราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดินอัตรา 20 กรัมตอ
ตารางเมตร) 2) กรรมวิธีราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดินอัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิว 
ทราโซล ความเขมขน 2,000 ppm 3) กรรมวิธีราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดินอัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพน
ทางใบดวยเมพิควอทคลอไรด ความเขมขน 3,000 ppm และ 4) กรรมวิธีราดโพแทสเซยีมคลอเรต ทางดินอัตรา 20 กรัม
ตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวยไทโอยูเรีย ความเขมขน 5,000 ppm พบวา กรรมวิธีที่ 4 สงผลใหตนลําไยมี
เปอรเซ็นตการออกดอกมากที่สุด (95.83%) และมีเปอรเซ็นตการแตกใบออนนอยที่สุด (4.17%) เมื่อเทียบกับกรรมวิธี 
ที่ 2 และ 1 สวนลักษณะชอดอก พบวา กรรมวิธีที่ 4 และ 3 ทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตชอดอกลวนมากกวากรรมวิธีที่ 2 
และ 1 นอกจากน้ียังพบวา กรรมวิธีท่ี 2 มีแนวโนมทําใหความกวางและความยาวของชอดอกลําไยลดลง ในขณะท่ี
เปอรเซน็ตการเกิดชอดอกปนใบ จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก และจํานวนผลตอชอของทุกกรรมวิธีไมแตกตางกัน  
คําสําคัญ: ลําไย, โพแทสเซียมคลอเรต, พาโคลบิวทราโซล, เมพิควอทคลอไรด, ไทโอยูเรีย 
 

Abstract 
  The purpose of this experimental study was to study the effects of paclobutrazol, mepiquat 
chloride and thiourea combined with potassium chlorate on flowering and fruiting of longan cv. E-Daw 
in the rainy season. The experiment was carried out during July to October 2017 at Pong Nam Ron 
District, Chanthaburi Province. The experiment was designed based on completely randomized design 
(CRD) with four treatments and four replications as follows: 1) control (soil drench of potassium chlorate 
at a dose of 20 g/m2 of canopy diameter)  2)  soil drench of potassium chlorate at a dose of 20 g/m2 

combined with the foliar-applied paclobutrazol at 2,000 ppm 3) soil drench of potassium chlorate at 
20 g/m2 combined with the foliar-applied mepiquat chloride at 3,000 ppm and 4)  soil drench of 
potassium chlorate at 20 g/m2 combined with the foliar-applied thiourea at 5,000 ppm. The result 
revealed that the treatment of soil drench of potassium chlorate at 20 g/m2 combined with the foliar-
applied thiourea at 5,000 ppm gave the highest percentage of flowering shoots (95.83%) and the lowest 
percentage of young leaves shoots (4.17%) as compared to the treatments 2 and 1. The flower panicles 
of longan plants treated with treatments 4 and 3 were higher than those of the treatments 2 and 1. 
The width and length of the longan panicles tended to be reduced by the treatment 2. The leafy 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
623 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

panicle percentage, the number of flowers per panicle, flower type percentage and the number of 
fruits per panicle did not significantly differ among such treatments. 
Keywords: Longan, potassium chlorate, paclobutrazol, mepiquat chloride, thiourea 
 

บทนํา 
  ลําไย (Dimocarpus longan Lour.) เปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจังหวัด
จันทบุรี เปนจังหวัดที่มีผลผลิตลําไยนอกฤดูมากที่สุดในประเทศ โดยมีพ้ืนที่ปลูกเทากับ 209,242 ไร เน้ือที่เก็บเก่ียว
ผลผลิตเทากับ 177,759 ไร และผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 1,358 กก./ไร (สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2560) ซ่ึงปกติแลว
การออกดอกติดผลของลําไยในฤดูจะมีปจจัยเก่ียวของหลายปจจัยและมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม กลาวคือ ชวง
กอนการออกดอก ใบและยอดจะตองหยุดการผลิใบ มีการสะสมอาหารเพียงพอ ใบอยูในสภาพแกทั้งตน มีอุณหภูมิหนาว
เย็นประมาณ 10-20 องศาเซลเซยีสชวงหน่ึงกอนการออกดอก แตในปจจุบันเกษตรกรสามารถชักนําใหตนลําไยออกดอก
ไดตลอดทั้งปดวยการใชสารในกลุมคลอเรต (สุชาติ จันทรเหลือง, 2545) อยางไรก็ตามในชวงฤดูฝน ตนลําไยมีการ
ตอบสนองตอโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ไมดีนัก ทําใหลําไยออกดอกนอย (Manochai et al., 2005: 380) รวมทั้ง
การออกดอกนอกฤดูของลําไยมากหรือนอยอาจขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อายุใบ อัตราการใหสารท่ีเหมาะสม ฤดูการให
สาร ความเขมแสง และพันธุลําไย (พาวิน มะโนชัย และคนอ่ืนๆ, 2547: 8) ดวยเหตุน้ี การแกไขปญหาลําไยออกดอกนอย
ในชวงฤดูฝน จึงมีความจําเปนอยางมาก เพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตลําไยไดมากข้ึน   
 ในปจจุบันมีรายงานวิจัยหลายฉบับที่พบวา พาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย สามารถ
กระตุนหรือสงเสริมการออกดอกของพืช เชน มะลิวรรณ นาสี และคนอื่นๆ (2557: 277) รายงานวา เมพิควอทคลอไรด
และพาโคลบิวทราโซล  สามารถชักนําใหตนมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองออกดอกไดเร็ว และมีลักษณะชอดอกลวน
มากกวากรรมวิธีควบคุม พาวิน มะโนชัย และคนอ่ืนๆ (2560: 7) พบวา การใหพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 2,000 
มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหลําไยเกิดดอกลวนเพิ่มมากข้ึนและลดการเกิดชอดอกปนใบอยางเห็นไดชัด สิทธา จิตอารียรัตน 
(2545: 21) รายงานวา ไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต ทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการแตกตาสูงกวาตนท่ีไมไดรับ
สาร 92 เปอรเซ็นต สุรพล ฐิติธนากุล และสุชาติ เชิงทอง (2557: 27) พบวา ไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
สามารถทําลายการพักตัวและกระตุนใหเงาะเริ่มแตกตาหลังไดรับสาร 7 วัน Tongumpai et al., (1997: 69) รายงานวา 
ไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต สามารถกระตุนใหมะมวงมีการแตกตาหลังไดรับสาร 14 วัน 
 ดวยเหตุน้ี การวิจัยในครั้งน้ีจึงเลือกทดสอบผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรียรวมกับ
การใชโพแทสเซียมคลอเรตตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหา
ลําไยออกดอกนอยในฤดูฝน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย ตอการออกดอกและติดผลของลําไย
พันธุอีดอในฤดูฝน  
 

วธีิดําเนินการวิจัย 
 คัดเลือกตนลําไยพันธุอีดอ อายุ 7 ป ณ แปลงเกษตรกร อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี จํานวน 16 ตน  
มีขนาดเสนผาศูนยกลางทรงพุม 5-6 เมตร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; 
CRD) จํานวน 4 กรรมวิธี มี 4 ซ้ํา ดงัตอไปน้ี   
 กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีควบคุม (ราดโพแทสเซียมคลอเรตทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร) (พาวิน มะโนชัย 
และคนอ่ืนๆ, 2547: 9)  
 กรรมวิธีที่ 2 ราดโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวย 
พาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 2,000 ppm (นพดล ศรีเหรา, 2557: 66)  
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 กรรมวิธีที่ 3 ราดโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวย
เมพิควอทคลอไรด ความเขมขน 3,000 ppm (มะลวิรรณ นาสี และคนอื่นๆ, 2557: 273)  
 กรรมวิธีที่ 4 ราดโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดิน อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร รวมกับพนทางใบดวย 
ไทโอยูเรีย ความเขมขน 5,000 ppm (สิทธา จิตอารียรัตน, 2545: 21)  
 เม่ือใบลําไยชุดที่ 3 อยูในระยะใบเพสลาด พนปุยทางใบสูตร 0-52-34 ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เพ่ือใหตน
ลําไยมีการสะสมอาหารกอนการออกดอก หลังจากน้ัน 7 วัน ราดสาร KClO3 ความเขมขน 99.9 เปอรเซ็นต ทางดินใน
อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร ของพื้นที่ทรงพุม เม่ือราดสารทางดินครบ 15 วัน พนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล          
เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย ตามกรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยพนสารแตละชนิดปริมาณ 10 ลิตรตอตน 
 ภายหลังการพนสาร 1 สัปดาห สุมเลือกยอดลําไยรอบทรงพุม จํานวน 40 ยอด และบันทึกขอมูลความกวาง
และความยาวของชอดอกทุกสัปดาหจนครบ 4 สัปดาห บันทึกขอมูลการออกดอก โดยคํานวณเปนเปอรเซ็นตการออก
ดอก (การออกดอก = (จํานวนยอดสุมที่ออกดอก x 100)/จํานวนยอดสุมทั้งหมด) เปอรเซ็นตการแตกใบออน เปอรเซ็นต
ชอดอกลวน และเปอรเซ็นตชอดอกปนใบ โดยคํานวณเปนเปอรเซ็นตเชนเดียวกับการออกดอก จากนั้นสุมชอดอกตนละ 
4 ชอตอกรรมวิธี จํานวน 4 ตน หอดวยถุงรีเมยเพื่อตรวจนับจํานวนดอกตอชอและเพศดอก โดยแบงเปนดอกเพศผูและ
ดอกสมบูรณเพศ จากน้ันนับจํานวนผลตอชอโดยสุมเลือกยอดลําไยจํานวน 4 ชอตอกรรมวิธี จํานวน 4 ตน และคํานวณ
เปนเปอรเซ็นตการติดผล (การติดผล = (ผลตอชอ x 100)/จํานวนดอกสมบูรณเพศ) จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ
โดยใชโปรแกรม SPSS 
 

ผลการวิจัย 
 1. เปอรเซ็นตการออกดอก และเปอรเซ็นตการแตกใบออน  
 การใช KClO3 ราดทางดนิรวมกับการพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรดและไทโอยูเรีย พบวา 
กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยไทโอยูเรีย ทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตออกดอกมากที่สุดเทากับ 
95.83 เปอรเซน็ต ซึ่งมคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีราด KClO3 ทางดิน
เพียงอยางเดียว และกรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล ในขณะที่เปอรเซ็นตการ
ออกดอกของตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดไมแตกตางทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีอื่นๆ (P≥0.05)   
 สวนเปอรเซ็นตการแตกใบออน พบวา กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยไทโอยูเรีย ทําให
ตนลําไยมีเปอรเซน็ตการแตกใบออนนอยที่สุดเทากับ 4.17 เปอรเซ็นต (P≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีราด KClO3 

ทางดินเพียงอยางเดียว และกรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล ในขณะที่เปอรเซ็นต
การแตกใบออนของตนลําไยท่ีราด KClO3 ทางดินรวมกับการพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดไมแตกตางกับกรรมวิธีอ่ืนๆ 
(P≥0.05) (ตารางท่ี 1)  
 

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการออกดอก เปอรเซ็นตการแตกใบออน เปอรเซ็นตชอดอกลวน และเปอรเซ็นตชอดอกปนใบ  
              ของตนลําไยหลงัไดรับโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรยี  
              4 สัปดาหในฤดูฝน   

 

กรรมวิธี 
การออกดอก (%) ลักษณะชอดอก (%) 

การออกดอก การแตกใบออน ชอดอกลวน ชอดอกปนใบ 
1) KClO3 20 g/m2  83.33 b 16.67 a 69.17 b 14.17 
2) KClO3 20 g/m2                               

+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm 
85.83 b 14.17 a 76.67 ab 9.17 

3) KClO3 20 g/m2                    
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm 

90.00 ab 10.00 ab 80.83 a 9.17 
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หมายเหตุ –  คาเฉลี่ยในคอลัมนท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีไมเหมือนกันแสดงวา มีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
                ความเช่ือมั่น 95% , * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   
 

  2. ลักษณะชอดอกลําไย 
  จากการทดลอง พบวา ลําไยมีชอดอก 2 ชนิด คือ ชอดอกลวนและชอดอกปนใบ โดยตนลําไยที่ราด KClO3 ทาง
ดินรวมกับพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดและไทโอยูเรีย มีเปอรเซ็นตชอดอกลวนมากที่สุดคือ 80.83% และ 85.00% 
ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินเพียงอยาง
เดียว (69.17%) ในขณะที่เปอรเซ็นตชอดอกลวนของตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทรา
โ ซ ล  
ไมแตกตางกับตนลําไยในกรรมวิธีอ่ืนๆ (P≥0.05) ในกรณีชอดอกปนใบ พบวา เปอรเซ็นตชอดอกปนใบของตนลําไยใน 
ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P≥0.05) โดยตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และกรรมวิธีราด 
KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย มีเปอรเซ็นตชอดอกปนใบ
เทากับ 14.17, 9.17, 9.17 และ 10.83 เปอรเซ็นต ตามลําดบั (ตารางที่1)    
  3. ความกวางของชอดอกลําไย  
  หลังพนสารทางใบ 1 สัปดาห ตนลําไยท่ีราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีความ
กวางของชอดอกลําไยนอยท่ีสุด คือ 2.63 เซนติเมตร และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเทียบกับ
กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สวนสัปดาหที่ 2, 3 และ 4 พบวา ตนลําไย 
ในทุกกรรมวิธีมีความกวางของชอดอกลําไยไมแตกตางกัน (P≥0.05) โดยมีความกวางของชอดอกในสัปดาหที่ 4 อยู
ระหวาง 18.88-23.75 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)   
 

ตารางที่ 2 ความกวางของชอดอกหลังตนลําไยไดรับโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด  
              และไทโอยูเรีย 1, 2, 3 และ 4 สปัดาหในฤดูฝน 
 

 

หมายเหตุ –  คาเฉลี่ยในคอลัมนท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีไมเหมือนกันแสดงวา มีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
                ความเช่ือมั่น 95%, * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%, ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

4) KClO3 20 g/m2                    
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm 

95.83 a 4.17 b 85.00 a 10.83 

F-test * * * ns 
C.V. (%) 4.22 33.33 6.42 24.98 

กรรมวิธี 
ความกวางของชอดอก (เซนติเมตร) 

สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 
1) KClO3 20 g/m2  4.48 a 5.12 12.96 23.75 
2) KClO3 20 g/m2                    
+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm 

2.63 b 3.52 9.71 18.88 

3) KClO3 20 g/m2                    
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm 

3.47 ab 5.18 12.19 21.85 

4) KClO3 20 g/m2                    
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm 

4.01 a 4.28 10.00 21.77 

F-test * ns ns ns 
C.V. (%) 15.05 22.31 13.31 9.79 
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ตารางที่ 3 ความยาวของชอดอกหลังตนลําไยไดรับโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด  
              และไทโอยูเรีย 1, 2, 3 และ 4 สปัดาหในฤดูฝน 

 

  
หมายเหตุ –  คาเฉลี่ยในคอลัมนท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีไมเหมือนกันแสดงวา มีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ            
                 ความเชื่อม่ัน 95%, * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, ns แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%   
 

  4. ความยาวของชอดอกลําไย  
  ความยาวของชอดอกลําไยหลังพนสารทางใบ พบวา สปัดาหที่ 1 หลังการพนสาร ตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดิน
รวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีความยาวของชอดอกลําไยนอยที่สุดเทากับ 6.39 เซนติเมตร แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเทียบกับกรรมวิธีราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สวน
สัปดาหที่ 2 และ 3 หลังการพนสาร ตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีความยาว
ของชอดอกลําไยนอยที่สุดเทากับ 9.83 และ 15.66 เซนติเมตร ตามลําดับ และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
(P≤0.05) เม่ือเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ในขณะที่สัปดาหท่ี 4 ความยาวของชอดอกลําไยในทุกกรรมวิธีไมแตกตางกัน 
(P≥0.05) โดยมีความยาวของชอดอกอยูระหวาง 25.24-31.60 เซนติเมตร (ตารางที่ 3)       
  5. จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก และอัตราสวนเพศดอก 
  หลงัการพนสารทางใบ 4 สัปดาห พบวา ทุกกรรมวิธีสงผลใหตนลําไยมีจํานวนดอกตอชอไมแตกตางกันทางสถิติ 
(P≥0.05) โดยมีจํานวนดอกตอชออยูระหวาง 2,227.67-2,922.42 ดอกตอชอ เชนเดียวกับเปอรเซ็นตเพศดอกที่พบวา 
เพศดอกลําไย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ดอกเพศผูและดอกสมบูรณเพศ ซึ่งตนลําไยในทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตดอกเพศ 
ผูและดอกสมบูรณเพศไมแตกตางกันทางสถิติ (P≥0.05) โดยมีเปอรเซ็นตดอกเพศผูอยูระหวาง 95.97-98.30 เปอรเซ็นต 
และเปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศอยูระหวาง 1.70-4.03 เปอรเซ็นต ในกรณีของอัตราสวนเพศดอก พบวา กรรมวิธีราด 
KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และ
ไทโอยูเรีย มีอัตราสวนดอกเพศผูตอดอกสมบูรณเพศ เทากับ  39.26:1, 24.78:1, 58.56:1 และ 34.22:1 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 4)     
 
 
 
 
 
     

กรรมวิธี 
ความยาวของชอดอก (เซนติเมตร) 

สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 
1) KClO3 20 g/m2  8.79 a 12.42 a 21.83 a 30.47 
2) KClO3 20 g/m2                    
+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm 

6.39 b 9.83 b 15.66 b 25.24 

3) KClO3 20 g/m2                    
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm 

7.11 ab 12.51 a 20.91 a 27.65 

4) KClO3 20 g/m2                    
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm 

9.21 a 14.56 a 21.08 a 31.60 

F-test * * * ns 
C.V. (%) 14.67 10.45 11.67 11.78 
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ตารางที่ 4 จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก และอัตราสวนเพศดอกของตนลําไยหลังไดรับโพแทสเซียมคลอเรต 
              รวมกับพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย 4 สัปดาหในฤดูฝน   
 

กรรมวิธี จํานวนดอกตอชอ 
เพศดอก (%) อัตราสวนเพศดอก 

(เพศผู : 
สมบูรณเพศ) 

เพศผู 
สมบูรณ

เพศ 
 1) KClO3 20 g/m2  2,828.42 97.46 2.54 39.26:1 
2) KClO3 20 g/m2                          
+ พาโคลบิวทราโซล 2,000 ppm 

2,429.75 95.97 4.03 24.78:1 

3) KClO3 20 g/m2                          
+ เมพิควอทคลอไรด 3,000 ppm 

2,922.42 98.30 1.70 58.56:1 

4) KClO3 20 g/m2                          
+ ไทโอยูเรีย 5,000 ppm 

2,227.67 97.22 2.78 34.22:1 

F-test ns ns ns - 
C.V. (%) 17.99 1.07 37.66 - 

 

หมายเหตุ – ns  แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%   
 

  6. เปอรเซ็นตการติดผล และจํานวนผลตอชอ  
  เม่ือผลลําไยมีขนาดเทาเหรียญบาท (เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 20 มิลลิเมตร) พบวา ตนลาํไยในทุกกรรมวิธีมี
เปอรเซ็นตการติดผลไมแตกตางกันทางสถิติ (P≥0.05) โดยตนลําไยที่ราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว และราด KClO3 
ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย มีเปอรเซ็นตการติดผลเทากับ 28.95, 
25.89, 26.33 และ 23.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เชนเดียวกับจํานวนผลตอชอ พบวา ตนลําไยในทุกกรรมวิธีมีจํานวนผล
ตอชอไมแตกตางกัน (P≥0.05) โดยมีจํานวนผลตอชออยูระหวาง 12.54-19.81 ผลตอชอ (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตการติดผลและจํานวนผลตอชอของตนลําไยหลังไดรับสารโพแทสเซียมคลอเรต รวมกับ                                     
              พาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย 4 สัปดาหในฤดูฝน 
 

 
 

หมายเหตุ – ns  แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (P≥0.05) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  โดยปกติตายอดของลําไยที่กําลังพักตัวอาจพัฒนาเปนดอกหรือใบข้ึนอยูกับสารเคมีที่ไดรับ โดยการทําลายการ
พักตัวของตาใบเปนเพียงกลไกประการหน่ึงที่ควบคุมการออกดอกของลําไย อาจเก่ียวของกับกิจกรรมทางเคมี หรือสมดุล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในตนลําไย ซ่ึงควบคุมกลไกในการสรางตาดอกหรือใบหรือกลไกอ่ืนๆ (สิทธา  
จิตอารียรัตน, 2545: 62-63) จากการศึกษาผลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด และไทโอยูเรีย รวมกับ
โพแทสเซียมคลอเรต ตอการออกดอกและติดผลของลําไยพันธุอีดอในฤดูฝน พบวา กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินเพียง
อยางเดียว ทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอก 83.33 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตการแตกใบออน 16.67 เปอรเซ็นต 
ในขณะที่กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สงเสริมใหตนลําไยมีเปอรเซน็ตการออกดอกเพิ่มข้ึน
เปน 95.83 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซน็ตการแตกใบออนเหลือเพียง 4.17 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา ในชวงฤดูฝนตนลําไย
ตอบสนองตอการราด KClO3 เพียงอยางเดียวไดไมดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เปนชวง 
ฤดูฝนที่ในบรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธสูง สงผลตอการปดเปดปากใบ และอัตราการคายน้ําของพืชลดลง จึงทําใหการ 
ดูดซับ KClO3 ลดลง นอกจากน้ีปริมาณนํ้าฝนจํานวนมาก ทําใหเกิดการชะลาง KClO3 และทําใหความเขมแสงตํ่า ซึ่ง
สงผลตออัตราการสังเคราะหแสง ที่อาจทําใหพืชสรางอาหารไมเพียงพอตอการสรางตาดอก (วิชชุดา ตองออน และคน
อ่ืนๆ, 2556: 17) ซึ่งสอดคลองกับ บุญชาติ คติวัฒน (2551: 37) พบวา การใหสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียวใน
เดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับฤดูฝน ทําใหตนลําไยออกดอกนอยที่สุดเทากับ 78.5 เปอรเซน็ต เม่ือเทียบกับฤดูอื่นที่มีเปอรเซน็ต
การออกดอก 80.3-100 เปอรเซ็นต    
 จากที่กลาวมาแลวขางตนการราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยไทโอยูเรีย 5,000 ppm มีผลทําใหตน
ลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอกเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากไทโอยูเรียมีคุณสมบัติทําลายการพักตัวของพืช โดยลดปริมาณ abscisic 
acid ซ่ึงเปนสารยับย้ังการเจริญเติบโตของพืช และจากการทําลายการพักตัวน้ี สงผลใหเกิดกระบวนการตางๆ ที่นําไปสู
การเจริญเติบโต (สิทธา จิตอารียรตัน, 2545: 59; เสาวคนธ ทิมทอง, 2549: 41) รวมทั้งไทโอยูเรียมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณสารประกอบไนโตรเจน amino acid เพ่ิม GA3 และ IAA ในพืช (Seif El-Yazal and Rady, 2013: 167; Seif El-
Yazal, M.A., S.A. Seif El-Yazal and M.M. Rady, 2014: 217) สอดคลองกับ สิทธา จิตอารียรัตน (2545: 21) รายงาน
วา เม่ือฉีดพนไทโอยูเรีย ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต ใหกับตนลําไยที่มีใบชุดที่ 3 แกเต็มที่ ทําใหตนลําไยมีการแตกตา 
92 เปอรเซ็นต  ในขณะที่ตนลําไยที่ไมไดรับไทโอยูเรีย ไมมีการแตกตา และจากรายงานของ ศิราณี ศรีวิเชียร  
สุภาภรณ เอี่ยมเขง และสุรพล ฐิติธนากุล (2551: 69) พบวา ตนเงาะที่ไดรับไทโอยูเรียมีเปอรเซ็นตการแตกตาในสัปดาห
แรกเพ่ิมขึ้นตามระดับของไทโอยูเรียที่เพ่ิมข้ึน โดยที่ความเขมขน 0.75 เปอรเซ็นต มีการแตกตาสูงสุด เทากับ 87.5 
เปอรเซน็ต   
 นอกจากน้ียังพบวา กรรมวิธีราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดและพนทางใบดวย 
ไทโอยูเรีย มีผลทําใหตนลําไยมีลักษณะชอดอกลวนมากท่ีสุดเทากับ 80.83 และ 85.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เน่ืองจาก
เมพิควอทคลอไรดเปนสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ที่ตอตานกระบวนการสรางจิบเบอเรลลิน ในขั้นตอนการเปลี่ยน 
geranylderanyl pyrophosphate ไปเปน ent-kaurene (Lalit, M. S., 2002: 767) ซึ่งสอดคลองกับ มะลิวรรณ นาสี 
และคนอ่ืนๆ (2557: 274) พบวา การพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดทําใหมะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทองมีลักษณะชอดอก
ลวน 67.11 เปอรเซ็นต ในขณะที่ตนมะมวงที่ไมไดรับสารไมพบการออกดอก และสอดคลองกับรุงนภา ทวนทอง และ 
วิจิตต วรรณเชิด (2551: 76) พบวา การพนไทโอยูเรียท่ีความเขมขน 1,500 ppm สงเสริมใหสมโอพันธุหอมหาดใหญ
ออกดอก 142.00 ดอกตอตน เม่ือเทียบกับตนที่ไมไดรบัสารซ่ึงมีการออกดอกเพียง 129.33 ดอกตอตน    
  จากการศึกษาครั้งน้ีจะเห็นไดวา การราด KClO3 ทางดินรวมกับพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล ทําใหความ
กวางและความยาวของชอดอกลําไยมีแนวโนมลดลงตลอด 4 สัปดาห เม่ือเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ    
พาโคลบิวทราโซลเปนสารออกฤทธิ์ในทางตรงขามกับจิบเบอเรลลิน โดยยับย้ังการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน และลดการ 
ยืดตัวของขอปลอง (Berova, M. and Zlatev, Z., 2000: 122) สอดคลองกับรายงานของพาวิน มะโนชัย และคนอ่ืนๆ 
(2560: 7) พบวา การใหพาโคลบิวทราโซล 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในระยะใบออน ครั้งที่ 2 ระยะ
ใบโตเต็มที่  (ใบแก) และใหโพแทสเซียมคลอเรต ทําใหความกวางและความยาวของขนาดชอดอกลําไยลดลง  
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ในอะโวคาโด พบวา การพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซลหลังตัดยอดได 45 วัน ที่ความเขมขน 0, 100, 200, 400 และ 
800 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหความยาวของยอดลดลงตามความเขมขนของสาร และเริ่มมีความยาวเพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาผานไป 
(เบ็ญจมาส วิไลพัฒน, 2557: 59-60) 
  การออกดอกนอกฤดูของลําไยมากหรือนอยอาจขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อายุใบ อัตราการใหสารที่เหมาะสม 
ฤดูการใหสาร ความเขมแสง และพันธุลําไย เปนตน (พาวิน มะโนชัย และคนอ่ืนๆ, 2547: 8) ซ่ึงผลการทดลองในคร้ังน้ี 
พบวา จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก อัตราสวนเพศดอก เปอรเซ็นตการติดผล และจํานวนผลตอชอของทุก
กรรมวิธีไมมคีวามแตกตางกัน สอดคลองกับ นพดล ศรีเหรา (2557: 66-67) พบวา การฉีดพนพาโคลบิวทราโซลกับลําไย
พันธุอีดอความเขมขน 2,000 ppm ทําใหตนลําไยที่ไดรับพาโคลบิวทราโซลทุกความเขมขนมีจํานวนผลตอชอ และ
ปริมาณผลผลิตตอตนไมแตกตางกัน และรายงานของบุญชาติ คติวัฒน (2551: 59-61) พบวา การใชพาโคลบิวทราโซล
ดวยวิธีการฉีดพนทางใบ ไมมีผลตอการติดผลและปรมิาณผลผลิตของลําไย สวนในสมโอ พบวา การใหไทโอยูเรีย ทําใหสม
โอมีเปอรเซ็นตการติดผลไมแตกตางจากตนที่ไมไดรับสาร (รุงนภา ทวนทอง และวิจิตต วรรณเชิด, 2551: 76) ในมะมวง 
พบวา การฉีดพนทางใบดวยเมพิควอทคลอไรดกับมะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทอง อัตรา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอ
จํานวนผลตอชอ เปอรเซ็นตดอกเพศผู เปอรเซ็นตดอกสมบูรณเพศ สวนอัตราสวนเพศดอก (ดอกเพศผู : ดอกสมบูรณ
เพศ) พบวา มีแนวโนมดอกเพศผู : ดอกสมบูรณเพศ เพ่ิมมากขึ้น (มะลิวรรณ นาสี และคนอื่นๆ, 2557: 275) ในขณะที่
การฉีดพนสารพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 500 ppm และการฉีดพนไทโอยูเรีย 2,500 ppm ไมมีผลตอจํานวนดอก
ตอชอของเงาะพันธุโรงเรียน (ชัยวัฒน มครเพศ, 2537: 59)  
 

สรุปผลการวิจัย 
  การราด KClO3 ทางดิน รวมกับการพนทางใบดวยไทโอยูเรีย สามารถชักนําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการออก
ดอกและเกิดลักษณะชอดอกลวนไดมากกวาการราด KClO3 ทางดินเพียงอยางเดียว สวนการราด KClO3 ทางดินรวมกับ
การพนทางใบดวยพาโคลบิวทราโซล มีแนวโนมทําใหชอดอกของลําไยมีขนาดลดลง ในขณะที่เปอรเซ็นตการเกิดชอดอก
ปนใบ จํานวนดอกตอชอ เปอรเซ็นตเพศดอก เปอรเซ็นตการติดผล และจํานวนผลตอชอของทุกกรรมวิธีไมแตกตางกัน  
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การศึกษาองคประกอบทางเคมีและปริมาณจุลินทรียของหญาเนเปยรหมัก 
ท่ีอายุการหมักตางกัน 

The Study of Chemical Components and Quantity of 
Microorganisms in Napier Grass Silage at Different Ensiling Periods 

กรรณิกา อัมพุช1, กมลพร กอกขุนทด1, แพรวพรรณ ชูชวย4,  
พรรณวิภา แพงศรี2, ประภาวรรณ แพงศรี3  

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
4 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา สํานักพัฒนาอาหารสัตว กรมปศุสัตว 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมี ปริมาณจุลินทรีย และกรดอินทรียระหวางหญา      
เนเปยรหมักที่อายุตางกัน หญาเนเปยรที่ใชเปนหญาเนเปยรปากชอง 1 อายุ 60 วัน หมักท่ีอายุ 21 และ 28 วัน โดยไมมี
การเติมสารเสริมใดๆ ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ปริมาณกรดอินทรีย ชนิดและปริมาณจุลินทรีย พบวา 
องคประกอบทางเคมีสวนใหญไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) ยกเวนปริมาณวัตถุแหงน้ันพบมากในหญาหมักท่ีอายุ  
21 วัน ในขณะที่ปริมาณไขมันในหญาหมักที่อายุ 28 วันมีปริมาณมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับ 
กรดอินทรีย พบวา ปริมาณกรดแลคตคิ และกรดอะซิติค กรดบิวไทริคเพ่ิมสูงขึ้น เม่ืออายุการหมักเพ่ิมเปน 28 วัน (P<0.05) 
และปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและแบคทีเรียแลคติคมีปริมาณลดลงในหญาเนเปยรหมักที่อายุ 28 วัน  
คําสําคัญ: หญาเนเปยร, หญาหมัก, จุลินทรีย, กรดอินทรีย 
 

Abstract 
  The objective of this research was to study the chemical composition, quantity of microorganisms 
and organic acids between napier grass during the different ensiling periods without feed additives. Sixty 
days old of Napier Packchong silage used in this study was fermented, ensiling for the period of 21 and 
28 days. The results showed that most of the chemical composition did not differ in terms of the ensiling 
period (P>0.05). While the dry matter content was higher in the 21-day silage but lower in the fat content 
compared to having ensiled at 28 days (P<0.05). For the organic acids, it was found that lactic acid, acetic 
acid and butyric acid contents increased in response to the increasing period of fermentation (P<0.05). 
The total bacteria and lactic acid bacteria contents decreased when the fermentation period delayed to 
28 days. 
Keywords: Napier grass, Silage, Microorganisms, Organic acid 
 

บทนํา 
  หญาเนเปยร (Pennisetum purpureum) เปนหญาอาหารสัตวที่เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเค้ียวเอ้ืองในประเทศ
ไทยรูจักกันดี เน่ืองจากเปนหญาที่ใหผลผลิตตอพื้นที่สูงที่สุด มีความนากิน และมีสายพันธุที่หลากหลาย หญาเนเปยร
สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ เชน การตัดสด การปลอยสัตวลงแทะเล็ม การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ และที่
รูจักกันดี คือ การนํามาทําหญาหมัก (กรรณิกา เรงศริิกุล และคณะ, 2556: 101-110; กรรณกิา อัมพุช และคณะ, 2561: 
71-87; พงศธร กงจักร และ กรรณิกา อัมพุช, 2562: 322-327) หญาหมัก หมายถึง การนําอาหารสัตวที่มีความช้ืนมาเก็บ
รักษาไวในสภาพที่ไมมีอากาศ เพื่อใหเกิดกรดจากกระบวนการหมักโดยจุลินทรียในธรรมชาติ โดยคุณคาทางอาหารสัตวมี
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การเปล่ียนแปลงนอยที่สุด สําหรับใชเปนอาหารสัตวในชวงที่ขาดแคลนพืชสด (กรมปศุสัตว, 2547: 1) ท้ังน้ีปจจัยที่
ควบคุมคุณภาพของหญาหมักมีมากมาย ไดแก ชนิดของพืช ควรเลือกพืชที่มีนํ้าตาลสูงมากกวารอยละ 6 เพื่อใชเปนอาหาร
จุลินทรียระหวางกระบวนการหมัก พืชที่นยิม เชน ขาวโพด หญารูซ่ี และหญาเนเปยร เปนตน อายุของพืชขณะตัดหมัก
ควรอยูในชวงใหผลผลิตสูงไมแกหรือออนเกินไป และระดับความชื้นของพืชควรอยูระหวางรอยละ 65-70 และความยาว
ของทอนพืชควรตัดหรือสับใหเปนช้ินส้ันๆ ประมาณ 3-5 เซนติเมตร (กรมปศุสัตว, 2547: 13) ในการหมักอาจมีการเติม
สารชวยหมักสวนใหญเปนสารที่ใสเพ่ือเพิ่มนํ้าตาล ลดความช้ืน ทําใหเกิดกรดเร็วขึ้น และเพ่ิมความนากิน เชน กากนํ้าตาล 
รําละเอียด เกลือ โดยภาชนะท่ีใสหญาหมักมีหลายรูปแบบเชน ถุงดํา ถังพลาสติก หลุมหมักหรือบอหมัก เปนตน 
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นหลังการปดหลุมหมัก คือ ขบวนการหมักเปรี้ยว แบงเปนสองกระบวนการหลัก คือ กระบวนการท่ี
ตองการออกซิเจน และกระบวนการท่ีไมตองการออกซิเจน ซ่ึงจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใดขึ้นกับการทํางานของจุลินทรีย 
ปริมาณอากาศที่ยังหลงเหลืออยู และองคประกอบตางๆ ภายในพืช (สายัณห ทัดศรี, 2547) กอนที่ขบวนการหมักจะ 
เร่ิมขึ้นน้ันออกซิเจนท่ีหลงเหลืออยูในถุงหมักจะทําใหเกิดขบวนการทางเคมีและชีวภาพซึ่งจะใชสารอาหารและพลังงาน 
ในหญา สงผลใหเกิดการผลิตนํ้า คารบอนไดออกไซด ความรอน และแอมโมเนียอิสระ ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจะไปเพิ่ม
อุณหภูมิของหญาหมัก และเกิดผลเสียตอหญาหมักได ทั้งในดานการสูญเสียวัตถุแหงและคุณภาพ (Borreani et al., 
2017) จุลินทรียที่พบมีหลายชนิดทั้งที่ตองการและไมตองการออกซิเจน เชน ยีสตและรา สวนใหญจะตองการออกซิเจน
ในการเจริญเติบโต ยีสตและรามีอัตราการเจริญเติบโตชากวาแบคทีเรีย และมีผลกระทบตอกระบวนการหมักนอย แต
พบวามีผลตอการเส่ือมเสียของพืชเมื่อเปดหลุมหมัก แบคทีเรียในขณะที่มีอากาศน้ันจะเปลี่ยนคารโบไฮเดรตในพืชเปน
กรดอินทรียชนิดตางๆ เชน อะซิติค โปรไพโอนิค และแลคติค เปนตน ทั้งนี้ทั้งยีสตและราในขณะที่มีอากาศอยูจะเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นและจํานวนจะลดลงจนกระทั่งอากาศถูกใชหมดไป ในขณะที่เอนไซมตางๆ ยังทํางานปกติและเปล่ียน
นํ้าตาลเปนแอลกอฮอล และส่ิงเนาเปอยผุพัง ทําใหคุณภาพของหญาหมักลดลง ดังน้ัน ในการทําหญาหมักจึงมีความ
จําเปนตองกําจัดอากาศออกใหเหลือนอยท่ีสุดเทาที่จะทําได ซ่ึงจะชวยจํากัดจํานวนยีสตและราไมใหมีมากเกินไป เม่ือ
ออกซิเจนในหญาหมักถูกใชหมดไปกระบวนการที่ไมตองการออกซิเจนจึงเกิดขึ้นโดยการทํางานของแบคทีเรียกลุม 
homofermentative lactic bacteria และ heterofermentative lactic bacteria เชน lactobacilli และ streptococci 
ผลที่เกิดจากการทํางานของแบคทีเรียเหลาน้ีจะไดกรดแลคติค ซึ่งข้ึนกับปริมาณนํ้าตาล ถามีน้ําตาลมากและอยูในสภาพ
ไมมีออกซิเจนจะทําใหเกิดกรดแลคติคเร็วข้ึน (สายัณห ทัดศรี, 2547) นอกจากน้ันยังมีจุลินทรียอ่ืนๆ ที่ทําหนาที่หมัก
ไดแก enterobacteria, clostridia และ ยีสต (Borreani et al., 2017) ทั้งน้ีการประเมินคณุภาพของพืชหมักนิยมวัดคา
ความเปนกรดดาง ปริมาณกรดอินทรีย แอลกอฮอล แอมโมเนียไนโตรเจน รวมท้ังขนาดของประชากรจุลินทรียที่พบ 
(Kung et al., 2018: 4020) ภายหลังจากการปดภาชนะหรือหลุมหมักประมาณ 21-28 วันก็จะไดพืชหมักที่ผาน
กระบวนการหมักที่สมบูรณสามารถเปดหลุมหมักและนํามาใชไดโดยกอนนําไปใชเลี้ยงสัตวหากสวนบนของพืชหมักมีเชื้อ
ราควรตักทิ้งไมควรนําไปใหสัตวกิน (กรมปศุสัตว, 2547: 13) ประเทศไทยไดกําหนดวา พืชหมักคุณภาพดีควรมีกรด
อินทรียสําคัญในปริมาณตางๆ คือ กรด แลคติคระหวางรอยละ 1.5-2.5 กรดอะซิติครอยละ 0.5-0.8 และกรดบิวไทริค
นอยกวารอยละ 0.1 และมีคาความเปนกรดดางที่ 3.5-4.2 (กรมปศุสัตว, 2547: 18) งานวิจัยท่ีผานมาในประเทศไทย 
สวนใหญจะเปนการรายงานดานคุณภาพของพืชหมักชนิดตางๆ รวมกับการใสสารเสริมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของพืชหมัก เชน 
การศึกษาของ แพรวพรรณ เครือมังกร และคณะ (2549: 121-137) นิรันดร หนักแดง (2558: 119-128) พิพัฒน  
เหลืองลาวัณย และวิศิษฐิพร สุขสมบัติ (2558: 1-31) ชุลีพร วิไลเนตร (2559: 1-32) และกฤติกา กาบพลอย และคณะ 
(2562: 729-734) เปนตน แตยังไมมีการรายงานปริมาณและชนิดของจุลินทรียกับกรดอินทรียที่พบในหญาหมัก ดังน้ัน
งานวิจัยคร้ังน้ีจึงทดลองหมักหญาโดยไมใชสารเสรมิใดๆ เพื่อลดตนทุนใหนอยที่สุดและเปรียบเทียบคุณภาพของหญาหมัก
ผานองคประกอบทางเคมี ปริมาณจุลินทรีย และปริมาณกรดอินทรียที่เกิดข้ึน และใชเปนขอมูลเบื้องตนที่จะชวยในการ
พัฒนาการผลิตหัวเชื้อหญาหมักอยางงายสาํหรับเกษตรกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ศึกษาองคประกอบทางเคมี ปรมิาณจุลินทรีย และกรดอินทรียในหญาเนเปยรหมักที่อายุตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมวัตถุดิบและการทําหญาหมัก 
งานวิจัยน้ีทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 หมักหญาเนเปยรโดยใชหญา 

เนเปยรพันธุปากชอง 1 อายุ 60 วัน จํานวน 50 กิโลกรัม สับดวยเครื่องสับหญาใหมีขนาดประมาณ 3-5 เซนติเมตร  
สุมหญาสดจํานวนหนึ่งประมาณ 500 กรัม สําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมี หญาสดสวนท่ีเหลือนํามาบรรจุลงใน 
ถุงดําชนิดหนาขนาด 18 x 20 เซนติเมตร บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10 ถุง และดูดอากาศออกใหหมดโดยเคร่ือง 
ดูดอากาศเพื่อใหเกิดสภาวะสุญญากาศภายในถุงหมัก มัดปากถุงใหแนน หญาหมักทั้ง 10 ถุงนํามาแยกออกเปนสองกลุม
ทดลองๆ ละ 5 ถุง โดยกลุมแรกหมักนาน 21 วัน และกลุมท่ีสองหมักนาน 28 วัน หญาท้ังหมดเก็บไวในหองที่มีอากาศ
ถายเทและไมสัมผัสกับแสงแดดหรอืนํ้าฝน  

การวิเคราะหองประกอบทางเคมี 
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาในการหมัก หญาหมักทุกถุงจะถูกสุมตัวอยางถุงละ 20 กรัม เพื่อนําไปวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีและคุณภาพของหญาหมัก ณ หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปน้ี ความช้ืนโดยใชตูอบลมรอนตามวิธีของ AOAC 930.15 โปรตีนรวม (CP) 
โดยวิธี Block digestion method ตามวิธีการของ AOAC 2001.11 เย่ือใยรวม (CF) โดยเครื่อง Fibertec ตามวิธีการ
ของ ISO 6865 และ AOAC 978.10 ไขมนัรวม (Crude Fat) โดยเครื่อง Soxtec ตามวิธีการของ AOAC 920.39 และเถา 
(Ash) ตามวิธีการของ AOAC 942.05 เย่ือใยในกลุม ADF NDF และ ADL เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ตามวิธีการของ 
Georing and Van Soest (1970) , Van Soest (1991) และ AOAC  (2000) สําหรับคุณภาพหญาหมักวิเคราะหปริมาณ
กรดอินทรียที่สําคัญ และคาความเปนกรดเปนดาง ไดแก กรดแลคติค กรดบิวไทริค และกรดอะซิติค ตามวิธีการของ Bal 
(1997) 
  การหาปริมาณจุลินทรีย 

การหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด โดยนําหญาหมัก จํานวน 20 กรัม เติมนํ้ากลั่น 300 มิลลิลิตร ปนดวยเครื่องปน
อาหารและกรองแยกช้ินสวนของหญากับนํ้าดวยผาขาวบางสองชั้นจากน้ันนําน้ําที่กรองมาเพาะเล้ียงเชื้อ เพ่ือหาจุลินทรีย
ชนิดที่สรางกรดแลคติคและจุลินทรียชนิดอื่นๆ ที่เก่ียวของ ณ หองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โดยนําตัวอยางมาเจือจางในนํ้ากลั่นปลอดเช้ือดวยวิธี dilution method โดย
เจือจางที่อัตราการเจือจาง 10- 3 -10-7 ปเปตสารละลายตัวอยางแตละอัตราการเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงในอาหาร
เล้ียงเชื้อ Nutrient agar (NA) ทําการ spread plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และนับ
จํานวนโคโลนี 

การหาปริมาณแบคทีเรียแลคติค dilution serial ที่เตรียมไว นํามา spread ลงบนอาหาร MRS agar ที่มี 
CaCo3 0.5% (w/v) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และนับจํานวนโคโลนี 

การวางแผนการทดลอง 
  นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยใชแผนการทดลองแบบสุมตลอดท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
รอยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT  
 

ผลการวิจัย 
องคประกอบทางเคมีของหญาหมัก 
องคประกอบสวนใหญไมแตกตางกันระหวางหญาหมักนาน 21 และ 28 วัน ยกเวนวัตถุแหงที่ลดลงเม่ืออายุ 

การหมักเพิ่มข้ึน และเม่ือเทียบกับหญาสดวัตถุแหงลดลงประมาณรอยละ 3.58 ในขณะที่หญาหมักนาน 21 วันมีวัตถุแหง
เพ่ิมขึ้นจากหญาสดรอยละ 1.66 ในขณะที่ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นตามลําดับ (P<0.01) หรอืประมาณหน่ึงเทาตัวของหญาสด 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 

คาความเปนกรดดาง 
 คาความเปนกรดดางของหญาหมักทั้งสองอายุไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเฉล่ียที่ 4.31 และ 
4.30 
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ปริมาณกรดอนิทรีย 
 หญาเนเปยรหมักทั้งสองระยะตรวจพบปริมาณกรดอินทรียทั้งสามชนิด คือ กรดแลคติค กรดอะซิติค และกรด 
บิวไทริค โดยหญาเนเปยรที่หมักนาน 28 วัน มีปริมาณกรดแลคติค กรดอะซิติค และกรดบิวไทริคสูงกวาหญาที่หมักนาน 
21 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ปริมาณจุลินทรีย 
  จากการศึกษาพบวา หญาเนเปยรหมักที่อายุ 21 วัน มีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ  2.50 X 107 CFU/g 
และมีปริมาณลดลดเมื่อหมักที่อายุ 28 วัน เทากับ 4.3 X 105 CFU/g เชนเดียวกับปริมาณแบคทีเรียแลคติคของหญา 
เนเปยรหมักที่อายุ 21 มีปริมาณลดลงเมื่อเพิ่มอายุการหมักเปน 28 วัน เทากับ 4.3 X 105 และ 2.5 X 105 CFU/g 
ตามลําดับ 
 

สรุปผล 
   1. หญาหมักที่อายุการหมัก 21 และ 28 วันมีองคประกอบทางเคมีสวนใหญไมตางกัน ยกเวนปริมาณวัตถุแหง
และไขมัน 
  2. หญาหมักที่อายุ 28 วันมีปริมาณกรดแลคติค และกรดอะซิติค กรดบิวไทริค มากกวาหญาหมักอายุ 21 วัน  
  3. ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดและปรมิาณแบคทีเรียแลคติคมปีริมาณลดลงเม่ือเมื่อเพิ่มระยะการหมักเปน 28 วัน  
 

ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบทางโภชนะของหญาเนเปยรท่ีอายุการหมักตางกัน (รอยละของนํ้าหนักแหง) 
 

องคประกอบ  หญาสดกอน
หมัก 

หญาหมักอายุ  
21 วัน 

(SD) 

หญาหมักอายุ  
28 วัน 

(SD) 

P value 

วัตถุแหง (Dry matter) 17.96 19.62a  2.67 14.38b  2.72 0.0101 

โปรตีนรวม (Crude protein) 12.33 8.48  0.80 8.39  0.42 0.8196 

ไขมัน (Ether extract) 1.74 1.87b  0.16 2.33a  0.14 0.0016 

เย่ือใยรวม (Crude fiber) 32.32 36.51  1.36 35.85  1.40 0.5191 

เถา (Ash) 13.44 15.49  0.41 15.71  1.58 0.7645 

คารโบไฮเดรตที่ละลายไดงาย  
(Nitrogen free extract) 

20.20 37.68  0.60 37.69  2.10 0.9833 

เย่ือใยกลุม NDF 71.38 71.72  1.65 70.80  1.56 0.6047 

เย่ือใยกลุม ADF 40.66 44.11  2.93 44.92  1.69 0.6141 

เย่ือใยกลุม ADL 5.35 6.73  0.33 6.37  0.37 0.1360 

เซลลูโลส 35.31 37.37  2.99 38.54  1.44 0.5414 

เฮมิเซลลูโลส 30.72 27.60  3.10 25.88  0.46 0.2532 

คาความเปนกรดดาง (pH) - 4.31  0.05 4.30  0.04 0.8437 

กรดแลคติค  - 1.84b  0.24 2.89a  0.76 0.0187 

กรดอะซิติค - 4.31b  0.76 7.33a  1.34 0.0027 

กรดบิวไทริค - 4.82b  0.67 7.88a  1.40 0.0026 
 

หมายเหตุ อักษร ab ท่ีกํากับคาเฉลี่ยในแนวนอนระหวางหญาหมัก ที่แตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P<0.05 
             คุณภาพหญาสดไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ 
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ตารางที่ 2 ปริมาณจุลินทรียของหญาเนเปยรหมักที่อายุการหมักตางกัน 
 

ตัวอยางหญาเนเปยรหมัก ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (CFU/g) ปริมาณแบคทีเรียแลคติค (CFU/g) 
หญาหมักอายุ 21 วัน 2.50 X 107 4.3 X 105 
หญาหมักอายุ 28 วัน 3.92 X 106 2.5 X 105 

   

อภิปรายผล 
เปาหมายในการทําพืชหมักคือตองการใชเปนแหลงอาหารสํารองหลักที่มีการสูญเสียวัตถุแหงนอยท่ีสุด มีคา

พลังงาน และโภชนะที่ยอยสูงเม่ือเทียบกับพืชสด (Kung et al., 2018) ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพของหญาเนเปยร 
ปากชอง 1 กอนและหลังหมัก ซึ่งจะเห็นไดวา คุณภาพหญาเนเปยรสดทั้งตนกอนการหมักมีคุณภาพในระดับดีอยูแลว
เน่ืองจากมีปริมาณโปรตีนในระดับสูงคือรอยละ 12.33 แตมีปริมาณวัตถุแหงนอยกวาที่สายัณห ทัดศรี (2547) แนะนําวา
หญาท่ีนํามาหมักควรมีระดับวัตถุแหงมากกวารอยละ 20 ซ่ึงจะสงผลใหไดหญาหมักที่มีคุณภาพดี สาเหตุท่ีหญาเนเปยร 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีปริมาณวัตถุแหงมีประมาณรอยละ 17.96 หรือมีความช้ืนสูงประมาณรอยละ 82.04 เน่ืองจากหลัง
การตัดหญาสดคร้ังน้ีไมไดมีการผ่ึงลมหรอืใชสารเสริมอ่ืนๆ เชน เมล็ดธัญพืช หรือมันเสนเพ่ือลดความชื้นกอนการบรรจุถุง
หมัก ซึ่งเรียกวาหญาหมักสด ปริมาณความชื้นที่สูงน้ีเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหคุณภาพหญาเม่ือส้ินสุดการหมักน้ันลดลงได 
(Borreani et al., 2017) ซึ่งจากผลการศึกษาเห็นไดวาหญาหมักที่อายุ 21 วัน เมื่อส้ินสุดกระบวนการหมักปริมาณวัตถุ
แหงเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 1.66 ในขณะที่เมื่อเพ่ิมระยะการหมักออกไปปริมาณวัตถุแหงกลับลดลงมากถึงรอยละ 3.58 
เม่ือเทียบกับหญาสด แสดงใหเห็นวา วัตถุแหงเกิดการสูญเสียจากการที่พืชมีความชื้นมากเกินไปและประกอบกับการหมัก
หญาไมไดมีการเติมสารเสริมใดๆ ที่จะไปชวยดูดซับความช้ืน ดังน้ันในการหมักโดยไมประสงคจะใชสารเสริมใดๆ เพื่อลด
ตนทุนการผลิตสามารถใชประโยชนไดดีที่อายุการหมัก 21 วัน 

ปริมาณวัตถุแหงที่ลดลงอยางมากในหญาหมักอายุ 28 วันน้ีสอดคลองกับปริมาณการเพ่ิมขึ้นของกรดอะซิติค
และกรดบิวไทริคในหญาหมักซึ่งมีคาสูงเกินกวาคามาตรฐานของหญาหมักที่ดี ของกรมปศุสัตว (2547) ที่ระบุวา ควรมี
ปริมาณกรดแลคติค รอยละ 1.5-2.5 กรดอะซิติค รอยละ 0.5-0.8 และกรดบิวไทรคิตํ่ากวารอยละ 0.1 สงผลใหหญาหมัก
ทั้งสองชวงอายุที่ไดมีคุณภาพตํ่า ท้ังน้ีหญาหมักคุณภาพดีไมควรตรวจพบกรดบิวไทริค การพบกรดชนิดน้ีแสดงวา มีการ
ทํางานของแบคทีเรียกลุมคลอสทริเดีย (clostridia) ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียวัตถุแหงและไดหญาหมักที่มีคาพลังงานตํ่า 
(Kung et al., 2018) ปริมาณกรดอะซิติคที่พบสูงในปริมาณที่ใกลเคยีงกับกรดบิวไทรคิ ซึ่งกรดอะซิติคเกิดจากกระบวนการ
ปดหลุมหมักหรือภาชนะหมักชาหรือการดูดอากาศออกไมหมดทําใหเกิดกิจกรรมของแบคทีเรียกลุม enterobacteria 
และ heterolactic acid bacteria (Mills and Kung, 2002; Weiss et al., 2016) ปริมาณกรดทั้งสองชนิดที่สูงขึ้นจะ
สงผลใหการผลิตกรดแลคติคของแบคทีเรียลดลงและสงผลใหคาความเปนกรดของหญาหมักลดลงโดยหญาหมักคุณภาพดี
กรมปศุสัตวระบุวาควรจะมีคาความเปนกรดดางในชวง 3.5-4.2  

กรดแลคติคผลิตจากแบคทีเรียแลคติค ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนกรดหลักที่พบมากท่ีสุดในหญาหมักและสงผลให
ระดับความเปนกรดเปนดางของหญาหมักลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปนกรดที่มีความแรงมากกวากรดอะซิติค และ
กรดบิวไทริค ถึง 10-12 เทา (Kung et al., 2018) ในขณะที่กรดอะซิติคจะพบมากเปนลําดับที่สองโดยสามารถพบได
ในชวงรอยละ 1-3 ของวัตถุแหง เชนเดียวกับกรดแลคติคปริมาณกรดอะซิติคจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ปริมาณวัตถุแหงที่พบในพืชหมัก ทั้งน้ีปริมาณกรดอะซิติคท่ีมากเกินคาเฉลี่ย เชน มีคามากกวารอยละ 4 มักพบในหญา
หมักที่มีความชื้นสูงมากกวารอยละ 70 สงผลใหหญาหมักมีลักษณะไมนากิน เน่ืองจากการทํางานของ enterobacteria, 
clostridia หรือ heterolactic acid bacteria ซึ่งพบไดมากในกระบวนการหมัก (McDonal et al., 1991) ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาในครั้งน้ีที่พบวา จํานวนจํานวนแบคทีเรียแลคติกมีปริมาณนอยสงผลใหการผลิตกรดแลคติคนอยและ 
คาความเปนกรดของหญายังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมปศสัุตว และเม่ือเปรียบเทียบกับการศกึษาของ สุขเกษม 
คงสันต และคณะ (2555) ที่ไดหมักหญากินนีสีมวง พบวา มีปริมาณของแบคทีเรียกรดแลคติกต่ําสุดเทากับ 5.99x106 
โคโลนี/กรัม  
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การเติบโตและองคประกอบกรดไขมันของไซโคพอยดโคพีพอด Apocyclops royi  
ท่ีเลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกัน  

Growth and Fatty Acids Composition of Cyclopoid Copepod  
Apocyclops royi  Fed on Different Microalgae Diets 

สมเกียติ แวนมณี1, กานตธิดา บุญญาพงศ1, ปวีณา ตปนียวรวงศ2,3, มะลิวัลย คุตะโค1 
1 หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
3 ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
บทคดัยอ 

  งานวิจัยน้ีไดศึกษาการเติบโตและองคประกอบกรดไขมันของไซโคพอยดโคพีพอด Apocyclops royi โดย 
เล้ียงในกลองพลาสติกใสที่บรรจุนํ้าเลี้ยงสาหราย ปริมาตร 5 ลิตร สาหรายนํ้าเค็มที่ใชเลี้ยงโคพีพอด คือ Chlorella 
protothecoides BUUC1602, Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp. ผลการทดลองพบวา โคพีพอด A. royi  
ที่เล้ียงดวยสาหราย Thalassiosira sp. ใหจํานวนโคพีพอดสงูกวาการเลี้ยงดวยสาหรายชนิดอ่ืน (p≤0.5) โคพีพอดที่เล้ียง
ดวย Thalassiosira sp. มีไขมันสะสมสูงถึงรอยละ 32.03 ในนํ้าหนักแหง โคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกันมีกรด
ไขมันไมอิ่มตัวชนิดเดนที่เหมือนกัน คือ palmitoleic acid (C16:1), oleic acid (C18:1n9), linoleic acid (C18:2n6), 
eicosapentaenoic acid (C20:5n3, EPA), docosahexaenoic acid (C22:6n3, DHA) และ nervonic acid (C24:1) 
ทั้งน้ีโคพีพอดที่เลี้ยงดวย Chaetoceros sp. จะมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงถึงรอยละ 52.54 ในกรดไขมันทั้งหมด ซึ่งมีคาที่สูง
กวาโคพีพอดที่เล้ียงดวย C. protothecoides และ Thalassiosira sp. (p≤0.5) นอกจากน้ียังพบวาโคพีพอดที่เล้ียงดวย 
Thalassiosira sp. มีปริมาณ EPA และ DHA สูงถึงรอยละ 11.72 และ 0.54 ในกรดไขมันท้ังหมด ตามลําดบั 
คําสําคัญ: กรดไขมัน, ไซโคพอยดโคพีพอด, สาหรายน้ําเค็ม, การเติบโต 
 

Abstract 
In this research, growth and fatty acid composition of the cyclopoid copepod Apocyclops royi, 

were investigated.  Copepod was cultured in a transparent plastic box, containing 5L of microalgae 
culture. Marine microalgae, Chlorella protothecoides BUUC1602, Chaetoceros sp. and Thalassiosira sp. 
were fed.  The copepod cultured with Thalassiosira show the highest number of the total copepod 
(7,933 individual/L). This result was significantly higher than other microalgae diets (p≤0.5). However, 
the copepod contained lipid 32.03% in dry weight when fed Thalassiosira. Copepod fed with different 
microalgae contained the same dominant fatty acids, including the palmitoleic acid (C16:1), oleic acid 
(C18:1n9), linoleic acid (C18:2n6), eicosapentaenoic acid (C20:5n3, EPA), docosahexaenoic acid (C22:6n3, 
DHA), and nervonic acid (C24:1). The total amount of unsaturated fatty acid of 52.54%, given the total 
fatty acid, was found when the copepod fed Chaetoceros sp., in which case it was significantly higher 
than the copepod fed C. protothecoides and Thalassiosira sp. (p≤0.5). Moreover, the highest amounts 
of EPA (11.72%) and DHA (0.54%) were found in the copepod fed with Thalassiosira sp. 
Keywords: Fatty acids, Cyclopoid copepod, Marine microalgae, Growth 
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บทนํา 
  แพลงกตอนสัตวมีความสําคัญตอการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงการอนุบาลลูกสัตวน้ํา เชน กุง
และปลา ทั้งน้ีแพลงกตอนสัตวที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติท่ีไมเหมาะสมในการเติบโตของลูกสัตวนํ้า จะสงผลตอปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตสัตวนํ้าได โดยเฉพาะอยางย่ิงสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหม เชน ปลาเกา ที่ยังไมประสบความสําเร็จ
ในการเพาะเลี้ยงเทาที่ควรเพราะแพลงกตอนสัตวที่ใช เชน อารทีเมียหรือโรติเฟอร ยังไมเหมาะสมตอการอนุบาลลูกปลา
เกา (Duray et al., 1997) 

โคพีพอดจัดเปนอาหารมีชีวิตที่สามารถเพาะเล้ียงไดงายและมีขนาดที่หลากหลายตามระยะการเติบโต ระยะ 
นอเพลียสของโคพีพอดมีขนาดเล็กกวา 100 ไมครอน ทําใหสามารถนําไปเปนอาหารใหกับสัตวนํ้าวัยออนไดหลายชนิด  
โดยเฉพาะลูกปลาเกาที่เพิ่งฟกออกจากไข ซึ่งมีปากขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกับปลาชนิดอ่ืนๆ อีกทั้งระยะนอเพลียสของ
โคพีพอดจะถูกยอยไดงายกวาโรติเฟอรและอารทีเมียและการเคลื่อนที่แบบ jerking movement ของโคพีพอดท่ีชวยใน
การกระตุนการกินอาหารของลูกปลาได (Buskey, 2005) แสดงใหเห็นวาโคพีพอดมีบทบาทสําคัญอยางมากในการเพาะ 
เล้ียงสัตวนํ้าโดยเฉพาะอยางย่ิงปลาเกา ทั้งน้ีในการเพาะเล้ียงโคพีพอดจะมีการใชสาหรายเปนอาหารแกโคพีพอด ซึ่ง
ภายในเซลลของสาหรายมีองคประกอบชีวเคมีที่สําคัญหลายชนิดที่จําเปนตอการเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของสัตวนํ้า 
เชน กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเด่ียว (polyunsaturated fatty acids, PUFAs) และกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (highly 
unsaturated fatty acids, HUFAs) โดยเฉพาะอยางย่ิงกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 เชน eicosapentaenoic 
acid (C20:5n3, EPA) และ docosahexaenoic acid (C22:6n3, DHA) ซึ่งกรดไขมันดังกลาวจะถายทอดไปตามหวงโซ
อาหารสูโคพีพอดเม่ือโคพีพอดกินสาหราย และหากนําโคพีพอดไปอนุบาลลูกสัตวนํ้าก็จะสงผลใหลูกสัตวนํ้ามีการเติบโต
และอัตราการรอดเพ่ิมขึ้น (Kumlu, 1998) ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการเติบโตและองคประกอบของกรดไขมันของ
ไซโคพอยดโคพีพอด (cyclopoid copepod) Apocyclops royi ที่แยกไดจากคลองชลประทานนํ้าเค็มที่เชื่อมตอกับ
แมนํ้าที่ไหลลงสูทะเล บริเวณตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี (ณัฐชพงศ เทียบตา และคณะ, 2560) โดย
เพาะเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายนํ้าเค็มที่ตางชนิดกัน คือ Chlorella protothecoides BUUC1602, Thalassiosira sp. 
และ Chaetoceros sp. ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงโคพีพอดใหมีองคประกอบกรดไขมันที่เหมาะแกการเปน
อาหารมีชีวิตสําหรับอนุบาลลูกสัตวนํ้า 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาการเติบโตและองคประกอบกรดไขมันของไซโคพอยดโคพีพอด A. royi ที่เลี้ยงดวยสาหรายนํ้าเค็ม
ตางชนิดกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
  การเพาะเล้ียงสาหรายและการเก็บเกี่ยวเซลล 

ทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย C. protothecoides BUU1602, Thalassiosira sp. และ Chaetoceros sp. ดวย
อาหารสูตรกิลลารด F/2 (Guillard, 1973)  ความเค็ม 25 พีเอสยู ที่ผานการนึ่งฆาเชื้อดวยแรงดันไอนํ้า บรรจุอาหาร  
5 ลิตร ลงกลองพลาสติกใสที่ผานการฆาเช้ือดวยคลอรีน เติมหัวเช้ือสาหรายเพียงชนิดเดียวปริมาตร 500 มิลลิลิตร ลงใน
อาหารสูตรกิลลารด F/2 ปริมาตร 4.5 ลิตร ทําการเล้ียงในหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ใหอากาศและ
ความเขมแสง 6,000 ลักซ ตลอดเวลา แตละชุดการทดลองทํา 3 ซ้ํา เม่ือสาหรายมีการเติบโตเขาสูระยะคงที่จึงเก็บเซลล
สาหราย โดยการปนเหว่ียงความเร็ว 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากน้ันลางเซลลสาหรายดวย 3% Ammonia 
sulphate จากน้ันนําไปปนเหว่ียงอีกครั้ง และเทสวนใสท้ิงแลวนําตะกอนเซลลไปทําแหงดวยวิธีการระเหิด และนําไป
วิเคราะหปรมิาณไขมันและองคประกอบกรดไขมันตามวิธีของ Folch et al. (1957) และ Christie (2003) ตามลําดับ  
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  การเพาะเล้ียงโคพีพอด A. royi ดวยสาหรายชนิดตางกัน 
 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยทดลองเล้ียงโคพีพอดดวย
สาหรายตางชนิดกัน คือ สาหรายสี เขียว C. protothecoides BUU1602, ไดอะตอม Thalassiosira sp. และ 
Chaetoceros sp. ทําการเล้ียงโคพีพอดในกลองพลาสติกใสที่บรรจุสาหรายที่เติบโตในอาหารสูตร F/2 (ความเค็ม 25  
พีเอสยู) และหัวเชื้อโคพีพอด อยางละ 500 มิลลิลิตร ซ่ึงสาหราย C. protothecoides  BUU1602, ไดอะตอม 
Thalassiosira sp. และ Chaetoceros sp. มีจํานวนเซลลเร่ิมตนเทากับ 15.6x104, 295.8 x104 และ 59.7 x104 เซลล
ตอมิลลิลิตร ตามลาํดับ จากน้ันเติมอาหารสูตร F/2 เพ่ือปรับปริมาตรใหครบ 5 ลิตร วางถังเล้ียงโคพีพอดในหองปฏิบัติการ
ที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส เติมอากาศและความเขมแสง 6,000 ลักซ ตลอดเวลาระยะเวลา 24 วันที่ทําการทดลอง 
ทั้งน้ีในวันที่ 10 และ 18 ของการทดลอง ไดเปล่ียนถายอาหารของโคพีพอด โดยดูดนํ้าเล้ียงโคพีพอดออกผานผากรอง
แพลงกตอนสัตว ปริมาตร 1.5 ลิตร และเติมสาหรายกลับเขาไปในถังเลี้ยงโคพีพอด 1.5 ลิตร ในแตละชุดการทดลองทํา  
3 ซํ้า และไดติดตามการเติบโตของโคพีพอดเปนประจําทุกวัน โดยดูดนํ้าเล้ียงโคพีพอด 1 มิลลิลิตร ใสลงใน Sedwick-
Rraffer counting chamber และนับจํานวนภายใตกลองจุลทรรศนใชแสงแบบสเตอริโอ ตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียใน
วันที่ 0, 10, 18 และ 24 ของการทดลอง ดวยวิธี Phenate (Strickland  and Parsons, 1972)  ในวันสุดทายของการ
ทดลองไดเก็บโคพีพอดโดยกรองผานผากรองแพลงตอนสัตว ลางดวยนํ้ากล่ันและทําแหงดวยวิธีการระเหิด จากน้ันนําไป
วิเคราะหปรมิาณไขมันและองคประกอบกรดไขมันตามวิธีของ Folch et al. (1957) และ Christie (2003) ตามลําดับ 
  การวิเคราะหปริมาณไขมันและองคประกอบกรดไขมันของสาหรายและโคพพีอด 

นําเซลลแหงของสาหรายหรือโคพีพอด 50 มก. มาสกัดไขมันตามวิธีของ Folch et al. (1957) โดยใช
สารละลายผสม Chloroform:Methanol (2:1) เมื่อไดสารละลายไขมันจะนําไประเหยตัวทําละลายดวยเครื่อง Rotary 
evaporator พนดวยกาซไนโตรเจนและชั่งนํ้าหนักเพื่อหานํ้าหนักไขมัน จากน้ันละลายไขมันดวยสารละลายผสม 
Chloroform:Methanol  ที่ผสม BHT แลวทําการทรานเอสเทอริฟเคชั่น (tranesterification) ดวยวิธีที่ดัดแปลงจากวิธี
ของ Christie (2003) นําสารละลายไประเหยและเปาแหงดวยกาซไนโตรเจน และละลายกรดไขมันดวย n-hexane 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําสารละลายกรดไขมันไปวิเคราะหดวยเคร่ืองกาซโครมาโทกราฟ (รุน 7890A, Agilent) ที่มีอุปกรณ
ตรวจวัดเปน Flame Ionization Detector (FID) คอลัมนรุน 19091N-133, HP-INNOWAX (Agilent) ฉีดตัวอยาง  
1 ไมโครลิตร แบบ split (5:1) อัตราการไหลของกาชฮีเลียม 1.1 มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิจุดฉีดสาร 240 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิ detector 260 องศาเซลเซียส โดยเร่ิมตนที่  35 องศาเซลเซียส คงอุณหภูมิไวนาน 0.5 นาที จากนั้นเพิ่ม
อุณหภูมิเปน 170 องศาเซลเซียส ดวยอัตรา 3 องศาเซลเซียสตอนาที และคงอุณหภูมิไว 3 นาที แลวเพ่ิมอุณหภูมิเปน 
240 องศาเซลเซียส ดวยอัตรา 2 องศาเซลเซียสตอนาที คงไว 3 นาที ซ่ึงจําแนกชนิดกรดไขมันโดยเปรียบเทียบกับ 
Retention Time ของกรดไขมันมาตรฐาน 37 Component FAME Mix (Supelco) 
  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหคาเฉล่ียจํานวนโคพีพอด ปริมาณไขมันและกรดไขมันของสาหรายและโคพีพอด จากน้ันวิเคราะห
ความขอมูลดวย One-way Analysis of Variance (ANOVA) และ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)) เ พ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียแตละชุดทดลองที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (P≤0.05) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS  
 

ผลการวิจัย 
  การเติบโตของโคพีพอดท่ีเลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกัน 
 การเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายตางชนิดกัน พบวา ความหนาแนนของระยะนอเพลียส และระยะโคพีโพดิดรวม
กับระยะตัวเต็มวัยใกลเคียงกัน (p≥0.05) แตจํานวนโคพีพอดทั้งหมดกลับแตกตางกัน โดยการเล้ียงโคพีพอดดวยสาหราย 
Thalassioaira sp. ใหจํานวนโคพีพอดท้ังหมดสูงถึง 7,933 ตัวตอลิตร (ตารางที่ 1) ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาที่ทดลอง พบวา
ในทุกชุดการทดลองมีปริมาณแอมโมเนียในชวง 0.05-0.10 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร 
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ตารางที่ 1 ความหนาแนนโคพีพอดท่ีเล้ียงดวยสาหรายตางชนิดกันเปนเวลา 24 วัน โดยอักษรตัวแรกที่แตกตางกันของ 
              ขอมูลในแนวต้ัง และอักษรตัวที่สองที่แตกตางกันของขอมูลในแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมี 
              นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

ชนิดสาหรายท่ีใชเล้ียงโคพีพอด ความหนาแนนของโคพีพอด (ตัวตอลิตร) 
ระยะนอเพลียส ระยะโคพีโพดิดและตัวเต็มวัย โคพีพอดทั้งหมด 

C. protothecoides  BUU1602 2,000±1,153a,ab 700±400a,b 2,700±1,044b,a 
Chaetoceros sp. 3,733±986a,b 1,666±635a,c 5,400±360ab,a 
Thalassiosira sp. 5,566±4,407a,a 2,367±2,801a,a 7,933±3,401a,a 

 

  ไขมันและองคประกอบกรดไขมันของสาหรายและโคพีพอด 
  สาหราย C. protothecoides, Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp. มีไขมันรอยละ 16.93±1.28, 
16.08±6.23 และ 12.98±7.83 ในนํ้าหนักแหง ตามลําดับ (p≥0.05) สวนโคพีพอดที่เล้ียงดวยสาหราย Thalassiosira 
sp. มีปริมาณไขมันรอยละ 32.03±6.70 ในนํ้าหนักแหง ซึ่งมีปริมาณสูงกวาโคพีพอดที่เล้ียงดวย C. protothecoides 
และ Thalassiosira sp. (p≤0.05)  

สาหราย C. protothecoides มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนสูงกวาสาหรายชนิดอื่น (p≤0.05) ในขณะที่ 
Chaetoceros sp. กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเด่ียวสูงกวาสาหรายชนิดอ่ืน (p≤0.05) ทั้งน้ีกรดไขมันชนิดเดนของสาหรายทุก
ชนิดที่ใชในการทดลอง คือ capric acid (C10:0),  myristic acid (C14:0),  palmitic acid (C16:0),  palmitoleic acid 
(C16:1), stearic acid (C18:0),  oleic acid (C18:1n9), linoleic acid (C18:2n6) และ nervonic acid (C24:1) 
นอกจากน้ีจะพบ caprylic acid (C8:0), heptadecenoic acid (C17:1) และ EPA เฉพาะในสาหราย C. protothecoides  

และ Thalassiosira sp. เทาน้ัน สวน α-linolenic acid (C18:3n3, ALA) จะพบในสาหราย C. protothecoides และ 
Chaetoceros sp. (ตารางท่ี 2) 

เม่ือเปรียบเทียบองคประกอบกรดไขมันของสาหรายและโคพีพอด พบวา สาหราย C. protothecoides มีกรด
ไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนสูง แตโคพีพอดที่เล้ียงดวย C. protothecoides กลับมีคากรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนลดลง ทั้งน้ีมี
กรดไขมัน 11 ชนิด ท่ีพบทั้งในสาหราย C. protothecoides และโคพีพอดที่เลี้ยงดวย C. protothecoides ซึ่ง C18:2n6 
และ C16:0 พบในปริมาณสูง แต C12:0, C21:0, DHA และ C24:0 จะปรากฏเฉพาะในโคพีพอดเทาน้ัน (ตารางที่ 3) ทั้งน้ี
จุดเดนของโคพีพอดท่ีเลี้ยงดวย C. protothecoides พบวา มีกรดไขมันไมอิ่มตวัเชิงซอนในกลุมของ n-6 (C18:2n6) สูง
ถึงรอยละ 14.68 ในกรดไขมนัทั้งหมด 
  สาหราย Chaetoceros sp. และโคพีพอดที่เลี้ยงดวย Chaetoceros sp. มีปริมาณกรดไขมันอ่ิมตัวและไม
อ่ิมตัวใกลเคียงกัน (p≤0.05) และมีกรดไขมันที่เหมือนกันจํานวน 10 ชนิด อยางไรก็ตาม มีกรดไขมันมากถึง 9 ชนิด ท่ีไม
ปรากฏในสาหราย Chaetoceros sp. แตจะปรากฏในโคพีพอด คือ C8:0, C12:0, C14:1, C18:1n9t, EPA, C22:0, 
C23:0, DHA และ C24:0  ซึ่ง EPA ในโคพีพอดพบสูงถึงรอยละ 7.09 ในกรดไขมนัทั้งหมด สวน C18:2n6 และ C18:3n3 
(ALA) พบเฉพาะในสาหรายเทาน้ัน ทั้งน้ี C16:1 มีคาสูงท้ังในสาหราย Chaetoceros sp. และโคพีพอดที่เลี้ยงดวย 
Chaetoceros sp. (รอยละ 47.33 และ 36.12 ในกรดไขมันท้ังหมด ตามลําดับ) (ตารางที่ 3) สาหราย Thalassiosira 
sp. และโคพีพอดที่เล้ียงดวย Thalassiosira sp. มีกรดไขมันที่เหมือนกัน 16 ชนิด ซึ่งพบ C16:1 และ EPA ในปรมิาณสูง 
แตมีกรดไขมัน 6 ชนิด คือ C18:1n9t, C18:3n6, C18:3n3, C20:3n6, C22:0 และ DHA ที่พบเฉพาะในโคพีพอดเทานั้น 
(ตารางที่ 3)  
  ถึงแมวาจะเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหรายตางชนิดกัน แตองคประกอบกรดไขมันของโคพีพอดจะมีกรดไขมันที่
เหมือนกันถึง 11 ชนิด คือ C10:0, lauric acid (C12:0), C14:0, C16:0, C18:0, C18:1n9, C18:2n6, EPA, DHA, 
lignoceric acid (C24:0) และ C24:1 ทั้งน้ีการเล้ียงโคพีพอดดวย Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp. พบ C8:0, 
myristoleic acid (C14:1), heptadecanoic acid (C17:0), C18:1n9t, eicosatrienoic acid (C20:3n6)  ซ่ึงโคพีพอด
ที่เลี้ยงดวย C. protothecoides ใหปริมาณกรดไขมันมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนสูงกวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายชนิดอ่ืน 
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(p≤0.05) (ตารางที่ 3) แตผลจากการทดลองพบวาโคพีพอดท่ีเลี้ยงดวยสาหราย Thalassiosira และ Chaetoceros จะมี
ปริมาณกรดไขมันกลุม n-3 สูงกวา n-6 และโคพีพอดจะมีปริมาณกรดไขมันในกลุม n-3 สูงท่ีสุดเม่ือเลี้ยงดวยสาหราย 
Thalassiosira  โดยจะพบในรปูของ EPA สูงถึงรอยละ 11.72 ในกรดไขมันทั้งหมด (ภาพที่ 1)    

 

ตารางที ่2 องคประกอบกรดไขมัน (รอยละในกรดไขมันทั้งหมด) ของสาหรายที่ใชในการทดลอง ซ่ึงตัวอักษรที่ตางกันของ 
              ขอมูลในแนวนอนแสดงถึงความแตกตางของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และ  
              ND=Not detected 
 

ชนิดกรดไขมัน 
ชนิดสาหราย 

C. protothecoides Chaetoceros Thalassiosira 
กรดไขมันอ่ิมตัว    
C8:0 0.69±0.5a ND 0.99±0.29a 
C10:0 6.36±2.18a 4.12±2.48a 5.86±3.55a 
C11:0 1.89±1.50 ND ND 
C12:0 ND ND 5.08±1.30 
C14:0 1.62±1.36c 10.36±0.42b 14.72±0.48a 
C16:0 24.21±12.51a 24.60±0.57a 5.56±5.00a 
C17:0 ND 3.70±0.17a 18.04±0.66a 
C18:0 7.93±2.70a 2.05±0.10b 0.43±0.36b 
C23:0 ND ND 0.30±0.91 
C24:0 ND ND 3.68±0.22 
กรดไขมันไมอิ่มตวัเชิงเด่ียว    
C14:1 ND ND 1.87±0.73 
C16:1 1.29±0.49b 47.33±1.48a 22.83±0.71ab 
C17:1 8.43±5.70a ND 5.40±1.14a 
C18:1n9c 1.95±0.19a 1.59±0.07a 0.49±0.22b 
C24:1 0.32±0.65a 0.16±0.47a 0.67±1.37a 
กรดไขมันไมอิ่มตวัเชิงซอน    
C18:2n6c 38.83±6.13a 1.22±0.05b 0.14±0.21b 
C18:2n6t ND 0.96±0.46 ND 
C18:3n3 (ALA) 6.25±0.99a 2.74±0.15a ND 
C20:3n6 ND 1.20±0.10 ND 
C20:5n3 (EPA) 0.22±0.67b ND 13.93±10.47a 
กรดไขมันอ่ิมตัว 42.7±14.68a 44.81±1.80a 54.66±11.12a 
กรดไขมันไมอิ่มตวัเชิงเด่ียว 11.99±3.68c 49.07±26.83a 31.27±9.84ab 
กรดไขมันไมอิ่มตวัเชิงซอน 45.30±20.77a 6.11±0.82b 14.07±9.75b 
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ตารางที่ 3 องคประกอบกรดไขมัน (รอยละในกรดไขมันท้ังหมด) ของโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายชนิดตางกัน  
              ซ่ึงตวัอักษรท่ีตางกันของขอมูลในแนวนอนแสดงถึงความแตกตางของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
              (p≤0.05) และ ND=Not detected 
 

ชนิดกรดไขมัน โคพีพอดท่ีเลี้ยงดวยสาหรายตางชนิดกัน 

C. protothecoides Chaetoceros Thalassiosira 

กรดไขมันอ่ิมตัว    
C8:0 ND 0.87±0.06a 1.20±0.09a 
C10:0 3.19±0.65a 1.94±0.39a 2.85±0.51a 
C12:0 6.56±0.39a 3.78±0.20b 4.74±2.75ab 
C14:0 2.45±0.36c 10.19±0.33b 13.92±1.40a 
C16:0 27.32±1.44a 21.72±0.67b 19.31±6.24b 
C17:0 ND 1.89±0.14a 8.15±0.78a 
C18:0 10.30±0.87a 2.10±0.12b 2.02±1.28b 
C21:0 2.53±0.20 ND ND 
C22:0 ND 0.77±0.73a 0.13±0.40a 
C23:0 ND 0.28±0.44 ND 
C24:0 2.03±1.23c 3.90±0.21b 6.30±0.60a 
กรดไขมันอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว    
C14:1 ND 1.15±0.13a 1.20±0.17b 
C17:1 1.60±1.55a ND 0.95±0.93b 
C18:1n9c 3.08±0.24a 1.71±0.64b 1.10±0.63b 
C18:1n9t ND 0.32±0.19a 0.19±0.28b 
C24:1 0.53±1.6a 0.32±0.49a 0.19±0.39a 
กรดไขมันอ่ิมตัวเชิงซอน    
C18:2n6c 14.68±0.83a 1.93±0.73b 1.01±0.39b 
C18:3n6 ND ND 0.29±0.35 
C18:3n3 (ALA) 3.67±2.77a ND 0.39±0.47a 
C20:3n6 ND 3.29±0.12a 0.72±0.41a 
C20:5n3 (EPA) 1.94±1.47c 7.09±0.24b 11.72±1.22a 
C22:6n3 (DHA) 1.23±1.77a 0.61±0.12a 0.54±0.32a 
กรดไขมันอ่ิมตัว 54.63±0.44b 47.46±0.23c 58.61±1.92a 
กรดไขมันไมอิ่มตวัเชิงเด่ียว 24.43±8.69c 39.62±15.77a 26.71±9.14b 
กรดไขมันไมอิ่มตวัเชิงซอน 21.52±6.28a 12.92±2.80b 14.67±4.55b 
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ภาพที่ 1 ปริมาณกรดไขมันเชิงซอนในกลุม n-3 และ n-6 ในโคพีพอด A. royi ที่เล้ียงสาหรายตางชนิดกัน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
เม่ือเลี้ยงโคพีพอดดวยสาหราย Thalassiosira sp. สงผลใหไดจํานวนโคพีพอดท้ังหมดสูงกวาการเล้ียงดวย

สาหรายชนิดอื่น ทั้งนี้อาจเกิดจากชนิดและขนาดของสาหรายที่อาจมีผลตอการเลือกกินของโคพีพอด ซ่ึง Teixeira et al. 
(2010) พบวาการเล้ียงโคพีพอดดวยสาหรายที่มีขนาดเซลลตางกันสงผลใหโคพีพอดมีการเติบโตและความดกไขแตกตาง
กัน นอกจากน้ี Helenius and Saiz (2017) ไดรายงานวาโคพีพอดจะมีพฤติกรรมเลือกชนิดอาหารตามขนาด (ในชวง 
4.5–19.8 ไมครอน) และองคประกอบทางเคมีของเหยื่อ ซึ่ง Thalassiosira มีปริมาณแคโรทีนอยดและวิตามินที่สูงกวา
สาหราย Chaetoceros และ Chlorella (Costard et al., 2012) อีกทั้ง Thalassiosira sp. มี EPA ที่สูงถึงรอยละ 
13.93 ในกรดไขมันทั้งหมด สอดคลองกับรายงานของ Puello-Cruz et al. (2009) ที่พบวาโคพีพอดท่ีเล้ียงดวยสาหราย
ที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงในกลุมของ n-3 เชน EPA และ DHA จะมีความดกไข อัตราการรอดชีวิตและการเติบโตเพิ่มข้ึน  

กรดไขมันชนิดเดนที่มีปริมาณสูงในสาหรายทุกชนิดท่ีใชในการทดลอง คือ 16:0 และ 16:1 ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของ Patil et al. (2007) ที่พบวาสาหรายทุกชนิดจะมีกรดไขมัน 16:0 เปนกรดไขมันอิ่มตัวชนิดเดน และมีกรด
ไขมัน 16:1 เปนกรดไขมันไมอิ่มตัวชนิดเดน และพบ 18:2n6 ซึ่งกรดไขมันชนิดน้ีพบเฉพาะในพืชเทาน้ัน เพราะพืชจะมี

เอนไซม 15 desaturase (Brett and Muller-Navarra, 1997) ซ่ึง Costard et al. (2012) ไดกลาววาสาหรายชนิดที่
เหมาะสมในการอนุบาลและเพาะเล้ียงสัตวนํ้าวัยออนควรมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนชนิดที่จําเปน (essential PUFA) 
เชน ALA, EPA และ DHA ซึ่งสาหรายทุกชนิดที่ใชในการทดลองครั้งน้ีจะพบ EPA แต ALA จะพบเฉพาะใน Chlorella 
และ Chaetoceros เทาน้ัน ดังน้ันจึงอาจเล้ียงโคพีพอดดวยสาหรายผสมหลายชนิดเพื่อใหโคพีพอดไดรับกรดไขมันและ
สารอาหารอ่ืนที่ครบถวน  

สวนไขมันในโคพีพอดมีหลายประเภทคือ triacylglycerols, free fatty acids, sterols, neutral lipid, 
acetone mobile, polar lipids, phospholipids และ polar lipid (Parrish et al., 2012) ทั้งน้ีโคพีพอดเปนแหลง
กรดไขมันที่มีความสําคัญเพราะโคพีพอดสามารถเปลี่ยนกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 เปนกรดไขมันจําเปน 
เชน DHA และ EPA เพ่ือเปนแหลงวิตามินท่ีจําเปนสําหรับการรอดชีวิตของลูกปลาและความดกไข (McEvoy et al., 
1995) ผลจากการทดลองพบวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหราย C. protothecoides มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนสูงกวา 
โคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหรายชนิดอ่ืน สาเหตุเพราะสาหราย C. protothecoides มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนสูงกวา
สาหรายชนิดอื่นเชนกัน สอดคลองกับรายงานของ Pan et al. (2017) ที่พบวาโคพีพอดมีการสะสมของกรดไขมันไม
อ่ิมตัวสูงในปริมาณมากหรือนอยอาจขึ้นอยูกับอาหารท่ีใชในการเลี้ยงและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพันธะของกรดไขมัน 
ในกลุม n-3 ซึ่งปริมาณกรดไขมันแตละชนิดในกลุมน้ีอาจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยตางๆ เชน แสง อุณหภูมิและความเค็ม 
เปนตน ซ่ึงโดยปกติแลวโคพีพอดจะไดรับกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอนในกลุม n-3 จากอาหารที่กิน แตโคพีพอดในกลุม 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

โคพีพอดท่ีเลี้ยงดวย 
Chlorella

โคพีพอดท่ีเล้ียงดวย 
Thalassiosira

โคพีพอดที่เล้ียงดวย 
Chaetoceros

กร
ดไ

ขม
ัน 

(ร
อย

ละ
ใน

กร
ดไ

ขม
ันท

ั้งห
มด

)

n-3

n-6



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
645 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ไซโคพอยดและฮารแพคทิคอยด (harpacticoid copepod) จะมีความสามารถในการสราง EPA และ DHA โดยใชกรด
ไขมันชนิดสายสั้น (short-chain fatty acid) เชน ALA จากอาหารที่โคพีพอดบริโภคได (Monroig et al., 2013) แตจาก
การทดลองน้ีครั้งน้ีพบ ALA เฉพาะในสาหราย C. protothecoides และ Chaetoceros sp. เทาน้ัน  

กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 เชน EPA และ DHA มีผลดีตอการพัฒนาการ การเติบโตและอัตรา
การรอดของสัตวนํ้าวัยออน (Puello-Cruz et al., 2009) ดังน้ันอาหารมีชีวิตของสัตวนํ้าวัยออนก็ควรตองมีองคประกอบ
กรดไขมันดังกลาวในปริมาณสูงดวยเชนกัน ซึ่งผลจากการทดลองพบวา โคพีพอด A. royi ที่เล้ียงดวย Thalassiosira sp. 
มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในกลุมของ n-3 รอยละ 12.65 ในกรดไขมันทั้งหมด ซึ่งสูงกวาโคพีพอดที่เลี้ยงดวยสาหราย
ชนิดอื่น ดังน้ันเพ่ือสงเสริมใหโคพีพอดเติบโตไดดีและมีคุณภาพจึงควรเล้ียงโคพีพอดดวยสาหราย Thalassiosira sp. 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. เน่ืองจากการทดลองน้ีใชภาชนะเลี้ยงโคพีพอดเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งโคพีพอดมักรวมตัวบริเวณมุมของ

ภาชนะเลี้ยง จึงสงผลตอการเก็บตัวอยางท่ีอาจไมไดตัวแทนที่มีโคพีพอดกระจายตัวสม่ําเสมอในมวลนํ้า ดังน้ันจึงควร
คํานึงถึงรูปทรงภาชนะในการเล้ียงโคพีพอดดวย 

2. ในระหวางการทดลองควรมีการตรวจวัดขนาดและความดกไขของโคพีพอด 
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ผลของไนเตรตตอผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณแคโรทีนอยด 
ของเซลลตรึงสาหราย Scenedesmus armatus 

EFFECT OF NITRATE ON GROWTH AND TOTAL CAROTENIOD IN  
IMMOBILIZED MICROALGA Scenedesmus armatus  

ณัทธีรา สมารักษ1, นิธิวดี ฉัตรไพบูลยกิจ2, จันทรจรัส วัฒนะโชติ3, มะลิวัลย คุตะโค2 
1 คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

2 หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
3 สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคดัยอ 

  งานวิจัยน้ีไดศึกษาการเติบโตและปริมาณแคโรทีนอยดของเซลลตรึงสาหราย Scenedesmus armatus ที่เล้ียง
ในอาหารที่มีความเขมขนของไนเตรตแตกตางกัน โดยเล้ียงสาหราย S. armatus แบบเซลลแขวนลอย ในขวดแกว  
2 ลิตร ท่ีบรรจุอาหารสูตร CHU 13 บมที่อุณหภูมิหองปฏิบัติการ 26±2 องศาเซลเซียส ใหความเขมแสง 3,000 ลักซ 
และอากาศที่ผานกรอง นาน 9 วัน จากนั้นตรึงเซลลสาหรายในแคลเซียมอัลจิเนตและเล้ียงในขวดรูปชมพูขนาด 250 
มิลลิลิตร ทดลองแปรผันความเขมขนของไนเตรตในอาหารสูตร CHU 13 โดยเติมสารละลายไนเตรต (20% KNO3) ดวย
ปริมาตร 0, 0.25, 0.5, 1 และ 2 มิลลิลิตรในอาหารสูตร CHU 13 ปริมาตร 1 ลิตร ในทุกชุดทดลองไดเลี้ยงเม็ดเซลลตรึง 
100 มิลลิลิตรในอาหาร 100 มิลลิลิตร พบวา เซลลตรึงสาหรายที่เลี้ยงดวยอาหารท่ีเติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร  
ใหความหนาแนนเซลลสูงสุด อัตราการเติบโตจําเพาะและผลผลิตมวลชีวภาพเทากับ 142.10×104 เซลล/เม็ดเจล, 0.20 
ตอวัน และ 25.85×104 เซลล/เม็ดเจล/วัน ตามลําดบั ซึ่งมีคาสงูกวาชุดการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
ทั้งน้ีการเลี้ยงเซลลตรึงนานมากกวา 8 วัน พบวา การสะสมแคโรทีนอยดเพิ่มข้ึน โดยเซลลตรึงสาหรายที่เล้ียงในอาหารที่มี
ไนเตรตตํ่า (เติมสารละลายไนเตรต 0.25 มิลลิลิตร/ลิตร) นาน 18 วัน สงผลใหเซลลสะสมแคโรทีนอยดไดสูงที่สุดเทากับ 
3.28 นาโนกรัมตอ 105 เซลล 
คําสําคัญ: เซลลตรงึสาหราย, Scenedesmus armatus, แคโรทีนอยด, ไนเตรต  
 

Abstract 
This research studied growth and amount of the total carotenoid in immobilized microalga, 

Scenedesmus armatus. Immubilized cells were cultivated with different nitrate concentrations. Pre-
culture of Scenedesmus was grown in 2L of sterilized CHU 13 medium. Culture vessels were maintained 
under laboratory room temperature at 26±2 °C and illuminated at 3,000 Lux. Air sterilized by filtration 
was supplied to Scenedesmus culture over a period of nine days. Afterwards, the cells were 
immobilized on calcium alginate and then cultured in 250-ml Erlenmeyer flask. A volume of nitrate 
solution (20% KNO3) in CHU 13 medium varied by factors of 0, 0.25, 0.5, 1 and 2 ml/L of medium.  One 
hundred milliliters of Scenedesmus beads were cultured 100 ml of medium.  When Scenedesmus was 
cultured using high nitrate concentration (with 2 ml of nitrate solution/L of medium), the maximum 
cell density of 129.15×104 cells/bead, specific growth rate of 0.20 a day and biomass productivity of 
25.85×104 cells/bead/day was achieved. Also, it was significantly higher than the other experimental 
units with in nitrate concentrations (p≤0.05). The total carotenoid was increased when Scenedesmus 
was cultured  more than 8 days.  While, the highest carotenoid content was also observed on the 18th 
day of low nitrate concentration culture (0.25 ml of nitrate solution/L of medium) with 3.28 ng/105 cells. 
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Keywords: Immobilized microalga, Scenedesmus armatus, Carotenoid, Nitrate 
 

บทนํา 
  สาหรายขนาดเล็ก (microalgae) มีการนํามาใชประโยชนเพื่อสงเสริมสุขภาพของมนุษย เพราะสารประกอบ
ทางชีวภาพของสาหรายมีทั้งไขมัน กรดไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน แรธาตุและรงควัตถุ ซึ่งรงควัตถุกลุมหลักใน
สาหราย ประกอบดวย คลอโรฟลล (chlorophyll) แคโรทีนอยด (carotenoid) และไฟโคไบลิโปรตีน (phycobilliprotein) 
ทั้งน้ีแคโรทีนอยดจะมีสีเหลือง สมหรือแดง มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุมกัน (Jalal et al., 2013) ซึ่ง
สาหรายสีเขียว Scenedesmus sp. จัดเปนสาหรายที่มีคุณคาทางอาหารสูง และสามารถผลิตสารใหคุณประโยชนแก
มนุษย ไดแก คลอโรฟลล แคโรทีนอยด ลูทีน แอสตาแซนทิน นีโอแซนทิน เบตาแคโรทีน วิโอลา แซนทิน และซีแซนทิน 
ทั้งน้ีการเติบโตของสาหรายข้ึนอยูกับปจจัยทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งอาหารท่ีใชเพาะเลี้ยงสาหรายเปนปจจัยหน่ึงที่มี
ความสําคัญ โดยท่ัวไปสาหรายตองการธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน คารบอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร แคลเซียม โซเดียม 
โพแทสเซียม คลอรีน และแมกนีเซียม เปนตน ซ่ึงไนโตรเจนเปนธาตุอาหารหลักที่มีความสําคัญตอการเติบโตเพราะเปน
องคประกอบในโปรตีนและเอนไซม ดังน้ันการขาดไนโตรเจนจะสงผลใหปริมาณโปรตีนลดลงและสงผลใหปริมาณไขมัน
และคารโบไฮเดรตเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งจะรวมถึงแคโรทีนอยดที่จะปริมาณเพิ่มขึ้นอีกดวย (Jalal et al., 2013; Li et al., 2008)  
 โดยทั่วไปแลว การเพาะเลี้ยงสาหรายจะเปนการเลี้ยงเซลลแบบแขวนลอยใหเซลลมีการกระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอในมวลนํ้า และเม่ือจะเก็บเก่ียวเซลลสาหรายท่ีมีขนาดเซลลเล็ก จึงยากตอการเก็บเก่ียวเซลลไปใชประโยชนหรือ
ใชในการทดลองตางๆ ดังนั้น เทคนิคการตรึงเซลล (immobilized cells) จึงมีประโยชนในการเพาะเลี้ยงสาหรายขนาด
เล็ก เพราะสะดวกตอการนําเซลลสาหรายไปใชงานและสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดงาย ถึงแมวาการตรึงเซลลอาจสงผล
ใหการแลกเปลี่ยนอากาศและการดูดซึมอาหารของสาหรายตํ่าลง แตในการเพาะเล้ียงสาหรายเพื่อผลิตสารแมแทบอไลต
ทุติยภูมิ (secondary metabolite) ที่เซลลจะสะสมในสภาวะที่เซลลมีการเติบโตตํ่า จึงตองมีการยายสาหรายที่เพาะเลี้ยง
ใหอยูในสภาวะที่เครียด เชน ขาดอาหาร และหากเพาะเลี้ยงสาหรายดวยเทคนิคการตึงเซลลก็จะงายและสะดวกในการ
ยายเซลลไปเล้ียงในสภาวะดังกลาว 
 ดังน้ันในการศึกษานี้จึงไดเพาะเลี้ยงสาหราย Scenedesmus  armatus โดยตรึงเซลลดวย alginate และเล้ียง
ในอาหารสูตร CHU 13 (Largeau et al., 1980) ที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน เพื่อศึกษาการเติบโตและการสะสมแคโร
ทีนอยดในเซลลสาหราย ทั้งนี้ขอมลูท่ีไดจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงสาหรายเพื่อผลิตแคโรทีนอยดได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการเติบโตและปริมาณแคโรทีนอยดทั้งหมดในเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี

ปริมาณไนเตรตแตกตางกัน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมเซลลสาหรายเพื่อใชในการทดลอง 
เพาะเลี้ยงสาหราย S. armatus แบบเซลลแขวนลอย ในหองปฏิบัติการที่ควบคุมอุณหภูมิ 26±2 องศา

เซลเซียส โดยเติมหัวเช้ือสาหราย ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงในขวดแกวขนาด 2 ลิตร ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร CHU 
13 (Largeau et al., 1980) 1,800 มิลลิลิตร เตมิอากาศท่ีผานการกรอง (0.22 ไมครอน) และใหแสง 3,000 ลักซ อยาง
ตอเน่ืองตลอด 8 วัน ซ่ึงไดนํ้าเล้ียงสาหรายที่มีความหนาแนน 32.6x105 เซลล/มิลลิลิตร จากน้ันจึงนํานํ้าเล้ียงสาหรายไป
ทดลองตอไป 
 ผลของไนเตรตตอผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณแคโรทีนอยดของเซลลตรึงสาหราย S. armatus 

ตรึงเซลลสาหราย (ท่ีเตรียมจากหัวขอขางตน) ดวย alginate  โดยดัดแปลงจากวิธีของ Chen (2001) โดย
เตรียมสารละลาย 1.5 % sodium alginate ที่การฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และเติม
สาหราย 20% ของปริมาตรท้ังหมด ผสมใหเขากัน แลวจึงนําไปหยดลงในสารละลาย 0.75% CaCl2 โดยใชอัตราสวนของ
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สารละลาย 1.5 % sodium alginate ที่มี 20% น้ําเล้ียงสาหราย และสารละลาย 0.75% CaCl2 เทากับ 1:2 ตามลําดับ 
แชเม็ดเจลไว 20 นาที เพื่อใหเม็ดเจลคงรูป จึงสุมวัดขนาดและช่ังนํ้าหนักเม็ดเจล ซึ่งพบวามีเสนผานศูนยกลาง 3-4 
มิลลิเมตร และมีนํ้าหนัก 0.2 กรัม/เม็ด จากน้ันนําเม็ดเซลลตรึงสาหรายมาทดลองเล้ียงในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร CHU 13  
ที่มีการเติมสารละลายไนเตรตปริมาณแตกตางกัน (รายละเอียดดังตารางที่ 1) แตละชุดการทดลองทํา 3 ซํ้า โดยใชเม็ด
เซลลตรึงสาหราย 100 มิลลิลิตร (ประมาณ 2300 เม็ด) เติมลงในอาหารเล้ียงเชื้อ 100 มิลลิลิตร และเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ใหอากาศและที่ความเขมแสง 3,000 ลักซ ตลอดเวลา 30 วันที่ทําการ
ทดลอง ไดเก็บตัวอยางและละลายเม็ดเซลลตรึงสาหรายตามวิธีการของ Chen (2007) โดยสารละลาย 5% (NaPO3)6  
จากน้ันจึงตรวจวัดการเติบโต ปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยดของสาหราย 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดของชุดทดลองในการศึกษาครั้งน้ี 
 

ชุดทดลอง ปริมาณสารละลายธาตุอาหาร (มิลลิลิตร) ในอาหาร CHU 13 ปริมาตร 1 ลิตร 
สวนที่ 1 สวนท่ี 2 สวนที่ 3 สวนที่ 4 สวนที่ 5 สวนท่ี 6 สวนที่ 7 

I 0 1 1 1 1 1 1 
II 0.25 1 1 1 1 1 1 
III 0.50 1 1 1 1 1 1 
IV 1 1 1 1 1 1 1 
V 2 1 1 1 1 1 1 

 

หมายเหตุ: สารละลายสวนท่ี  1 = KNO3   200  กรัม/ลิตร 
2 = K2HPO4 40  กรัม/ลิตร 
3 = MgSO4 •7H2O   100 กรัม/ลิตร 
4 = CaCl2 •2H2O  13.5  กรัม/ลิตร 
5 = Ferric citrate   10  กรัม/ลิตร 
6 = Citric acid       100  กรัม/ลิตร 
7 = H3BO3, MnCl2•4H2O, ZnSO4•7H2O, CuSO4•5H2O, CoCl2•6H2O และ Na2MoO4 • 2H2O  
      2.85, 1.168, 0.02, 0.08, 0.08 และ 0.05 กรัม/ลิตร ตามลําดับ 

 

การวิเคราะหการเติบโตของสาหราย 
ใชวิธีการนับเซลลบนสไลดนับเม็ดเลือด จากน้ันนําคาความหนาแนนเซลลที่ไดไปคํานวณอัตราการเติบโตจําเพาะ 

(specific growth rate, µ ในหนวยตอวัน) ตามสูตรของ Fogg and Thake (1987) ดังน้ี µ = ln (x2) – ln (x1)/ t2–t1 
โดยที่ x2 และ x1 คือ จํานวนเซลล (เซลล/มิลลิลิตร) ณ เวลา t2 และ t1 (วัน) ตามลําดับ และคํานวณผลผลิตเซลลสูงสุด 
(biomass productivity, Pmax) ในหนวยเซลล/ลิตร/วัน ดังน้ี Pmax=Xmax* µ โดยที่ Xmax คือ ความหนาแนนเซลลสูงสุด 
(เซลล/มิลลิลิตร) (Contreras Gomez et al., 1998)  

การวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยด 
ใชวิธีการท่ีดัดแปลงจาก Strickland and Persons (1972) โดยละลายเม็ดเซลลตรึงสาหรายตามวิธีการของ 

Chen (2007) โดยสารละลาย 5% (NaPO3)6  สกัดดวย 90% acetone  นําสารสกัดท่ีระเหยตัวทําละลายออกดวย
เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุน (Rotary evaporator) ทําใหแหงดวยเคร่ืองทําแหงเยือกแข็งแบบสูญญากาศ วิเคราะห
ปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยด โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 480, 630, 645 และ 665 นาโนเมตร 
ดวย micro-volume UV-VIS spectrophotometer แลวคํานวณตามสมการ 
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 Chlorophyll a (นาโนกรัมตอ 105 เซลล) = 
[( . ) ( . ) ( . )]

 
 

     Total carotenoid (นาโนกรัมตอ 105 เซลล) =  
 

 
 
 

 เม่ือ E480, E630, E645, E665= คาดูดกลืนแสงท่ี 480, 630, 645, 665 นาโนเมตร ,  V= ปริมาตรตัวทําละลายที่
ละลายสารสกัด (มิลลิลิตร) และ Cell density = ความหนาแนนเซลล (105 เซลล)  

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลดวย One-way Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียแตละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 (p≤0.05) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 

ผลการวิจัย 
ผลการเติบโตของสาหราย 
ในชวงแรกของการทดลอง (วันที่ 0-3) พบวา ความหนาแนนเซลลตรึงสาหรายคอนขางคงท่ีในทุกชุดการทดลอง 

โดยเซลลอยูในระยะพัก (lag growth phase) แตหลังจากน้ันเซลลเร่ิมมีการเติบโต เซลลตรึงสาหรายในชุดการทดลองที่ 
V ที่เล้ียงดวยอาหารท่ีเติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร มีความหนาแนนเซลลสูงสุดในวันที่ 10 ของการทดลอง โดยมีคา
เทากับ 142.10×104 เซลลตอเม็ดเจล  

 
 

ภาพที่ 1 การเติบโตของเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่เล้ียงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน 
                      ระยะเวลา 30 วัน 
 

เม่ือเปรียบเทียบการเติบโตของเซลลตรึง S. armatus ที่เล้ียงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน พบวา 
เซลลตรึงสาหรายที่เล้ียงดวยอาหารชุดที่ V ที่เติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร ใหความหนาแนนเซลลสูงสุด อัตราการ
เติบโตจําเพาะและผลผลิตมวลชีวภาพสูงท่ีสดุ เม่ือเทียบกับชุดการทดลองชุดที่ I-IV ที่อาหารเล้ียงสาหรายเติมสารละลาย
ไนเตรต 0, 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิลิตร (p≤0.05) ดังตารางที่ 2 ทั้งน้ีผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเติบโตของเซลลตรึง
สาหราย S. armatus จะมีแนวโนมที่แปรผันตามปริมาณไนเตรตท่ีมีในอาหารเล้ียงสาหราย โดยเม่ือเล้ียงสาหราย 
ในอาหารที่มีไนเตรตสูงขึ้น ก็จะสงผลใหสาหรายมีการเติบโตไดดีขึ้นเชนกัน 
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ตารางที่ 2 ความหนาแนนเซลลสูงสุด อัตราการเตบิโตจําเพาะและผลผลิตมวลชีวภาพของเซลลตรึงสาหราย  
              S. armatus ที่เล้ียงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน 
 

ชุดการทดลอง ความหนาแนนเซลลสูงสุด
(×104 เซลลตอเม็ดเจล) 

อัตราการเติบโตจําเพาะ
(ตอวัน) 

ผลผลิตมวลชีวภาพ        
(×104 เซลลตอเม็ดเจลตอวัน) 

I 54.95±13.38 b 0.13±0.03 b 6.68±1.83 c 
II 64.40±13.70 b 0.11±0.01 b 6.96±0.55 c 
III 77.70±25.20 b 0.12±0.02 b 9.69±1.64 bc 
IV 81.20±15.30 b 0.15±0.03 b 11.86±2.55 b 
V 142.10±15.30 a 0.20±0.01 a 25.85±0.70 a 

 

หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันของขอมลูในแนวต้ังน้ันแสดงถงึความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ีความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p≤0.05) 

  การเปลี่ยนแปลงปริมาณรงควัตถุของสาหราย S. armatus ที่เล้ียงในอาหารที่มีไนเตรตแตกตางกัน 
  เม่ือวิเคราะหปริมาณรงควัตถุระหวางการเพาะเล้ียงสาหราย S. armatus ที่เพาะเล้ียงเซลลตรึงใน 5 สภาวะ 
เปนเวลา 30 วัน พบวา ปริมาณคลอโรฟลล เอ มีแนวโนมลดลงต้ังแตวันแรกจนถึงวันที่ 8 ของการทดลอง หลังจากน้ันจะ
เร่ิมคงที่ ทั้งน้ีคลอโรฟลลสูงท่ีสดุพบในเซลลตรึงท่ีเลี้ยงดวยอาหารชุดที่ V ที่เติมสารละลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร พบในวันที่ 
0 ของการทดลอง ซ่ึงมีคาเทากับ 9.93 นาโนกรัมตอ 105 เซลล สวนปริมาณแคโรทีนอยด พบวา ในชวงแรกของการ
ทดลอง (วันที่ 0-10) มีแนวโนมลดลง จนถึงวันที่ 10 พบวา ทุกชุดการทดลองมีปริมาณแคโรทีนอยดตํ่าที่สุด และมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนในวันที่ 11-30 ทั้งน้ีปริมาณแคโรทีนอยดสูงท่ีสุดพบในเซลลตรึงที่เล้ียงในอาหารชุดที่ II ทีเ่ติมสารละลายไนเตรต 
0.25 มิลลิลิตร มีการสะสมแคโรทีนอยดสูงสุดถึง 3.28 นาโนกรัมตอ 105 เซลล ดังแสดงในภาพที่ 2 สัมพันธกับสีของเซลล
ตรึงสาหรายที่แสดงในตารางที่ 3 ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีการเปล่ียนแปลงของสีจากสีเขียวในวันแรกของการทดลอง เปนสี
เหลืองสมในวันสุดทายของการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 ปริมาณคลอโรฟลลเอและแคโรทีนอยดของเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่เล้ียงในอาหาร 
                        ที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 ลักษณะเม็ดตรึงเซลลสาหราย S. armatus ที่เล้ียงในอาหารที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน 
 

ชุดการทดลอง 
ลักษณะเม็ดเซลลตรึงสาหราย S. armatus 

วันแรกของการทดลอง วันสุดทายของการทดลอง 
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  การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนเตรตในระหวางการเพาะเลี้ยงเซลลตรึงสาหราย S. armatus  
  จากการติดตามการเปล่ียนแปลงปริมาณไนเตรตในอาหารของการทดลองทั้ง 5 ชุด ระหวางการเพาะเล้ียง 
พบวา อาหารชดุที่ V ที่เติมสารสะลายไนเตรต 2 มิลลิลิตร  มีการเปล่ียนแปลงปริมาณไนเตรตระหวางการเพาะเล้ียง โดย
ในชวง 6 วันแรกของการทดลอง ไนเตรตลดลงอยางรวดเร็วจาก 22.93 เหลือ 2.08 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร หลังจาก
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วันที่ 6 ของการทดลองปริมาณไนเตรตคอนขางคงท่ีไปจนถึงวันสุดทายของการทดลอง อาหารชุดที่ IV ที่เติมสารละลาย
ไนเตรต 1 มิลลิลิตร พบวาในชวง 4 วันแรกของการทดลอง ปริมาณไนเตรตลดลงอยางรวดเร็วจาก 11.46 เหลือเพียง 
1.52 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร หลังจากวันท่ี 4 ของการทดลอง ปริมาณไนเตรตคอนขางคงที่ไปจนถึงวันสุดทายของ
การทดลอง สวนในอาหารอีก 3 ชุด ที่มีการเติมสารละลายไนเตรต 0.5, 0.25 และ 0 มิลลิลิตร พบวา ปริมาณไนเตรต
เปล่ียนแปลงไมมากนัก คอนขางคงท่ี โดยมีคาอยูในชวง 0.52 ถึง 2.57 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การเปล่ียนแปลงปริมาณไนเตรตในระหวางการเพาะเลี้ยงเซลลตรึงสาหราย S. armatus 
                         ในอาหารเล้ียงสาหรายที่มีปริมาณไนเตรตแตกตางกัน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การเพาะเลี้ยงเซลลตรึงสาหราย S. armatus ลักษณะของเซลลตรึงสาหราย S. armatus ที่ใชในการทดลอง

พบวา ลักษณะของเม็ดเซลลตรึงมีหลากหลายรปูแบบทั้งเม็ดกลม รี และหยดนํ้า ซึ่งลักษณะของเมด็เซลลตรึงข้ึนอยูที่การ
หยดและอุปกรณท่ีใชในการตรึง เชน กระบอกฉีดยา หรือ pasture pipette เซลลเติบโตไดดี กระจายอยางสมํ่าเสมอ
ภายในเม็ดเซลลตรึง และเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อยๆ จนถึงระยะคงที่ท่ีเซลลเร่ิมหยุดการเติบโต โดยมีอัตราการเกิดใกลเคียงกับ
อัตราการตาย และหลังจากระยะน้ีเซลลจะเร่ิมตายซึ่งพบวาจํานวนลดลง พบวาการเล้ียงเซลลตรึงในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มี
ไนโตรเจนสูงจะสงผลใหเซลลเตบิโตไดดี โดยเซลลตรึงสาหรายที่เล้ียงดวยอาหารที่เติมสารละลายไนเตรต (20% KNO3)  
2 มิลลิลิตร ใหความหนาแนนเซลลสูงสุดเทากับ 142.10×104 เซลล/เม็ดเจล เซลลตอเม็ดเจล อัตราการเติบโตจําเพาะ
สูงสุดเทากับ 0.20 ตอวัน และผลผลิตมวลชีวภาพสูงสุดเทากับ 25.85×104 เซลลตอเม็ดเจลตอวัน ซ่ึงมีคาสูงกวาชุดการ
ทดลองอื่น (p≥0.05) คลายคลึงกับงานวิจัยของ Converti et al. (2009) ท่ีไดทําการศึกษาผลของไนโตรเจนตอการเติบโต
ของ Nannochloropsis oculata และ Chlorella vulgaris ซึ่งพบวาการเติบโตของสาหรายเพิ่มข้ึนเม่ือมีความเขมขน
ของไนโตรเจนสูงข้ึนเชนกัน อยางไรก็ตาม หากเพ่ิมความเขมขนสูงขึ้นในระดับหน่ึงพบวาการเติบโตของสาหรายทั้ง 2 ชนิด 
จะคงที่ ทั้งน้ีสาหรายตองการไนโตรเจนไปใชในการสรางเซลล ซ่ึงชนิดและความเขมขนของไนโตรเจนท่ีเหมาะสมตอการ
เติบโตของสาหรายแตละชนิดจะไมเหมือนกัน (Fidalgo et al., 1998) สวนเซลลตรึงสาหรายที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมเติม
ไนเตรต ใหความหนาแนนเซลลต่ําที่สุด มีคาเทากับ 54.95×104  เซลลตอเม็ดเจล อยางไรก็ตาม ผลการทดลองพบวา
เซลลเติบโตไดถึงแมวาไมมีไนโตรเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากสาหรายอาจจะใชแหลงไนโตรเจนท่ีมีภายในเซลล (intracellular 
nitrogen) เชน รงควัตถุและโปรตีน ซึ่ง Li et al. (2008) และ Gu et al. (2015) ไดรายงานวาในกรณีที่ขาดไนโตรเจน
สาหรายบางชนิด เชน Scenedesmus acutus, Chlorella vulgaris, Nannochloropsis sp. และ Neochloris 
oleoabundans สามารถใชไนโตรเจนจากแหลงดังกลาวสําหรับสรางเซลลได 
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  การเล้ียงเซลลตรึงนานมากกวา 8 วัน พบวา การสะสมแคโรทีนอยดเพิ่มข้ึน โดยเซลลตรึงสาหรายท่ีเล้ียงใน
อาหารที่มีไนเตรตต่ํา (เติมสารละลายไนเตรต 0.25 มิลลิลิตร/ลิตร) นาน 18 วัน สงผลใหเซลลสะสมแคโรทีนอยดได 
สูงที่สุดเทากับ 3.28 นาโนกรัมตอ 105 เซลล ทั้งน้ีในชวงที่เซลลสะสมแคโรทีนอยด พบวา ปริมาณคลอโรฟลล เอ ลดลง 
และความหนาแนนเซลลคงที่ดวย ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Arad et al. (1993) ไดทําการศึกษาปริมาณ canthaxanthin 
ใน Chlorella emersonii พบวา สาหรายที่มีการเลี้ยงในสภาวะที่มีความเขมแสงสูง 300 µmol m-2 s-1 (24,000 ลักซ) 
และลดปริมาณ KNO3 เหลือ 1.0 mM (ไนโตรเจนต่ํา) จาก 10 mM (ไนโตรเจนสูง) จะมีปรมิาณคลอโรฟลลลดลง ในขณะ
ที่ปริมาณเซลลคงที่ อีกทั้งงานวิจัยของ Rise et al. (1994) ทําการศึกษาการสะสมแคโรทีนอยดซ่ึงเปนสารเมแทบอไลต
ทุติยภูมิในสาหราย C. zofingiensis พบวา การสรางแคโรทีนอยดจะเกิดขึ้นในสภาวะที่มีความเขมแสงสูง และไนโตรเจน
จํากัด ซึ่งการลดลงของปริมาณคลอโรฟลล เอ อาจเปนผลมาจากกระบวนการยอยสลายคลอโรฟลล เอ ไปในชวงระยะ 
เวลาการทดลอง เน่ืองจากเซลลอยูภายใตสภาวะขาดแคลนไนโตรเจนและไดรับความเขมแสงสูงกวาสภาวะปกติ แตใน
การทดลองครั้งน้ีไดใหความเขมแสงอยูที่ 3,000 ลักซ และในอาหารที่ใชเลี้ยงสาหรายมีการจํากัดไนเตรต ซึ่งความเขมแสง
ที่ใชไมสูงเทาการทดลองของ Rise et al. (1994) ดังน้ันจึงอาจสงผลใหปริมาณแคโรทีนอยดท่ีสรางขึ้นมามีปริมาณที่ 
นอยกวางานวิจัยอื่น 
  อาหารเล้ียงเชื้อสูตร CHU 13 (Largeau et al., 1980) จะมีไนเตรตเปนองคประกอบเทากับ 27.7 มิลลิกรัม-
ไนโตรเจนตอลิตร ซึ่งแหลงไนโตรเจนสําหรับสาหราย Scenedesmus สามารถใชไดหลายรูปแบบ เชน แอมโมเนียม 
ยูเรียและไนเตรต ซึ่งสาหราย Scenedesmus เติบโตไดดีเม่ือใชไนเตรตหรือยูเรีย (Xin et al., 2011) ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา การเติบโตของสาหรายไดมีการนําไนเตรตมาใชสําหรับการเติบโตในทุกชุดการทดลอง ในชวงแรกของการ
ทดลองไนเตรตลดลงอยางรวดเร็ว (ภายในวันที่ 2, 4 และ 6 ของการทดลอง) จากน้ันปริมาณไนเตรตจะคงท่ีจนกระทั่ง
ส้ินสุดการทดลอง ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Xin et al. (2011) ที่พบวา สาหรายสีเขียวมีความตองการใชไน
เตรตที่สูง เพ่ือไปใชสรางโปรตีนภายในเซลล ซึ่งชวงที่ไนเตรตลดลงอยางรวดเร็ว พบวา ความหนาแนนของเซลลของ
สาหรายก็เพิ่มข้ึนเชนกัน และเม่ือไนเตรตคงที่พบวา เซลลมีการเติบโตคงท่ีและคอยๆ ลดลง แสดงใหเห็นในชวงเวลา
ดังกลาวเซลลไมสามารถนําไนเตรตไปใชในการสรางเซลลได อยางไรก็ตาม เซลลตรึงสาหรายที่เล้ียงในอาหารที่ไมเติม 
ไนเตรต พบวา มีไนเตรตเร่ิมตนที่ 0.52 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนตอลิตร อาจเน่ืองจากชวงที่นําสาหรายที่เลี้ยงแบบเซลล
แขวนลอยมาทําการตรึงเซลล มีอาหารจากการเพาะเลี้ยงแบบแขวนลอยติดมาดวย สงผลใหพบไนเตรตในชุดการทดลอง
น้ี ทั้งน้ีในการทดลองคร้ังตอไปควรจะเตรียมเซลลแขวนลอยท่ีจะนํามาตรึง โดยนําไปปนเหวี่ยงและลางเซลลดวยอาหารท่ี
จะใชในการทดลอง 
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การประเมินศักยภาพการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชนในพื้นท่ีบานถํ้าเสือ  
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

Participatory Approaches to manage on Community Forestry area  
Ban Tham Suea Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province 

สํารวย มะลิถอด, พุทธรัตน กอนเครือ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
บทคดัยอ 

  การประเมินศักยภาพการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนในพ้ืนที่บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาศักยภาพการมีสวนรวมการจัดการปาชุมชน และเพ่ือวางแผนการจัดการปาชุมชนรวมกัน  
โดยวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณเชิงลึก (Focus group) ผูนําชุมชนกับผูมี
สวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ จํานวน 94 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง รอยละ 61.70 มีอายุ 
40-60 ป รอยละ 47.90 ศึกษาระดับประถมศึกษา 4-6 หรือเทียบเทา รอยละ 63.80 มีรายไดตอป 30,000-50,000 
บาท/ป รอยละ 73.40 การอยูอาศัยในชุมชนเฉล่ีย 30.27 ป พบวา สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาเพียง
รอยละ 53.20 แตทั้งน้ีพบวา การมีสวนรวมในขั้นตอนการปฏิบัติหรือมีระดับของการมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนใหญอยูเพียงระดับการรวมรับรู (ระดับ 1) ยกเวนการมีสวนรวมในการสํารวจสภาพปาชุมชนที่มีการมีสวนรวมอยูใน
ระดับ 3 คือ การรวมพิจารณารวมตัดสินใจ สวนการมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผน การออกแนวคิด และการปองกัน
ปญหาการจัดการทรัพยากรปาชุมชน พบวา สวนใหญอยูเพียงระดับการรับรู (ระดับ 1)  
  สวนแนวทางการจัดการปาชุมชนรวมกัน โดยคณะกรรมการปาชุมชนและผูนําชุมชน จํานวน 15 คน มีการ
สัมภาษณเชิงลึก (Focus group) ไดมีมติการยกระดับการมีสวนรวมระยะเร่ิมตน ดวยการมีพัฒนาการสวนรวม 
ในกิจกรรมของปาชุมชนอาทิ เชน กิจกรรมปลูกปา  กิจกรรมการสรางฝายชะลอนํ้า กิจกรรมการบวชตนไม กิจกรรมคาย
เยาวชนส่ิงแวดลอม เปนตน โดยเลือกเทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence and Control) ตามขั้นตอนของการ
พฒันาการมีสวนรวม เพ่ือวางแผนการดําเนินงานและหาผูรบัผดิชอบแตละกิจกรรม/โครงการไดชัดเจนข้ึน 
คําสําคญั: การประเมิน, การมีสวนรวม, ปาชุมชน, สตัวปา, เพชรบุรี 
 

Abstract 
 Participatory Approaches to manage on Community Forestry area Ban Tham Suea Kaeng 
Krachan District, Phetchaburi Province. This study aimed to study the potential of participation in 
community forest management And to jointly plan community forest management By the method of 
document research Participatory observation and in-depth interviews (Focus group), community leaders 
and 94 stakeholders in the area.The results showed that the majority of respondents were women, 
61.70 percent, aged between 40-60 years old, 47.90 percent had primary education 4-6 or the most 
equivalent, 63.80 percent, with annual income of approximately 30,000-50,000 baht / year 73.40 
percent. Residents in the community average 30.27 years and found that the factors that affect the 
survival rate of animals in the area is 95.60 percent forest integrity, while the number of wildlife has 
decreased by 71.30 percent. The effect on the rate of persistence is reduced by hot air 53.20 percent, 
However, it was found that the participation in the process or the level of participation in the process 
was mostly the level of recognition (level 1). Except for participation in the survey of community forest 
which has participation level 3, which is the consideration and decision making. As for participation in 
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the planning process of conceptualization And prevention of community forest resource management 
problems Found that most are only in the awareness level (level 1) 
 In the initial stage of community forest management by developing participation in the 
activities of the community forest committee by developing the participation using A-I-C technique 
(Appreciation, Influence and Control). In order to plan the operation and find responsible person for 
each activity / project more clearly. 
Keywords: Participatory, Community Forest, Phetchaburi Province 
 

บทนํา 
  หมูบานถํ้าเสือ ตั้งอยูหมูท่ี 3 เปนพื้นท่ีปาชุมชนในเขตอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 
2,500,478 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562,799 ไร เปนอําเภอท่ีมีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี และเปนอําเภอ
ที่มีพ้ืนที่ทางภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ปาและมีความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมถึงระบบนิเวศท่ีนาศึกษาและเปนแหลงที่
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ จึงไดรับความอนุเคราะหใหเปนหมูบานปาชุมชนที่อยูในพระบรมราชูปถัมภในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เน่ืองจากมีกิจกรรมธนาคารตนไม และมีการรวมกลุมของสมาชิกที่
เขมแข็ง โดยทั้งน้ีเมื่อป พ.ศ. 2559-2561 ปที่ผานมา ไดมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยใหลงพื้นท่ีเก็บขอมูลดานตางๆ เชน ขอมูลในมิติดานวิชาการ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นท่ีดังกลาวอยางตอเน่ืองในพ้ืนที่ปาชุมชนบานถ้ําเสือ จํานวน 3 
ผืนปา มีเน้ือที่รวม 4,372 ไร ทําใหทราบวามีสัตวชนิดหน่ึงที่นาสนใจและกําลังอยูในบัญชีรายชื่อสัตวใกลถูกคุกคาม 
(Near Threatened: NT) นั้น คอื เลียงผา (Capricornis sumatraensis) ทรงธรรม สุขสวาง และทวี หนูทอง (2560) ที่
สามารถพบไดทุกฤดูกาลและมีอัตราไมคงท่ีดวยปจจัยตางๆ   
  ดังน้ันจากขอมูลขางตนเปนที่มาของการวิจัยครั้งเพ่ือศึกษาบริบทการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน 
เพ่ือใหผูใชประโยชนจากปาชุมชนไดตระหนักและมีแนวทางในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแผนการจัดการปา
ชุมชนตั้งแตเบ้ืองตน และเปนขอมูลเชิงวิชาการที่มีรูปแบบการพัฒนาปาชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนหรือความ
เปนอยูของชุมชน เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตวปาท่ีเปนหวงโซในการใชประโยชนไดตลอดป 
แตทั้งน้ีขนาดของปาชุมชนตองมีขนาดหรือหนวยพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเอ้ือประโยชนตอชุมชนอยาง
สม่ําเสมอและย่ังยืนในดานปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการเอ้ือประโยชน สําคัญที่สุดคือ ปาไมยังมีประโยชนดาน
ปจจัยสี่ คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค ภาวดี ทะไกรราช (2561) ที่มีผลตอความเปนอยูของคนใน
ชุมชน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพการมสีวนรวมในการจัดการปาชุมชนของผูเก่ียวของในพ้ืนที่บานถ้ําเสือ 
  2. เพื่อวางแผนการจัดการปารวมกับชุมชนในพื้นที่บานถํ้าเสอื  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   1) ใชกระบวนการวิจัยเขาปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยชุมชน (participatory action research) โดยใช
เครื่องมือดานวนศาสตรชุมชน คือการประเมินสภาพปาชุมชนอยางงาย (community forest assessment: CFA) และ
นําขอมูลการสํารวจปาและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่ปาชุมชนทุกฤดูกาลของพื้นที่หมู 3 บานถํ้าเสือ 
จากพื้นที่ 4,371 ไร เพื่อมาวิเคราะหทบทวนสถานการณปา สรางความเขาใจ จัดทําชุดขอมูลดานปา/สัตวปา วิเคราะห
การมีสวนรวม และจัดทําแผนการจัดการปา จนกระทั่งเกิดกิจกรรมปาชุมชนที่ชัดเจน โดยใชแผนพัฒนาการจัดการปา
รวมกับชุมชน ดังภาพที่ 1 บันไดสูพัฒนาแผนการจัดการปาชุมชนดําเนินการประเมินสภาพปาชุมชนอยางงายโดยผูใช
ประโยชนจากปา และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรม Excel นําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา และคารอยละ   
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  2) นําขอมูลที่ไดมาสัมภาษณเชิงลึก (Focus group) กับกรรมการปาชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ 
มีสวนรวมดวยเทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence and Control) ตามวิธีของจักรพงษ พวงงามช่ืน และคณะ 
(2556) เพ่ือยกระดับการมีสวนรวมใหมากข้ึนในอนาคตกับกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับปาชุมชนในมิติตางๆ เชน 
วัฒนธรรมปาชุมชน ความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ 

 

ภาพที่ 1 ขั้นบันไดการพัฒนาปาชุมชนบานถ้ําเสือ 
            ท่ีมา : ดัดแปลงจากวีระ ถาวร และคณะ (2551)   

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง รอยละ 61.70 อายุอยูระหวาง 40-60 ป รอยละ 47.90 
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 4/6 หรือเทียบเทามากที่สุด รอยละ 63.80 มีรายไดตอปประมาณ 30,000-50,000 บาท/
ป รอยละ 73.40 อาชีพหลัก คือ การทําไร รอยละ 54.30 รายไดจากการประกอบหลักเฉลี่ยอยูระหวาง 5,001-10,000 
บาท/เดือน รอยละ 35.10 และสวนใหญไมมีอาชีพเสรมิ กรณีที่มีอาชีพเสริม คือ การทําไร รอยละ 9.60 มีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพเสริมนอยกวา 1,000 บาท/เดือน รอยละ 54.30 หรือเฉล่ียประมาณ 1,481.46 บาท/เดือน สําหรับการ 
อยูอาศัยในชุมชน ที่สามารถระบุได คือ มากกวา 40 ปข้ึนไป รอยละ 7.40 และมีคาเฉลี่ยอยูที่ 30.27 ป ดานปจจัยที่มีผล
ตออัตราการคงอยูของสัตวปา พบวา ปามีความสมบูรณ รอยละ 95.60 (ภาพที่ 2) แตทั้งน้ีพบวา จํานวนประชากรของ
สัตวปามีจํานวนลดลง รอยละ 71.30 (ภาพที่ 3) ซ่ึงมีปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตออัตราการคงอยูที่ลดลงมากที่สุด คือ 
สภาพอากาศรอน รอยละ 53.20 และฝนไมตกตามฤดูกาล รอยละ 33.00 นอกจากนี้พบวา มีการเกิดไฟไหมปา รอยละ 
33.00 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกรุกถางปา รอยละ 51.10 มักเกิดในชวงฤดูแลง (เดือนมกราคม-เมษายน) ของป แต
อยางไรก็ตามสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาเพียงรอยละ 53.20 แตทั้งน้ีไดมีสวนรวมในขั้นตอนวางแผน
และแนวคิดในการจัดการปาชุมชนในระดับรวมรับรู (ระดับ 1) เก่ียวกับการกําหนดเวลาการเขา-ออกปา การใชประโยชน
พื้นที่ปาปลูกพืช/สมุนไพรตาง และการใชประโยชนพื้นที่ปาชายไร  
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 ภาพที่ 2 รอยละของสภาพปาชุมชนบานถํ้าเสือ       ภาพที่ 3 รอยละของสถานการณจํานวนสัตวปาชุมชนบานถ้ําเสือ 

 

              ดานการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน พบวา มีสวนรวมในปลูกปาและการจัดการปาเพื่อทํา 

วนเกษตรประชาชนในชุมชนมีสวนรวม (ระดับ 2) ระดับรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น ( x =2.36) การมีสวนรวมใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือดําเนินการพบวาประชาชนในชุมชนสวนใหญมีสวนรวมระดับการรับรูเชนกันในดานการจัดทํา
แผนปาชุมชน การประชุมหรือเวทีชาวบานเพื่อระบุปญหาสาเหตุและการแกไข การประชุมเพื่อเปรียบเทียบสภาพปา
ชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม แตทั้งน้ีมีโอกาสไดมีสวนรวมในการสํารวจปาชุมชนระดับ 3 คือ รวมการ

พิจารณารวมตัดสินใจ ( x =3.38) และการมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในปาชุมชน ประชาชนมีสวน
รวมในระดับรวมรับรู (ระดับ 1) เก่ียวกับการสรางจิตสํานึก การรณรงคงดบริโภคสัตวปาและอ่ืนๆ สวนการมีสวนรวมใน

การแจงขาวสารปาถูกทําลายจากกรณีตางๆ ประชาชนมีสวนรวมระดับ (ระดับ 2) รวมแสดงความคิดเห็น ( x =2.11) 
   

ตารางที่ 1 รอยละและระดับการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน จาํนวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับการมีสวนรวม 
การเขารวมการสํารวจสภาพปาชุมชน     

รวมพิจารณารวมตัดสินใจ     มีสวนรวม 53 56.40 3.38 
    ไมมสีวนรวม 41 43.60  
     รวม 94 100.00  
การเขารวมการจัดทําแผนปาชุมชน     

รวมรับรู     มีสวนรวม 28 29.80 1.79 
    ไมมีสวนรวม 66 70.20  
     รวม 94 100.00  
การเปนผูจัดประชุมหรือเวทีชาวบานเพ่ือศึกษา 
สภาพปาชุมชน 

    
 

รวมรับรู     มีสวนรวม 19 20.20 1.21 
    ไมมีสวนรวม 75 79.80  
     รวม 94 100.00  
การรวมเสนอความคิดเห็นเพ่ือระบถุึงปญหาและ 
สาเหตขุองชมุชน 

 
 

 
 

รวมรับรู     มีสวนรวม 14 14.90 0.89 
    ไมมีสวนรวม 80 85.10  
     รวม 94 100.00  

 

92.60%

7.40%

สมบรูณ์

ถกูทาํลาย
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การเขารวมในเวทีประชุมเพื่อรวมกันระบุถึงสภาพ 
ปาชมุชน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 
 

 
 

รวมรับรู     มีสวนรวม 17 18.10 1.09 
    ไมมีสวนรวม 77 81.90  
     รวม 94 100.00  

 

หมายเหตุ: ระดับการมีสวนรวมแบงเปน 6 ระดบั 

    ระดับ 1 รวมรับรู 

 ระดับ 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น 

 ระดับ 3 รวมพิจารณารวมตดัสินใจ 

 ระดับ 4 รวมดําเนินการ 

 ระดับ 5 รวมติดตามตรวจผลและประมวลผล 

  ระดับ 6 รวมรับผล 
 

 แนวทางการจัดการปารวมกับชุมชนโดยนําผลการประเมินศักยภาพการมีสวนรวมมาพิจารณาผานคณะกรรมการ  
ปาชุมชนและผูนําชุมชน พบวา ภาพรวมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนน้ันอยูในระดับตํ่าหรือระดับ 1 คือ การรวม
รับรูเพียงอยางเดียว แตโดยสวนใหญประชาชนมีการใชประโยชนจากปาชุมชนกันหลากหลายเรียงจากเปอรเซ็นตมากไป
หานอย ไดแก การหาเห็ด (รอยละ 48.90) การหาผักหวาน (รอยละ 44.70) การหาหนอไม (รอยละ 38.30) การตัดไมไผ 
(รอยละ 18.10) การหาน้ําผึ้งปา (รอยละ 10.60) และอื่นๆ เชน การประโยชนจากเศษไม และการใชประโยชนจากหวาย 
เปนตน (ภาพที่ 4) เพื่อใชสําหรับครัวเรือนเปนหลักในการอุปโภคและบริโภค ดังน้ันคณะกรรมการและผูนําชุมชนเล็งเห็น
วาควรยกกระดับการมีสวนรวมโดยผานระบบการพัฒนาการมีสวนรวมในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและความเปนไปได
ในพื้นท่ีโดยเลือกเทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence and Control) การพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงานของชุมชน เชน กิจกรรมการปลูกปา กิจกรรมการสรางฝายชะลอนํ้า กิจกรรมการบวชตนไม 
กิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมมัคคุเทศกแหงขุนเขา กิจกรรมคายยุวชนสิ่งแวดลอม เปนตน  
 

ตารางที่ 2 รอยละการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในชุมชนขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

การมีสวนรวมการจัดการทรัพยากรในปาชุมชน จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดบัการมีสวนรวม 
มีสวนรวมในการจัดการปาปลูกปา 32 34.00 2.04 รวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น 
มีสวนรวมในการจัดการปาปลูกตนไมปลายไร 15 16.00 0.96 รวมรับรู 
มีสวนรวมในการจัดการปาปลูกพืชอาหารสมุนไพร 21 22.30 1.34 รวมรับรู 
มีสวนรวมในการจัดการปาทําเกษตรวนเกษตร 37 39.40 2.36 รวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น 
มีสวนรวมในการจัดการปากําหนดเวลาเขาปา 7 7.40 0.44 รวมรับรู 
มีสวนรวมในการจัดการปาใชที่ดินใหเกิดประโยชน 24 25.50 1.53 รวมรบัรู 

 

หมายเหตุ : ระดับการมีสวนรวมแบงเปน 6 ระดับ 

   ระดับ 1 รวมรับรู 

    ระดับ 2 รวมคดิ รวมแสดงความคิดเห็น 

    ระดับ 3 รวมพิจารณารวมตดัสินใจ 

    ระดับ 4 รวมดาํเนินการ 

    ระดับ 5 รวมตดิตามตรวจผลและประมวลผล 

           ระดับ 6 รวมรับผล 
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ตารางที่ 3 รอยละการมีสวนรวมการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
 

การมีสวนรวมการปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในการจัดการทรัพยากรในปาชุมชน 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ระดับการมีสวนรวม 

มีสวนรวมในการจัดการปาแจงขาว
ทําลายบุกรุกปา 

33 35.10 2.11 รวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น 

มีสวนรวมในการจัดการปาสรางจิตสํานึก 24 25.50 1.53 รวมรับรู 
มีสวนรวมในการจัดการปารณรงค  
งดบริโภคสัตว 

20 21.30 1.28 รวมรับรู 

มีสวนรวมในการจัดการปาอื่นๆ 1 1.10 0.07 รวมรับรู 
 

หมายเหต ุ: ระดับการมสีวนรวมแบงเปน 6 ระดับ 

   ระดับ 1 รวมรับรู 

    ระดับ 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น 

    ระดับ 3 รวมพิจารณารวมตัดสินใจ 

    ระดับ 4 รวมดําเนินการ 

    ระดับ 5 รวมติดตามตรวจผลและประมวลผล 

           ระดับ 6 รวมรับผล 
 

 

ภาพที่ 4 การใชประโยชนทรัพยากรปาชุมชนของประชาชน 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวา การประเมินศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในระดับตํ่า คือ รวม
รับรู (ระดับ 1) โดยสวนใหญต้ังแตขั้นตอนของการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน การปองกันแกไข รวมถึงการ
ประเมินผล โดยมีผลการมีสวนรวมในภาพรวม รอยละ 53.20 ซ่ึงการมีสวนรวมมาจากการปลูกตนไม รอยละ 30.90  
มากที่สุด ในขณะที่ผลการวิจัยพบวา ปาชุมชนมีความสมบูรณ รอยละ 95.60 แตมีจํานวนสัตวปาลดลง รอยละ 71.30 
อาจเน่ืองมาจากการมีสวนรวมในระดับตํ่าของชุมชนที่ไมไดตระหนัก สรางจิตสํานึกหรือการรณรงคใหดูแลรักษา และ
เวลาของการเปด-ปดปา ที่ไมชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติทําใหมีการเขาออกไดคอนขางงาย สอดคลองกับงานวิจัยของ
พงศเทพ สุวรรณวารี และคณะ (2555) ท่ีรายงานวาปจจัยดานภูมิอากาศ และปจจัยดานสังคมเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรหรือกฎระเบียบการใชพ้ืนที่ปาที่มีผลตอการรบกวนสัตวปา เชน การหาของปา การเผาปา การลาสัตว เปนตน 
(มนัญญา ปริยวิชยภักดี, 2560) รายงานวาดานเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนบานถ้ําเสือมีระดับความสุขอยูในระดับ 

ไมไผ, 11%
หวาย, 4%

ผักหวาน, 
26%

เหด็, 29%

หนอไม, 23%

เศษไม, 1%
ผ้ึง, 6%

ไมไผ หวาย ผักหวาน เห็ด หนอไม เศษไม ผึ้ง
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ปานกลาง พิจารณาจากสวนของรายไดที่พบวาแตละครัวเรือนมีรายไดตอปเทากับ 30,000-50,000 บาท/ป รอยละ 73.40 
และประชากรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ และสวนใหญไมมีอาชีพเสริม เดือนนภา ภูทอง, 2561) ให
ความเห็นวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอคุณภาพการจัดการปาชุมชนอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งการ
ดําเนินแนวทางการจัดการปาชุมชนไมมีสูตรตายตัวตองปรับเปล่ียนไปเรื่อยๆ ใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมตามแตละพ้ืนที่เพียงแตตองทํางานรวมกันทั้งภาครฐัและภาคประชาชน สอดคลองกับ รัชมงคล ทองหลอ และ
คณะ (2562, อางถึง ศศิเพ็ญ เพ็ชรขาว, 2558) ที่รายงานวา ลักษณะการมีสวนรวมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 
คือสมาชิกในชุมชน โดยการมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจเขารวม เพราะจะทําใหเกิดแรงจูงใจและรูสึกเปนสวนหน่ึง
ของชุมชนในการแกไขปญหาและการรับรูถึงปญหาชุมชน โดยสมาชิกสามารถวางแผนนโยบายรวมกัน จัดรูปแบบ 
วางเปาหมาย รวมถึงการจัดหางบประมาณ ตลอดจนการรับผลประโยชนจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางการจัดการปาชุมชนตามวัตถุประสงคขอที่ 2 โดยการพัฒนาการมีสวนรวมดวยเทคนิค  A-I-C 
(Appreciation, Influence and Control) ดังน้ันดัชนีช้ีวัดนอกจากแผนการจัดการปาหรือมาตรการตางๆ แลวยังคงตอง
มีความอุดมสมบูรณของปาและสัตวปาดวย (กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน, 2549)  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เพ่ือศึกษาระดบัการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการปาอยาง
มีสวนรวมโดยสมาชิกในชุมชน 
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โมเดลแบบจําลองระบบตรวจสอบยอนกลับหวงโซอุปทานผลไมทุเรียน 
Traceability Modeling System of Durian fruit supply chain 

ศศนิภา บุญพิทักษ, กรณปภพ รัตนวิจิตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคดัยอ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือออกแบบโมเดลแบบจําลองระบบตรวจสอบยอนกลับผลไมทุเรียน กรณีศึกษาการบรรจุ
ทุเรียนสงออก ไดพบปญหาเก่ียวกับทุเรียนที่มีคุณภาพต่ํา คือ ทุเรียนออน หรือไมไดมาตรฐานการสงออก ไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาทุเรียนเปนของเกษตรกรคนใด จึงทําใหเกิดผลเสียในเร่ืองการคากับตางประเทศ ดังนั้นเพ่ือใหผูบริโภคเกิด
ความม่ันใจตอสินคา ในดานของคุณภาพ รวมถึงเพื่อใหทราบแหลงท่ีมาของทุเรียน เพราะถาหากผูบริโภคพบทุเรียนที่
ไมไดคุณภาพ ผูบริโภคสามารถสืบยอนกลับไปหาแหลงท่ีมาการผลิตน้ันๆ ไดอยางถูกตอง คณะผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจ
ขอมูลที่สําคัญตอระบบออกแบบโมเดลแบบจําลองระบบตรวจสอบยอนกลับ ใชทฤษฏี ER Diagram โดยประยุกตใช 
Barcode ในรูปแบบ QR code และมีการบันทึกขอมูลของเกษตรกรลงในระบบ สรุปผลการดําเนินงานวิจัยจากการนํา
โปรแกรมมาทดสอบ การแสกน QR code สามารถแสกนขอมูลและจะสามารถตรวจสอบขอมูลของเกษตรกรท่ีนําทุเรียน
มาขายใหบรษิัทอยางละเอียด และในอนาคตจะสามารถนาํไปใชประโยชนไดจริง เพ่ือประโยชนตอมูลคาการสงออก 
คําสําคัญ: โมเดลตรวจสอบยอนกลับ, ทุเรียน, จันทบุรี 
 

     Abstract 
  This study aim to designed the traceability modeling system of durian fruits, case study 
exported durian packing. Due to the problem of low-quality durian; below ages durian, under  exported 
standard  and can not be trace the farmer. Therefore, causing negative effects on international trade. 
In contrast, to ensure the consumer’s confident of their products and known sources of durian. Because 
if the consumer found a non-quality durian, the consumer can trace to their source properly. The 
researchers has been field survey to find out the information for the model, designed the traceability 
model, used the ER diagram (Entity Relation Diagram) theory; applied the barcode with QR code and 
saved the information of farmers into the system. To summary of the research performance from the 
program testing, met that the QR code could  scan and able to check the information of each farmer 
who sold the durian. In the future can be used benefit for the exported volume. 
Keywords: Trace, Model, System, Durian, Chanthaburi,  
 

บทนํา 
  ในปจจุบันไทยสงออกทุเรียนรายใหญที่สุดในโลก รองลงมาคือ มาเลเซีย โดยมีพื้นที่ทางภาคตะวันออกและ
ภาคใต มีปริมาณการสงออกไมตํ่ากวาแสนตน มูลคาการสงออกเปนพันพันลาน และยังมีอัตราการขยายการเติบโตเพิ่มข้ึน
ปละ 10%-15% สวนใหญตลาดสงออกไปท่ี จีน ใตหวัน และฮองกง (กรมเจราจาการคาระหวางประเทศ, 2562) ผูซื้อ
ทุเรียนที่มาจากจีนจะมี 2 ลักษณะ คือ จางโรงบรรจุทุเรียนไทยในการคัดแยกทุเรียนตามออเดอรที่กําหนด กับจางคนไทย
มาชวยคัดแยก ซึ่งในอยางหลังจะเปนการวาจางโรงบรรจุทุเรียนเที่ไมไดมาตรฐานตัดทุเรียนไมมีคุณภาพ และสงตอตลาด
ทุเรียนในจีนดวย ในชวงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 เปนชวงที่ทุเรียนออกสูตลาดมากที่สุด และมักประสบ
ปญหาพบทุเรียนออน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2561) ไดสรางความหนักใจใหกับเกษตรกรและภาครัฐ เร่ืองการนํา
ทุเรียนออนไปจําหนายและไมสามารถตรวจสอบยอนกลับได เปนการทําลายชื่อเสียงของทุเรียนไทย ในหลายหนวยงาน
ควรมีการสงเสริมเกษตรกรและผูประกอบการรับรู โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย ท่ีเปนการเช่ือมโยงขอมูลตลอดหวงโซ
อุปทานสามารถตรวจสอบยอนกลับสินคาไดเพื่อใหผูบริโภคทั้งในและตางประเทศมีความเช่ือมั่นและเปนภาพลักษณที่ดี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
664 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

การทวนสอบยอนกลับของงผลิตภัณฑตลอดกระบวนการผลิตตั้งแตระดับชาวสวน โดยสามารถเรียกทวนสอบยอนกลับ
ขอมูลการผลิตของสินคาไดตลอด 
  จากสภาพปจจุบัน การสงออกสินคาเกษตรและอาหารของโลก เนนและใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย
ของผูบริโภคมากขึ้น ระบบการตรวจสอบยอนกลับจะถูกบังคับใชในสภาพยุโรป หรืออียู สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน (ระบบ
สืบคนยอนกลับ, 2562) ซึ่งจะกลายเปนอุปสรรคตอการสงออกสินคาไทย ระบบตรวจสอบยอนกลับ จะชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการวางแผน การควบคุมและการดําเนินงาน เพื่อสราง
มูลคาเพ่ิมใหกลับสินคาและชวยพัฒนาควบคุมคุณภาพสินคา ต้ังแตกระบวนการผลิตระดับฟารมจนถึงโรงงานและการ
สงออก เพื่อเพิ่มชองทางการสงออกในหลายประเทศ 
  ดังน้ันจากสภาพปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยตองการศึกษากระบวนการทุเรียนสงออกและออกแบบการจัดทํา
โมเดลแบบจําลองระบบตรวจสอบยอนกลับ ในการบรรจุทุเรียนสงออก เพ่ือนําไปตอยอดการลดปญหาสินคาท่ีไมได
มาตรฐานสามารถตรวจสอบยอนกลับได เพื่อนาํไปปรับปรุงและพัฒนาใหสินคามีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษากระบวนการบรรจุทุเรยีนสงออก  
  2. เพ่ือออกแบบโมเดลระบบตรวจสอบยอนกลับการบรรจุทุเรียนสงออก  
 

วิธีดําเนินการทําวิจัย 
           ศกึษาการบรรจุทุเรียนสงออก โดยลงพื้นที่ในการศึกษาโรงบรรจุทุเรียนสงออกของบริษัทเฉวียนหวัง-อาเอ จํากัด 
มีกระบวนการบรรจุทุเรียนสงออกดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการบรรจุทุเรียนสงออก ที่มีการเช่ือมตอ
ระหวางเกษตรกร, ลงหรือโรงงานบรรจุทุเรียนสงออก, ผูสงออก, ลูกคาปลายทาง ไดกระบวนบรรจุการสงออกและ
ข้ันตอนและนํามาวิเคราะหและออกแบบระบบ Lay out (System Analysis and Design) โดยประยุกตใชระบบ 
Barcode แบบ QR Code มาออกแบบจากน้ันสรางโมเดลความสัมพันธระหวางขอมูลโดยใชหลักการ ER-Diagram เพ่ือ
นําไปสรางและออกแบบโมเดลการตรวจสอบยอนกลับ โดยจัดทําการบันทึกขอมูลตั้งแตขอมูลเกษตร ขอมูลวันที่รับ
ทุเรียน ขอมูลวันที่บรรจุลงโดยจัดทําเปนซอรฟแวร  โปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมดวยภาษาในการเขียนเว็บ 
HTML5 และประมวลผลเว็บ PHP ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL เว็บโฮสต้ิงท่ีสนับสนุน Cloud Hosting (Server 
ทีติ่ดตั้ง Web Application) และนํามาทดสอบและสรุปผลตอไป 
 

ผลการวิจัย 
  1. ศึกษากระบวนการบรรจุทุเรียนสงออก ที่มีการเช่ือมตอระหวางเกษตรกร ลง ผูสงออก ลูกคาปลายทาง 
คณะผูวิจัยไดเขาไปลงพื้นที่ศึกษาและเก็บขอมูล และศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบรรจุทุเรียนลงกลองสงออก โดยเกษตร 
มีหนาที่นําทุเรียนมาขายใหกับลง ลงมีหนาท่ีรับซ้ือจนถึงการบรรจุลงกลอง ผูสงออกมีหนาที่สงทุเรียนไปขายตางประเทศ
จนถงึลูกคาปลายทาง 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการบรรจุทุเรียนสงออก 
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  จากภาพที่ 1 และตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาการเชื่อมโยงของขอมูลที่จะสามารถตรวจสอบยอนกลับไดน้ันมีการ
เช่ือมโยงระหวางเกษตรกร-ลง-ผูสงออก-ลูกคาปลายทาง โดยเห็นวาลงมีความใกลชิด ระหวางเกษตรกร ผูสงออก ดังน้ัน
การจะทําขอมูลระบบตรวจสอบยอนกลับไดน้ัน ลงจะตองทําหนาที่เปนตัวกลางที่สําคัญในการเก็บขอมูลที่เชื่อมระบบ
ขอมูลการตรวจสอบยอนกลับได โดยกระบวนการทํางานในลงมีขั้นตอนดําเนินงานดังน้ี  
 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการบรรจุทุเรียนสงออก 
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  จากการศึกษาไดพบวา ข้ันตอนการบรรจุทุเรียนสงออกเริ่มตั้งแตการรบัวัตถุดบิหรือผลไมทุเรียนทุเรียนจาก
เกษตรกร ไปยังผูบริโภคคนสุดทายพบขั้นตอนทั้งหมด 21 ขั้นตอน 
  

  2. วิเคราะหและออกแบบระบบ Lay out (System Analysis and Design) โดยประยุกตใช Barcode รูปแบบ 
QR Code ดังภาพที่ 2 ข้ันตอนที่ 1 คือ การโหลดสินคาลงจากรถที่เกษตรกรนํามาขายใหกับลง มีชองโหลดสินคา 4 ชอง 
ตองมีการช่ังนํ้าหนักและคัดแยกขนาด A,B,C ทําการบันทึกขอมูลของเกษตรกรลงระบบและติด QR Code ในชองที่ 4 
เพราะการรับซ้ือทุเรียนมีเกษตรกรนํามาขายหลายคน จะไดรูวาลูกไหนของเปนของเกษตรกรคนใด ขั้นตอนท่ี 2-7 คือ  
คัดแยกลงตะกราตามขนาด เม่ือคัดแยกเสร็จแลว เคล่ือนยายไปทําความสะอาด เพราะบางลูกจะมีแมลงติดอยู และทํา
การติด QR Code ขั้นตอนที่ 8 คือ การพักทุเรียนท่ีทําความสะอาดเสร็จแลว จะเคลื่อนยายไปรอชุบนํ้ายาและติด QR 
Code ขั้นตอนที่ 9-11 คือ ชุบน้ํายา มีการใชสารเคมี เพื่อทําใหสีของทุเรียนสวย และชวยในการเก็บรักษา หลังจากชุบ
นํ้ายาเสร็จ พักรอใหนํ้ายาแหง นํามาวางไวบนพาเลทเพ่ือรอการบรรจุ ขั้นตอนที่ 12-17 คือ บรรจุลงกลอง ปายนํ้ายาสี
เหลืองที่กานของทุเรียนและติด OR Code พรอมบรรจุทุเรียนลงกลอง หน่ึงกลองจะบรรจุทุเรียนไดประมาณ 4-5 ลูก 
ข้ึนอยูกับขนาด บรรจุลงกลองเสร็จแลวตองซนีกลองเพื่อใหมีความหนาแนนขึ้น นํามาวางไวบนพาเลท ขั้นตอนที่ 18 คือ  
เคล่ือนยายรอ ณ จุดพักสินคา ขั้นตอนท่ี 19 คือ ดําเนินการจัดการการสงออก ขั้นตอนท่ี 20 คือ บรรจุใสตูคอนเทนเนอร
เพ่ือรอการสงออก ขั้นตอนที่ 21 ขนสงไปที่ทาเรือ 
  3.  สรางโมเดลความสัมพันธระหวางขอมูล ER-Diagram 
        จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลและศึกษากระบวนการทํางานการบรรจุทุเรียนสงออก เร่ิมมีการบันทึกขอมูลต้ังแต 
ขอมูลของเกษตรผูสงทุเรียน ขอมูลวันที่รับทุเรียน ขอมูลวันที่บรรจุลงกลอง ขอมูลสินคาที่จําหนายออกใบส่ังซ้ือและ
ใบเสร็จรับเงิน นําขอมูลท้ังหมดน้ีมาสรางฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผลและผลโดยวิเคราะหจากทฤษฏีการสราง
ฐานขอมูล (ER-Diagram) ทฤษฏี ER-Diagram 
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ภาพที่ 2 แสดงการบรรจุทุเรียนสงออกดวย Lay out แบบมี OR Code 
 

  4. แสดงวิธีการตรวจสอบยอนกลับ 
       คณะผูวิจัยนําแนวคิดการจัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับ การใช ER-Diagram โดยประยุกต Barcode ใน
รูปแบบ QR Code มาจัดทําโมเดลแบบจําลองของโปรแกรมตรวจสอบยอนกลับ  
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เม่ือทําการใสรหัสเสร็จแลวจะเขา

เขาสูระบบ จะขึ้นหนาตางน้ี  

โปรแกรมจะมีอยู 2 สวน ดังน้ี 

1.ขอมูลสินคา 

2.ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

คลิกที่เกษตรกรจะขึ้นหนาตางน้ี

เพ่ือใหใสขอมูลของเกษตรกร 

กอนที่จะทําการรับซื้อ ขั้นตอนการ

ใสขอมูลสมาชิกมีดังน้ี 

1. รหัสสมาชิก 

2. ชื่อ-สกุลของเกษตรกร 

3. ที่อยู 

4. เบอรโทรศัพท เม่ือใสขอมูลครบ

แลวใหกดเพ่ิมรายการ 
 

คลิกไปที่รับซื้อสินคาจะขึ้นใหใส

ขอมูลของเกษตรกร ขั้นตอนการรับ

ซ้ือจะตองใสขอมูลดังน้ี 

1. ชื่อสมาชิก 

2. จํานวนผลทุเรียน 

3. น้ําหนักรวม 

4. เลือกขนาดของทุเรียน 

 (A, B, C) 

หลังจากใสขอมูลโปรแกรมจะทํา

การรวมยอดและออกบิล 

 

 

ภาพท่ี 4 บันทึกขอมูลของเกษตรกร 
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  คลิกที่จัดการบิลจะขึ้นหนานี้ ระบบจะทําการบันทึกประวัติการขายเพื่อไมใหเปนการผิดพลาดและสามารถ
ตรวจสอบได 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยาง QR Code สําหรับติดกานทุเรียน 
 

  QR Code น้ีจะติดอยูที่กานทุกเรียนทุกลูก แตจะไมซํ้ากัน เพราะรายละเอียดไมเหมือนกัน และจะมชีื่อ ที่อยู 
เบอรโทรศัพทของเกษตรกร และเลขบิลวันท่ีออกบิล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ผลการแสกน QR Code 
 

  เม่ือลูกคาทําการแสกน จะข้ึนรายละเอียดตามน้ี จะเห็นไดวาทุเรียนเปนของเกษตรกรช่ืออะไร ล็อตไหน เกรด
อะไร และมเีบอรติดตอ 
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สรุปและอภิปรายผล 
  ระบบตรวจสอบยอนกลับเปนระบบที่จัดทําข้ึน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจตอสินคาและบริการ และ
ผูประกอบการสามารถทราบแหลงท่ีมาของสินคา ที่สืบยอนกลับไปหาแหลงการผลิตน้ันๆ ไดอยางถูกตองโดยไมจําเปนตอง
เรียกคืนสินคาทั้งหมด (วรชัย ศรีสมุดคํา, 2561) วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นน้ีการออกแบบระบบตรวจสอบยอนกลับ
ของทุเรียนสงออกเพื่อใหทราบถึงแหลงท่ีมาวามาจากเกษตรกรผูปลูกทุเรียน โดยคณะผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนการบรรจุ
ทุเรียนสงออกเพื่อใหไดกระบวนการทั้งหมดจากน้ัน นํามาพัฒนาระบบโดยประยุกตใช รหัสคิวอาร (QR Code) เพื่อ
เช่ือมตอผูสืบยอนกลับ โดยสรางเสิรฟเวอร (web server) จากการพัฒนาภาษาพีเอชพี (PHP languge) รวมกับโปรแกรม
ระบบการจัดฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (Mysql) จากการทดลองระบบฐานขอมูลสามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ 
และขอมูลเกษตรกรผูปลูกทุเรียนได สามารถนําแนวทางของคณะจัดทําผูวิจัยไปเปนตนแบบในการออกแบบระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ เพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น แตอยางไรก็ตามขอมูลที่สําคัญในการบริหารจัดการขอมูลจะตองไดรับ
ความรวมมือในการใชเทคโนโลยีที่เขามาทดแทนการดําเนินงานแบบเดิมใหมีประสิทธิภาพ แตบุคลากรที่จะเปนผูใชน้ันยัง
ขาดความเขาใจและยังมองวาเปนอุปสรรคมากกวาเดิม ดังน้ันอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหาร
จัดการภายในองคกรและภายนอกองคกรจะตองไดรับความรวมมือการใชเทคโนโลยีรวมกันท้ังองคกรอยางแทจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับการปองกันการปลอมแปลง
รหัสคิวอาร (สมพล สุขเจรญิพงษ, 2561)  
  2.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน โมเดลการตรวจสอบยอนกลับการบรรจุทุเรียน
สงออก สามารถนําแนวทางของคณะผูวิจัยไปเปนตนแบบในการออกแบบระบบตรวจสอบยอนกลับ หรือนําไปพัฒนา
ระบบโปรแกรมใหดีย่ิงขึ้นและควรมีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการใชงานตอไป 
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