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PROCEEDINGS 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที ่15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

ครบ 117 ป  

“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

 
 

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี

 
 

จัดโดย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
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คํานํา 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
ครบ 117 ป เรื่อง “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันท่ี 17  
ธันวาคม 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี ในรัชกาลที่  7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภรวมทั้งมหาวิทยาลัยเครือขายความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งถือเปน
ความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ  ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการ
เผยแพรผลงาน สูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ 
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยาย ในรูปแบบออนไลน การมอบรางวัลนักวิจัยดีเดนประจําป 2564 
แกนักวิจัย ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพรองคความรู 
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน พรอมสงเสริมผลักดัน 
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถพัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศกึษาตอไป                                                                  
                                                              

                                                     
 
 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ถอยแถลง...จาก 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

   
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 
รําไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป       
“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท องถ่ินวิถีใหม  สู การพัฒนาทยั่งยืน” ในวัน ท่ี 19 ธันวาคม 2564            
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับมหาวิทยาลัยที่เปนเจาภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรีซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัย ทั้งยังเปดโอกาสให 
นักวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ตลอดจนการเผยแพรผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ประกอบดวย การบรรยาย
พิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Cloud 
Meetings  ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย 
นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน พรอมสงเสริมผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให
สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศึกษาตอไป 
 
  
 

 
                 (รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ) 
                                          ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
                                             มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป 

“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ย่ังยืน”  
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ รายงานสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งท่ี  15  
หนวยงานรวมจัดประชุมวิชาการ 

เจาภาพหลัก  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 
                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
                 สํานักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี                
คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ  ทองอราม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  
                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
บรรณาธิการ/ กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ          ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและกองบรรณาธิการ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนธยา  กูลกัลยา  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรัตน  สมนึก  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย    นางสาวปยาภรณ  กระจางศรี 
นางสาวชุลีรัตน  ผดุงสิน    นางสาวปองรัตน  บุญลาภ 
นางภรณทิพย  สุภาภรณ 
กรรมการและเลขานุการ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  รุจิรานุกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางสาวนิตยา   ตนสาย     นางสาวณัฐฐานี  ดีซือ่                                            
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คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายใน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนธยา กูลกัลยา 
รองศาสตราจารย ดร.วรรณ ีเดียวอิศเรศ   ผูชวยศาสตราจารยกุลปราณี ศรีใย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรัตน สมนึก   ผูชวยศาสตราจารยคมสัน มุยส ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชีวะ ทัศนา   ผูชวยศาสตราจารยทิพยวรรณ ฟูเฟอง  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติ เนื่องนันท   ผูชวยศาสตราจารยวราลี ถนอมชาติ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ  ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อรรคศรีวร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิก คุณเมธีกุล   ผูชวยศาสตราจารยวิชลัดดา อุนสะอาด 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข   ผูชวยศาสตราจารยศศนิาภรณ โลหิตไทย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพร มูลรังสี   ผูชวยศาสตราจารยอัฐฉญา แพทยศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล  อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น   อาจารย ดร.ปยะพงศ ภูพงศพันธ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เพชรศรี   อาจารย ดร.วัชรี วรัจฉรียกุล  
อาจารย ดร.วิฑูรย หนูเล็ก 

  
คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ 
อาจารย ดร.พิชิต โชดก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครนิทร 
รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ เพียรจัด  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นดวง   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปริญญาวุฒิชัย  
ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ดร.ไชยะ เทพา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว  
อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง   อาจารย ดร.พันธทิพย โอฬารรัตนมณ ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศกัดิ์ กัลยาณมิตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมทรัพย วรปญญา 
อาจารย ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล     อาจารย ดร.สยามล เทพทา 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน  ผูชวยศาสตราจารยพงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด บุญเกิด  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเนตร สุวรรณละออง  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรมน สาตรักษ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี วิวาหสุข  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี           มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
รองศาสตราจารย ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ          อาจารย ดร.จักรพันธ นานวม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี  
รองศาสตราจารย ดร.กรัณยพล วิวรรธมงคล ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิกา แสงหิรัญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูชิต ภูชํานิ   อาจารย วาที่ ร.ต.ดร.นพรัตน ไชยชนะ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฏกรัชต  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
รองศาสตราจารย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ  อาจารย ดร.พิชญา ทองอยูเย็น 
รองศาสตราจารย ดร.เยาวนารถ พันธุเพ็ง  อาจารย ดร.สุวัฒน จรรยาพูน 

รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ  
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคท้ัง  
รองศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชัง่ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรี หิรัญพันธุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
อาจารย ดร.มัทนียา พงศสุวรรณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย อาจไธสง  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกฤต ใจสุดา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
อาจารย ดร.ภาคภูมิ ชูมณี 
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คณะกรรมการผูพิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ (Abstract) ในกองบรรณาธิการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  
ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ แจงประจักษ   มหาวิทยาลัยบูรพา  
อาจารย ดร.ณฐัภัทร พัฒนา    มหาวิทยาลัยบูรพา  
อาจารย ดร.จักรพันธ นานวม     มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว 
อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ อยูไสว   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยปรอยฝน ทวิชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
อาจารยวกุล จุลจาจันทร     มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
อาจารยวินิชยา วงศชัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
อาจารยเอ้ือมพร รุงศริ ิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
Mr. Richard Neill Winfield    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท  มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแกน  
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย  มหาวิทยาลยับูรพา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปริญญาวุฒิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา เดชโฮม   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร คําดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย อาจไธสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

   วิทยาเขตจันทบุร ี
 
ผูทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ  
ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาตวิิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป 
“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564  
08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 09.00 น.   พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาตวิิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15 
   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป (อาคาร 35)  
         กลาวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกส ิ 
                        รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
      กลาวเปดประชุมและ พิธีมอบรางวัลดีเดน ประจําป 2564  
          โดย ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม 
       รักษาราชการแทนอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
                                
09.00 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ “วิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหม สูการพัฒนา 

               ที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม  
                         ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
10.00 – 17.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) Online    
        หองนําเสนอ 1  สาขาการศกึษา (1) 
                         หองนําเสนอ 2  สาขาการศกึษา (2) 

    หองนําเสนอ 3  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1) 
    หองนําเสนอ 4  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) 

       หองนําเสนอ 5  สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 
                         หองนําเสนอ 6  สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ/ เทคโนโลยีและนวัตกรรม          
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สารบัญ 
การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) สาขาการศึกษา 

 
ลําดับ เรื่อง หนา 

1. การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหง
ความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 

 

อรุณเกียรติ จันทรสงแสง*, ธีระพงษ สมเขาใหญ, มะลิวัลย โยธารกัษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

23 

2. การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพฒันา
ทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ 
 

มณฑา วิริยางกูร*, ประกาศิต ประกอบผล, ประพรรธน พละชีวะ, ยุภาพร นอกเมือง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

31 

3. ความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  

ลูกน้ํา  เจนหัดพล*, ธนิก   คุณเมธีกุล, ธีรศกัดิ์  อินทรมาตย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

39 

4. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใชการสอนแบบปกต ิ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการ
แกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 

ณัฐภัทร สุขวงษ*, ปวริศ นันทรัตนกุล, วิทยา ซิ้มเจริญ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

47 

5. การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวชิาชีพครูชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
 

อังคนา กรัณยาธิกุล, กันตฤทัย คลังพหล, ดนุชา สลีวงศ, เลอลักษณ โอทกานนท, 
ประพรรธน พละชีวะ* 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

56 

6. การศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

ณัฎฐกาญจน อนนัทราวัน*, ศัสยมน สุวรรณสนธิ์, สลิละ ปกรณชัยกุล, ธนภรณ จันทรส ี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
 
  

64 
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ลําดับ เรื่อง หนา 
7. วัฒนธรรมองคการของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี  

ปยนันท  ศิริโสภณ*, ธนิก   คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

72 

8. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานกังาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปวีณา  บุศยรัตน*, ธนิก  คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

80 

9. การพัฒนาชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษา         
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

กริช  ภัทรภาคิน* ,บุญดี  รุงเรืองมณีรตัน,  บัณฑติา  สุขเจริญ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

88 

10. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมศกัยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 

บุญเลี้ยง ทุมทอง*, พัชรา ทองพันธรักษ, ผองนภา พรหมเกต, ปยนันท พูนโสภา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร 

98 

11. การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เร่ือง อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงในทอปลายเปดและปด 
โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงาย 

ศุภกร มวงอยู*, พรธภิา ผสมทรพัย, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

107 

12. การศึกษาเปรียบเทียบคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ของแทงแมเหล็กถาวร  
ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนโดยใชแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite 
และ Phyphox 
 

พรทิพา จานดี*, จตุรพร เพียสรุะ, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

115 

13. การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เร่ือง การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟโดยใชเซนเซอรแสงบน
สมารตโฟน 

งามลกัษณ สมันพงษ*, เบ็ญญา บุญพิทักษ, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

124 

14. การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ 
 

ฉัตรวิไล สุรินทรชมพ*ู, ปารีญา  ราพา, ปวณีา  เที่ยงพรม, เจนจริา  ตะรุวัน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
  

132 
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ลําดับ เรื่อง หนา 
15. การพัฒนาความสามารถในการเขียนยอหนาของนกัศกึษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศโดยการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง 

มลฤด ีสิทธชิยั 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

141 

16. รูปแบบการจัดกิจกรรมนนัทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 

ปรีดาวรรณ ศรีพลแทน*, ดร.เบญจมาภรณ ชอยเครือ, ดร.กรวรรณ โหมงพุฒ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

149 

17. การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 

ณัฏฐวัฒน  ชิณวงษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

157 

18. การพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับนกัศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สมศักดิ์ จนัทด ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

168 

19. การศึกษาชุดทดลองฟสิกส เร่ือง การดล โมเมนตัมและการชน โดยใชเซนเซอรวัดความเรงบน
สมารตโฟนเปนเคร่ืองมือวัด 

นินรยา วงษคําอดุ*, ฟาตอนะห มามะ, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

178 

20. ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

จุฑามาศ  การะเกษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

188 

21. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซนเซอรวัดความดันและแอปพลิเคชันในสมารตโฟนสําหรับ
การวัดความดันของของไหลท่ีขึน้กับความลกึ 
 

ยุวธิดา สมโศก*, ทิพยธัญญา ไชยชมภู, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

196 

22. การประยุกตใชสมารตโฟนเปนเคร่ืองมือวัดในการทดลองฟสิกส เรื่อง แรงเสียดทาน 
 

ทิพวรรณ ศรีสาคร*, อุบลวรรณ พันธสวาง, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 
 

205 
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ลําดับ เรื่อง หนา 

23. การประเมินโครงการการจัดการศกึษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียน 
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ   
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ทิพยรัตน  คําทิพย* , ศศิธร  กาญจนสุวรรณ , สมคิด  พรมจุย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

215 

24. ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

อติกาญจน  ศรีสังข*, ธนิก   คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี 

225 

25. การพัฒนาการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ท่ีมี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 

จิรายุส ศรีทอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด 

233 

26. ผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟตท่ีมีตอความสามารถในการใช
ออกซิเจนสูงสุดของรางกายของนักศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตชลบุรี 

สบสันติ์ มหานิยม*, จิราวัฒน ขจรศิลป,  ธติิพงษ สุขดี,ณรงค วิชัยรตัน   
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบรุ ี

241 

27. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

เจษฎา  อินทา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ  

249 

28. การประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

เอมอร  แสงดาว*, ศศิธร  กาญจนสุวรรณ, วรรณดี  แสงประทีปทอง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

260 

29. ผลของการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่มีตอพฤตกิรรม 
การประหยัดของเดก็ปฐมวัย 

จีรนันท  บุญแกว*, รังรอง งามศริิ,จริยาภรณ สกุลพราหมณ   
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

267 
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ลําดับ เรื่อง หนา 
30. รูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอกระบวนการ 

บริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 

ปุณยนุช ดวงศร,ี อดิพงษ สุขนาค, จตุพันธ รุจิรานุกูล*, กรรณิการ แยมงาม, กรรณิกา ตรีบําเพ็ญ,  
กฤตานนท เลี่ยงก่ี, จุฑาทิพย จันทรเจรญิ, ณิชาภัทร ประทุมทอง, นันธิยา ศรีบุดดา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

276 

31. การศึกษาความตองการจําเปน ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย 
 

อัญฐิกา คูณแสง*,  ชัชจริยา  ใบล ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

288 
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 การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ เรื่อง หนา 
32. การจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดง 

ในยุคชีวิตวิถีใหม 
ยุพิน พิพัฒนพวงทอง  
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

297 

33. การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ตําบลหัวปา 
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
 

สุภาภรณ ประสงคทนั*, รภสั ศิลปศรีกุล, รตันพล ชื่นคา, รําไพ ภูวราห, กฤษณะ ปนะพัง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

312 

34. แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

อภิวรรณ  ศิรินันทนา* บวรสรรค  เจี่ยดํารง,  จําเริญ  คังคะศร,ี และภูริพัฒน  แกวตาธนวัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

322 

35. การพัฒนาตราสัญลักษณโดยการสื่อสารแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชมุชนพัฒนาทรัพยากร

ชีวภาพตาํบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

สมพงษ เสงมณีย*, ภารดี พึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

330 

36. การสรางสรรคผลงานการแสดง ชุด “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม” 
 

จิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี

338 

37. แนวทางการจัดใหมีกฎหมายปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

นัทธมน สุนทรยาตร 
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี 

345 

38. ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใชเพื่อสงเสริม           
ใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

ธงเทพ สรรธนสมบัต ิ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

353 

39. ทัศนคตแิละพฤตกิรรมการเรียนออนไลนของนักศกึษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและ
ทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

พรพิมล สงกระสนัต, ธนพิสิฐ จรสัแสงจิระโชต,ิ กาญจนา สมพ้ืน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

362 
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ลําดับ เรื่อง หนา 
40. แนวทางพัฒนาศักยภาพของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเท่ียวในชุมชน 

อารียา บุญทว*ี,  วชิรพงศ มณีนันทิวัฒน,   วิระสิทธิ์ สุขสมชิต  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 

368 

41. การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 
กรุงเทพมหานคร 

วิริยะธานี วิชิรัมย*, เกษฎา  ผาทอง, อารดา ฉิมมากูร 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

378 

42. การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี  

วรพณ ลีลากิจเจริญ*, สมภพ ระงับทุกข 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

383 

43. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

ภิญโญ  เพง็ขุนทด*,ฐากูร  หอมกลิ่น 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

393 

44. การมีสวนรวมของประชาชนในการดาํเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหาร  
สวนตาํบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ปรัชญา เกาซวน*, สมภพ ระงับทุกข 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

399 

45. ความคิดเห็นตอการตดัสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบในพื้นท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

อุษารีย หิรัญวัฒน*, ฐากูร หอมกลิ่น   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

407 

46. การมีสวนรวมของประชาชนที่มผีลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพตดิในเขตตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ปรีชญา สอนอิ่มสาตร*, สุกิจ  ชยัมุสิก   
มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย 

414 

47. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัตตินตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชขีองนักบญัช ีในเขตพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ศริิวรรณ สุขประเสริฐ,  จิรานุช ยวงทอง 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี

424 

48. บานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัตกิารการสรางชุมชนทองเที่ยวจากภูมิลักษณชมุชน 

จารุวรรณ ขําเพชร*, ปญญพัฒน หาญทนงค, ธิดารัตน แผนพรหม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

433 
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ลําดับ เร่ือง หนา 
49. การศึกษารวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตรับผดิชอบของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

กริช  ภัทรภาคิน*,ยุวลักษณ  เวชวิทยาขลัง, จันทวัลย  สุนสวัสดิ ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

440 

50. การประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม ตําบลเขาขาว อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล 

เอมอร อาวสกุล *, หทัยกาญจน วิริยะสมบัต,ิ โชติกา รติชลยิกุล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

452 

51. กลยุทธสงเสริมการฟนฟ ูการเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คมสันต  ธีระพืช*, วงศรวี นพวงศ ณ อยุธยา, วิชุดา จันทรเวโรจน 
มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร 

461 

52. การเวนคืนท่ีดินบริเวณริมทางรถไฟ สายหาดใหญ-สงขลา 

กัญญารัตน อิสระ*, กวิสรา สิตะพงศ, กัญญาภัค พิมเสน, กัญทิมา เกษมสุข, กัณธมิา หิรัญกูล, 
กิติยา คงไชย และกรรณภัทร ชิตวงศ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

471 

53. การสือ่สารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี 

ภัทรพล ยินดจีันทร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัราํไพพรรณ ี

479 

54. การสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศกึษา 

สิโรธร มีปราชญสม*, วิทยาธร ทอแกว, สุภาภรณ ศรีด ี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

484 

55. การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดทิัศน What’s SUP ของนิสติสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทาง
กีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

สุวิจักขณ วรรณชัยกิจ, วัชชริน ผดุงรัชดากิจ* 
มหาวิทยาลยับูรพา 

492 

56. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้าํตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชานนิท ประวาลปทมกุล,* กลุภา กุลดิลก, เดชรัต สุขกําเนิด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

500 

57. การพัฒนาระบบโลจิสติกสผลไมออนไลนเพื่อลดตนทุนคาขนสง ตนทุนการเก็บสนิคาคงคลัง  
และตนทุนการบริหารจัดการ 

ทัศนัย ขัตตยิวงษ*, ทิพวรรณ นยิมวงศ, กฤติยา  สัตยพานิช 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

506 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
 

 

ลําดับ เร่ือง หนา 
58. แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสูการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 

พรพิมล ขําเพชร*, รุจีพัชร พาสุกร,ี ปาริฉัตร ศรีหะรญั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

514 

59. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมปิญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 

รัตนพล ชื่นคา*, จริยา สุพรรณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

524 

60. การสกัดหลักคําสอนเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัตหิลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ 

สรัญญา โชตริัตน*, วิลาสีนี บุญธรรม, วัชรี เลขะพิพัฒน, พระครูโสภณกิตติบัณฑติ 
มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

533 

61. การพัฒนาแนวทางสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม โดยใชเคร่ืองมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจนัทบูร จังหวัดจันทบุรี 

เสาวนีย  วรรณประภา*, วิฆเนศวร ทะกอง , จเรย พวงเถ่ือนแกว  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

543 

62. ความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง 

ประภาศรี  ศรีชัย*,   สุดคนึง ณ ระนอง,  คันธมาทน  กาญจนภูมิ   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

554 

63. การสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม: กรณีศึกษาการใชเทคนิคระดมจิตใจ 

พีรภาว  พึ่งรส*, กันยิกา ชอว 
สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

562 

64. การจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด 

พรชนก จอมจันทร*, วิทยาธร ทอแกว, กานต บุญศิร ิ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 

571 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
 

 

การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
 สาขาวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรสุขภาพ  

 
ลําดับ เร่ือง หนา 
65. การใชจันทนแดงตามภมูิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี 

ศศิธร พุทธรักษ*, หิรัญ หิรัญรัตนพงศ, เชิงชาย สรอยเพ็ชร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

581 

66. การศึกษาและทดลองกระบวนการตกผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิ
สารละลายและเวลาตกผลึกที่ตางกัน เพื่อสรางสรรคในงานเครื่องประดับแฟชั่น 

SHUN YEANG, นฤมล เลศิคําฟู, ภัทรา ศรสีโุข, ภัทบดี พิมพกิ,  
วรฉัตร อังคะหิรัญ, สุรพงษ ปญญาทา* 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

590 

67. การลดการปนเปอนของ Salmonella Typhimurium บนผักกาดหอมโดยใชไฮโดรซอลจาก
กานพล ู

อมุาพร ทาไธสง*, สุภาพร ฉมิจารย 
มหาวิทยาลยับูรพา 

600 

68. ระบบวิเคราะหและเก็บขอมลูความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอจัฉริยะ 

ศรีวารี สจุริตชัย, คณภร ควรรติกุล*, กชนิภา เสรมิสัย, ธนตัถ บุญสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี

608 

69. ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงตอคณุภาพของเบอรเกอรไก 

พรชัย เหลืองวารี*, หยาดรุง สุวรรณรัตน, นภาพร จิตตศรัทธา   
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

617 

70. ความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม 

พรพรรณ คํามา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

626 

71. การเลือกแหลงที่อยูอาศัย และชนิดอาหารธรรมชาติของปูหินกามฟา Thalamita crenata ใน
บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

ชุตาภา คณุสุข*, สรศักดิ์ นาคเอ่ียม, เสาวภา สรุาวุธ, ธัญญรัตน ปดธลุ ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

636 

72. การสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟของกีฬาเทเบิลเทนนสิ ในนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสาธิตพิบลูบําเพญ็ 

กิตติรัก เรืองสม, กิตพิชชา สวนสมจีน, พัชราภรณ แซเจีย้, นาคิน คําศรี, รังสฤษฏ จําเริญ* 
มหาวิทยาลยับูรพา 

648 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
 

 

ลําดับ เร่ือง หนา 
73. ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช Cherax destructor 

(Clark, 1936) 

นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

657 

74. การศึกษาความสามารถในการเคลื่อนไหวขาในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในสถานการณ 
โควิด(Covid-19) เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบรุ ี

สุวีรยา บุญยิรัญ*, ธนัชพร สุขบาง, สุทธริักษ สีสรรค, วัลวภิา  บุญถาวร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

667 

75. ความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสตกิไปใชประโยชนของบานโพน
เมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอบุลราชธาน ี

นันทพร สุทธิประภา*, สุนดิา ทองโท, .ฐิติยา คําประภา, สุทธิดา สตัยากุล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

674 

76. ความบริสุทธิ์ของผงแคลเซยีมคารบอเนตและผงไฮดรอกซีอะพาไทตท่ีสังเคราะหจากเปลือกหอย
ทะเลเหลือใชโดยวิธีสังเคราะหแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็งสําหรับการประยุกตในงาน
เคร่ืองประดับ 

นฤมล เลิศคําฟู*, ภัทรา ศรสีุโข, วิมลิน สันตจิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

682 
 

77. การหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับการตั้งศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคตามแนวเสนทาง 
รถไฟทางคู 

รวิศ กลั่นประเสริฐ*, ชอแกว จตุรานนท, มยุรฉตัร วัชเรศโยธิน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

692 

78. การศึกษาฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคบางชนิดของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย 

อุมาพร ทาไธสง*, จุฑามาศ พุมพวง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

701 

79. การวิเคราะหโครเมียม(VI)ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออมโดยใชเมตา-ไนโตรอะนิลีน
และพลอโรกลูซินอล 

ชุลีพร พุฒนวล*, อาภาวดี นาคจันทร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

709 

80. สุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 

ชิษณุพงศ สําอางค, อุดมศักดิ์ เคยีนเขา, ณัฐภัทร นอยบาท, แอนโทนี่รัชชานนท จงจักรพันธ  

วิรัตน สนธิ์จันทร* 
มหาวิทยาลยับูรพา 

718 
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การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหง
ความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศกึษา กลุม 19 

Positive Educational Institution Development Utilizing Appreciative Inquiry 
Method for Pleasurable Classroom Creation : Case Study of Music Class, 

Group 19  
อรุณเกียรติ จันทรสงแสง*, ธีระพงษ สมเขาใหญ, มะลิวลัย โยธารกัษ 

Arungiat Chansongsaeng,* Teeraphong somkhaoyai, Maliwan yotharak  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี, มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

*Corresponding Author E-mail: arungiat.c@rbru.ac.th 

บทคัดยอ 
การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน

กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใช
กระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) เพ่ือสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียนและเพื่อคนหาโครงการ 
กิจกรรม ที่ใชสําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ีในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน การวจิัยนี้เปน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยคืออาจารยเปนหัวหนา ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญและนักศึกษาเปนทีมวิจัยปฏิบัตกิารจํานวน 17 คน 
รวมท้ังหมด 20 คน รวมกันเลือกสรรบุคคลที่เขามามีสวนรวมเปนกลุมบุคคลผูใหขอมูลหลัก ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) จากกลุมที่เปนนักศึกษาและครูที่มีประสบการณการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลน 
ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 20 คน และครูจํานวน 10 คน ประยุกตใชกระบวนการสุนทรียสาธกผสานทฤษฎี Seligman’s 
PERMA Model เปนแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึก แลวนําประสบการณที่ไดวิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิเคราะหแบบ
SOAR(SOAR Analysis)  และออกแบบและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ กิจกรรมตามหลักการความสุข 8 ประการ
(HAPPY WORKPLACE) ผลการศึกษาวิจัยพบวาการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยประยุกตใชกระบวนการสุนทรียสาธก
สามารถออกแบบโครงการและกิจกรรมใน 5 มิติ ดังนี้ มิติท่ี 1 รูสึกดีมีอารมณบวก(P: Positive Emotion) 1 โครงการ 1 
กิจกรรม มิติที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง(E: Engagement) 1 โครงการ 1 กิจกรรม มิติที่ 3 สานสัมพันธภาพ(R: Relationship) 
2 โครงการ 2 กิจกรรม มิติท่ี 4  ชีวิตเปยมความหมาย(M: Meaning) 1 โครงการ 2 กิจกรรม และมิติที่ 5 พลังจากความสําเร็จ
(A: Accomplishment) 2 โครงการ 1 กิจกรรม และเปนไปตามหลักแหงความสุข 8 ประการ(HAPPY WORKPLACE) และ
สรางรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน
(EDUCATION MUSIC MODEL) เพ่ือใหผูที่สนใจศึกษาเขาใจไดงาย 
คําสําคัญ : สุนทรียสาธก, SOAR Analysis, Seligman’s PERMA Model, หลักแหงความสุข 8 ประการ 

Abstract 

Positive educational institution development utilizing appreciative inquiry method for   pleasurable 
classroom creation, case study of music class group 19 aimed to develop positive educational institutions 
by using AI: Appreciative Inquiry and to design for projects, activities to create happy classrooms for learners 
at Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. Due to the epidemic of coviral-19, the teaching 
was conducted on an online format. This research is an action research. The researcher is the head teacher, 
advisor, expert and students are a team of 17 people working in the research, totaling 20 people.  The 
participants were jointly selected as key informants using purposive sampling from a group of students and 
teachers with online teaching experience.  The appreciative inquiry process and the theory of seligman's 
PERMA Model were applied as a guideline for creating appreciative inquiry in the in-depth interview. Then, 
the experience was analyzed according to the SOAR framework to develop into project activities based on 
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the 8 principles of happiness (Happy workplace) .  The results of the study revealed that the development 
of positive educational institutions by applying the appreciative inquiry process can design projects and 
activities in 5 dimensions as follows: First dimension, feel good, have positive emotions (P: Positive Emotion) 
with 1 project and 1 activity.  Second dimension, Participate (E:  Engagement) with 1 project and 1 activity. 
Third dimension, visual relationship (R: Relationship) with 2 projects and 2 activities. Fourth dimension: Life 
is Meaningful ( M:  Meaning)  with 1 project and 2 activities.  Fifth Dimension:  Power from Success ( A: 
Accomplishment) with 2 projects and 1 activity. These are based on the 8 Principles of Happiness. (HAPPY 
WORKPLACE)  and create a positive educational institution development model by using the appreciative 
inquiry process to create a classroom of happiness for learners ( EDUCATION MUSIC MODEL)  so that those 
interested in studying can easily understand. 

Keywords:  Appreciative Inquiry, SOAR Analysis, Seligman’s PERMA Model, HAPPY WORK PLACE 

บทนํา  
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ 2542 : 3) ความสุขในการเรียนรูเปนความรูสึกที่ดีหรือเพลิดเพลินตอการเรียนของผูเรียนที่สงผลใหเกิดความรูสึกพึง
พอใจ สนใจอยากที่จะรู เกิดความสนุกสนานและมีพลังท่ีจะเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน (Thongsom, 2557 อางใน ธนพล บรรดาศักดิ์
และคณะ, 2560) ซึ่งหากนักศึกษาสนใจใฝเรียนรูในวิชาที่เรียน มีทัศนคติตอวิชาชีพท่ีดี มีความพึงพอใจตอการเรียน มี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและไมมีความวิตกกังวลตอการเรียนและการฝกปฏิบัติงาน จะสงผลใหนักศึกษาเรียนรูไดอยางมี
ความสุข สามารถนํามาเปนแนวทางในการแกปญหาความใสใจการศึกษาของผูเรียน โดยการชวยใหผูเรียนคนใหพบในสิ่งที่รัก
และใชศักยภาพที่มีไดอยางเต็มที่ (Beamukda, 2015 อางใน ธนพล บรรดาศักดิ์ และคณะ, 2560) จากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด - 19 สงผลกระทบตอการเรียนการสอนในช้ันเรียนเปนอยางมาก (marketingoops, 2020) มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยหลายแหงเริ่มออกประกาศการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน โดยผูสอน หรือผูเรียนจะอยูในที่แหงใดก็สามารถ
เขาถึงการศึกษาได ผูเรียนสามารถที่จะติดตอสื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป
โดยการใช อีเมล แชท โชเชียลเน็ตเวิรค เปนตน ดวยเหตุนี้การเรยีนรูแบบออนไลน จึงเหมาะสําหรับทุกคน สามารถเรียนไดทุก
ที่ทุกเวลา การเรียนรูแบบออนไลน เปนการเรียนท่ีมีความมีความยึดหยุนสูง แตผูเรียนจําเปนตองมีความรับผิดชอบในการ
เรียนมากกวาปกติ (อุสรา : 2564) 
 สถานการณโควิด-19 ทําใหการเรียนการสอนในทุกระดับตองปรับตัวกันอยางมากมาย การเรียนรูผานออนไลนใน
รูปแบบตาง ๆ กลายเปนกลไกที่สําคัญและจําเปน การเรียนผานระบบออนไลนมีขอดี แตในขณะเดียวกันก็เริ่มมีเสียงสะทอน
ออกมาในระดับสากลกันแลววาการเรียนผานออนไลนกลับทําใหเกิดการเรียนรูที่สูญเสียไป สวนใหญจะเปนเรื่องของการขาด
ความกระตือรือรนในการเรียนเนื่องจากนั่งเรียนอยูคนเดียวที่หนาจอ ไมมีเพ่ือนๆที่คอยสรางบรรยากาศของการเรียน        
การทํางานเปนกลุมที่ตองเปนออนไลนทําใหขาดประสิทธิภาพ การขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการขาดปฏสิัมพันธกับ
เพื่อนและผูสอน สมาธิที่หลุดงายมีสิ่งดึงดูดความสนใจมาก ตองใชความพยายามมากข้ึนในการทําความเขาใจและติดตาม
เนื้อหา สุขภาพที่เสียไปเนื่องจากการนั่งจองจอนาน ๆ อินเทอรเน็ตที่ไมเสถียร ซึ่งมีความเห็นกลุมหนึ่งซึ่งสรุปออกมาเลยวา 
“ไดรับความรูไมเทากับเรียนในหองเรียน” ในมุมของผูสอนนัน้ จากประสบการณของตัวเองและที่ไดสอบถามเพ่ือนๆ อาจารย
ก็เห็นสอดคลองกันวา ถึงแมในปจจุบันจะมีเครื่องมือและเทคนิคการสอนตาง ๆ ผานระบบออนไลน ท่ีทําใหการสอนออนไลน
นาสนใจข้ึน แตขณะเดียวกันก็พบวาการขาดปฏิสัมพันธกับผูเรียน รวมทั้งการไมไดเห็นปฏิกิริยาของใบหนาและรางกายอยาง
ชัดเจนก็ทําใหไมมั่นใจวาผูเรียนจะสามารถเขาใจในเนื้อหาบทเรียนอยางเต็มที่หรือไม การสูญเสียโอกาสการเรียนรูขางตนยังไม
นับโอกาสในการเรียนรูที่จะเกิดขี้นนอกหองเรียน ทั้งกิจกรรมระหวางผูเรียน หรือ กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดให ซึ่งลวนสูญ
หายไปเนื่องจากการเรียนออนไลน และยังไมนับปญหาทั้งดานรางกายและจิตใจจากการที่ตองนั่งเรียนอยูคนเดียว ไมไดมี
โอกาสพบเจอเพื่อนหรือสังคมกับบุคคลอ่ืน ยังจะนําไปสูปญหาความแตกตางและเหลื่อมล่ําทางสังคมที่เพ่ิมมากขึ้นอีกดวย 
เนื่องจากความพรอมทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันสงผลตอท้ังโอกาส ความพรอมและการเรียนรูผานระบบออนไลน ผลกระทบ
จากปญหาการเรียนออนไลนอาจจะยังไมสงผลที่เห็นไดชัดเจนในระยะสั้น แตในระยะยาวแลวเราจะพบวาเด็ก ๆ ในรุนนี้จะ
ไมไดมีพ้ืนฐานหรือความพรอมทางวิชาการในระดับท่ีเปนท่ี คาดหวงั (พสุ เดชะรินทร : 2564)  
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 ดังน้ัน การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) ดังภาพที่ 1และ
ออกแบบโครงการ กิจกรรม สําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน ในชวงการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 จะ
เปนนวัตกรรมใหมที่ใชเปนตนแบบในการแกปญหาการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน ใหเปนหองเรียนแหงความสุขและเปน
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) ในการ
สรางหองเรยีนแหงความสุขใหกับผูเรยีน กรณศึีกษา หองเรียนสาขาวชิาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราํไพพรรณ ี

2. เพ่ือออกแบบโครงการ กิจกรรม ที่ใชสําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ประชุมกลุมสรางความเขาใจทฤษฎีและแผน 

ดําเนินการวิจัย 2. สรางขอคําถามตามแนวคิดแบบสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) และตรวจสอบความถูกตองโดย
ผูเช่ียวชาญ 3. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กลุมผูใหขอมูลหลักรูปแบบออนไลน ตั้งแต วันที่ 24 มิถุนายน - 15 
กรกฎาคม 2564 3. สนทนากลุมเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 4. ใชสถิติความถ่ี ในการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนจุดรวม 
(Convergences) และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) 5. วิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิเคราะหแบบSOAR (SOAR 
Analysis) 6. ออกแบบโครงการ กิจกรรม ในการสรางหองเรียนแหงความสุข โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมผูใหขอมูลหลักโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผูวิจัย คือ อาจารย ทําหนาท่ี หัวหนาทีม ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ และ
นักศึกษาเปนทีมวิจัยปฏิบัติการ แบงกลุม จํานวน 5 กลุม ตามทฤษฎี Seligman’s PERMA Model กลุมที่ 1 รูสึกดีมีอารมณ
บวก(P: Positive Emotion) จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง (E: Engagement) จํานวน 4 คน กลุมที่ 3 สาน
สัมพันธภาพ (R: Relationship)จํานวน 4 คน กลุมที่ 4 ชีวิตเปยมความหมาย (M: Meaning) จํานวน 2 คน และกลุมที่ 5 และ
พลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment) จํานวน 3 คน รวม 17 คน ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

4D 

ประชุมทีมวิจัย
ปฏิบัติการ  

สรางขอคําถามและ
ตรวจสอบความถูกตอง 

สัมภาษณ 
กลุมผูหลัก 

วิเคราะหปจจัย วิเคราะหขอมูลตาม
กรอบ SOAR 

ออกแบบโครงการ 
กิจกรรม 

ภาพที่ 1 วงจร 4D ขั้นตอนของกระบวนการสุนทรียสาธก 
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ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) ในการ

สรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยคืออาจารยเปนหัวหนา ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ
และนักศึกษาเปนทีมวิจัยปฏิบัติการจํานวน 17 คน รวมทั้งหมด 20 คน รวมกันเลือกสรรบุคคลที่เขามามีสวนรวมเปนกลุม
บุคคลผูใหขอมูลหลัก ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมที่เปนนักศึกษาและครูท่ีมี
ประสบการณการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลน นักศึกษา จํานวน 20 คน และครูจํานวน 10 คน และคําถามตาม
แนวคิดแบบสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) ผสานทฤษฎี Seligman’s PERMA Model ในการสัมภาษณเชิงลึกกลุม
ผูใหขอมูลหลักโดยแบงเปน 5 กลุมไดแกกลุมที่ 1 รูสึกดีมีอารมณบวก(P: Positive Emotion) ขอคําถาม, ชวยเลาเหตุการณ
ในการเรียนวิชาไหนท่ีรูสึกวามีความสุขมากที่สุดหนอยครับ,คะ(นักศึกษา), ชวยเลาเหตุการณในการสอนวิชาไหนที่รูสึกวามี
ความสุขมากที่สุดหนอยครับ,คะ(ครู), กลุมที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง (E: Engagement) ขอคําถาม, ชวยเลากิจกรรมที่เคยทํา
แลวภูมิใจที่สุด (นักศึกษา, ครู), กลุมที่ 3 สานสัมพันธภาพ (R: Relationship) ขอคําถาม, ชวยเลาสิ่งที่ประทับใจเพื่อนรวม
ชั้นเรียนคนไหน เพราะเหตุใด (นักศึกษา), ชวยเลาสิ่งที่ประทับใจเพ่ือนรวมงานคนไหน เพราะเหตุใด (ครู), กลุมที่ 4 ชีวิต
เปยมความหมาย (M: Meaning) ขอคําถาม, ชวยเลาเหตุการณในชีวิตที่รูสึกมีคุณคามากที่สุด (นักศึกษา, ครู) และกลุมที่ 5 
และพลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment) ขอคําถาม, ชวยเลาความฝนและเปาหมายในชีวิตการเรียนคืออะไร 
(นักศึกษา), ชวยเลาความฝนและเปาหมายในชีวิตการทํางานคืออะไร(ครู) และสนทนากลุมเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและวิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) และ
วิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิเคราะหแบบSOAR (SOAR Analysis)  และออกแบบโครงการ กิจกรรมตามหลักการความสขุ 
8 ประการ(HAPPY WORKPLACE) และจัดลําดับความสําคัญ  

ผลการออกแบบโครงการ กิจกรรม ที่ใชสําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน ไดผลดังนี้ กลุมที่ 1 
โครงการครอบครัวสุขขี ดนตรีสุขสรรค กิจกรรมสรางเสริมสัมพันธท่ีดีในครอบครัวดวยเสียงดนตรสีอดคลองกับความสุขจาก
ครอบครัวดี (Happy Family), กลุมที่ 2 โครงการคายพัฒนาดนตรี กิจกรรมคายพัฒนาดนตรีจากภูมิปญญาหรือผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางสอดคลองกับความสุขจากการหาความรู (Happy Brain), กลุมที่ 3 โครงการ Friend ship กิจกรรม ชวยเพื่อนตาม
งานสอดคลองกับความสุขจากความมีนํ้าใจงาม (Happy Heart), โครงการ nice classroom กิจกรรม หองเรียนนาอยู
สอดคลองกับความสุขจากสังคมด ี(Happy Society), กลุมที่ 4 โครงการหองเรียนออนไลนสรางเสริมทักษะและศักยภาพดาน
ดนตรี RBRU กิจกรรม กลุมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณหองเรียนออนไลนและหองเรียนออนไลนเสริมสรางพลังใจ
สอดคลองกับความสุขจากสังคมด ี(Happy Society)และความสุขจากการหาความรู (Happy Brain), กลุมที่ 5 โครงการคนคู
เพลง studio, กิจกรรมสรางสรรคผลงานไอเดียการทําเพลงแบบbasic, โครงการการพัฒนาศักยภาพการแสดงดานดนตรีสู
ความเปนศิลปนสอดคลองกับความสุขจากการหาความรู(Happy Brain) 

ผลการทดลองการปฏิบัติการโครงการตัวอยางที่ไมตองลงทุน กลุมที่ 3 โครงการ Friend ship กิจกรรม ชวยเพื่อน
ตามงานสอดคลองกับความสุขจากความมีน้ําใจงาม (Happy Heart) กลุมท่ี 4 กิจกรรม กลุมการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ประสบการณหองเรียนออนไลนและหองเรียนออนไลนเสริมสรางพลังใจสอดคลองกับความสุขจากสังคมดี (Happy Society)
และความสุขจากการหาความรู (Happy Brain) พบวา จากผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากภาวะโรค
ระบาด โควิด-19 เปนเวลานาน ทําใหนักศึกษาจะตองชวยเหลือครอบครัวในการหารายได เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใชจายใน
ครอบครัว และตองเรียนออนไลนจึงทําใหมีเวลาในการศึกษาลดลงและมีความคิดที่จะลาพักการศึกษา ดังนั้น โครงการและ
กิจกรรมที่ออกแบบรวมกัน นักศึกษาที่ไมไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ไดบริหารเวลาและชวยเหลือเพ่ือนในดาน
การศึกษาเรียนรูและเสริมสรางกําลังใจซึ่งกันและกัน สงผลใหนักศึกษามีกําลังใจและตอสูกับอุปสรรค ปญหา และสามารถผาน
ชวงเวลาแหงความยากลําบากมาได ทําใหนักศึกษาที่ไดชวยเหลือเพื่อนมีความภาคภูมิใจ และนักศึกษาที่ไดการชวยเหลือมี
ความสบายใจและมีความสุขทั้งสองฝาย   
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สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับ
ผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีไดผลการวิจัยที่
จะนําไปสูการสรุปและอภิปรายผลดังน้ี 

ผลการสัมภาษณเชิงลึกตามแนวสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) พบวา มิติที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
นักศึกษาและครูท่ีมีประสบการณในการเรียนและการสอนออนไลน เปนแนวคําถามแบบสุนทรียสาธก จะไดบทสัมภาษณท่ี
เปนเรื่องเลาถึงประสบการณที่ดีที่สุดผสานทฤษฎี Seligman’s PERMA Model 5 มิติ สอดคลองกับ(ภิญโญ รัตนาพันธ : 734) 
ประกอบดวย รูสึกดีมีอารมณบวก(P: Positive Emotion) เขารวมเปนสวนหนึ่ง (E: Engagement) สานสัมพันธภาพ (R: 
Relationship) ชีวิตเปยมความหมาย (M: Meaning) และพลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment) ซึ่งไดขอมูลในเชิง
บวกที่ครบถวนสมบูรณ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) สอดคลองกับ 
(อรุณเกียรติ จันทรสงแสง : 308)ของบทสัมภาษณของกลุมผูใหขอมูลหลัก ที่เปนประสบการณเชิงบวก เรื่องเลาที่ดีที่สุด       
ที่ประทับใจที่สุดในนักศึกษาและครู 5 มิติ พบวา ผลการวเิคราะหดังกลาวทําใหได ขอมูลที่จะนําไปสูการวเิคราะห SOAR เพื่อ
เปนพื้นฐานในการคนหาขอคนพบ, การสรางฝนและการออกแบบโครงการ กิจกรรม ที่ครบถวนสมบูรณ 
 ผลการวเิคราะห SOAR  พบวา มีสองสวนคือ สิ่งท่ีตองคนหา (Strategic Inquiry) สอดคลองกับ (อรุณเกียรติ จันทร
สงแสง : 308) กระบวนการคนหาสามารถใชกระบวนการสอบถาม หรือสัมภาษณดวยการตั้งคําถามเชิงบวก ในแงมุมตาง ๆ 
ไดแก จุดแข็ง (Strength) คือเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร โอกาส (Opportunities) คือปจจัยสนับสนุนใหองคกรมีความ
ไดเปรียบ โอกาสในการวิเคราะห SOAR Analysis เจตนาหรือสิ่งท่ีอยากเห็น (Appreciative Intent) ไดแก แรงบันดาลใจ 
(Aspiration) คือ พลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่งท่ีใชในการขับเคลื่อนการคิดและการกระทําใด ๆ ที่พึงประสงค  โดยปรกติเมื่อ
มีการคนหาและระบุจุดแข็งและโอกาส ผูมีสวนไดเสียจะคนพบแรงบันดาลใจที่จะอยากขยายผลจุดแข็งและโอกาสนั้นข้ึนมาเอง
โดยธรรมชาติ เนื่องจากเปนจุดแข็งและโอกาสที่มีฐานจากสิ่งที่เคยเกิดข้ึนจริง ผูมีสวนไดสวนเสียจะรูสึกถึงพลังอํานาจในตนเอง 
เน่ืองจากเปนเรื่องท่ีคนพบเปนเรื่องที่เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงมากอน สามารถทําซ้ําหรือขยายผลดวยเงื่อนไข ทรัพยากรที่
มีอยูชัดเจนอยูแลว ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Results) หลังจากสามารถระบุโอกาสไดแลว ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลท่ี
ไดจากการวิเคราะหสามารถนําไปใชในการออกแบบโครงการ กิจกรรม ในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน 
กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 ที่ครบถวนสมบูรณ 

โครงการ กิจกรรม ในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 
19  มี 5 มิติ  พบวา  มิติท่ี 1 รูสึกดีมีอารมณบวก (P: Positive Emotion) 1 โครงการ 1 กิจกรรม มิติที่ 2 เขารวมเปนสวน
หน่ึง (E: Engagement) 1 โครงการ 1 กิจกรรม มิติท่ี 3 สานสัมพันธภาพ (R: Relationship) 2 โครงการ 2 กิจกรรม มิติที่ 4  
ชีวิตเปยมความหมาย (M: Meaning) 1 โครงการ 2 กิจกรรม และมิติที่ 5  พลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment) 2 
โครงการ 1 กิจกรรม และเปนไปตามหลักแหงความสุข 8 ประการ (HAPPY WORKPLACE) ดังภาพที่ 3 
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การใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน  กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชา 
 
 
ดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสอดคลองกับ(สุรัดดา สายสิงห, ประเสริฐ 

ดํารงชัย : 361) ศึกษาคนหาประสบการณเชิงบวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร แลว
นําประสบการณเชิงบวกที่คนพบมากกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันและนําไปใชวางแผนจัดทําโครงการพัฒนางาน โดยการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา ไดแก ทฤษฎีสุนทรียสาธก ทฤษฎี SOAR จากผลการสัมภาษณ ทําใหคนพบ
ปจจัยจุดรวมท่ีเปนสิ่งที่ประทับใจในที่ทํางาน หลังจากนั้นนําปจจัยจุดรวมและปจจัยจุดโดดเดนมาเชื่อมโยงกับทฤษฎี SOAR 

ภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหง       
           ความสุขใหกับผูเรียน กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรศีกึษา กลุม 19 (EDUCATION MUSIC  MODEL) 

หลักแหงความสุข 8 ประการ(HAPPY WORKPLACE) 
1. ความสุขจากสุขภาพดี(Happy Body) 2. ความสุขจากความมีน้ําใจงาม(Happy Heart) 3. ความสุขจากสังคมดี(Happy Society) 

4. ความสุขจากากรผอนคลาย(Happy Relax) 5. ความสุขจากการหาความรู(Happy Brain) 6. ความสุขทางจิตวิญญาณ(Happy Soul)       
7. ความสุขจากการปลอดหนี้(Happy Money) 8. ความสุขจากครอบครัวดี(Happy Family) 

 

ตัว 

ปอน 

กระ 

บวน 

การ 

ผล 

ผลิต 

สะทอน
กลับ 

การพัฒนาสถานศกึษา 
เชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรยีสาธก 

ในการสราง หองเรียนแหงความสขุใหกับผูเรียน  
กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศกึษา กลุม 19 

แนวคาํถามตามแนวสุนทรียสาธก(Appreciative Inquiry) ผสาน Seligman’s PERMA Model 5 มิต ิ 
      1. รูสึกดีมอีารมณบวก 2. เขารวมเปนสวนหนึ่ง 3. สานสัมพันธภาพ 

4.  ชีวิตเปยมความหมาย 5.  พลังจากความสาํเร็จ 

ขอคนพบ (Discovery) สรางฝน  
(Dream) 

การวิเคราะห SOAR (SOAR Analysis) 
จุดแข็ง, โอกาส, แรงบันดาลใจและผลลัพธ 

ออกแบบ 
(Design) 

ปฏบิตัิอยางเหมาะสม 
(Destiny) 

มิติที่ 5  พลังจากความสําเร็จ 
(A: Accomplishment) 

มิติที่ 4  ชวิีตเปยมความหมาย 
 (M: Meaning) 

มิติที่ 3 สานสัมพันธภาพ 
 (R: Relationship) 

มิติที่ 2 เขารวมเปนสวนหนึ่ง  

มิติที่ 1 รูสึกดีมีอารมณบวก 
 (P: Positive Emotion) 

 โครงการคนคูเพลง 
studio 

กิจกรรมสรางสรรคผลงานไอเดีย

การทําเพลงแบบ basic 
โครงการการพัฒนาศักยภาพการแสดงดานดนตรี 

สูความเปนศิลปน 

โครงการหองเรียนออนไลนสรางเสริม
ทักษะและศักยภาพดานดนตรี RBRU 

กิจกรรม กลุมการเรยีนรู 
แลกเปลี่ยน

ประสบการณ 

กิจกรรมหองเรียนออนไลน
เสริมสรางพลังใจ 

โครงการ Friend ship 
กิจกรรม ชวยเพื่อน

ตามงาน 
โครงการ nice 
classroom 

กิจกรรม หองเรียน
นาอยู 

โครงการคายพัฒนาดนตรี 
กิจกรรมคายพัฒนาดนตรีจากภูมิปญญาหรือ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

โครงการครอบครัวสุขขี  
ดนตรีสุขสรรค 

กิจกรรมสรางเสริมสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ดวยเสียงดนตรีเสียงดนตรี   
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ทําใหไดแนวทางในการสรางประสบการณเชิงบวกในการปฏิบัติงาน หลังดําเนินโครงการแลวคาดวาบุคลากรงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลศรีนครินทร เกิดประสบการณเชิงบวกในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับ  (ศิริรัตน ตั้งใฝคุณธรรม,อัจฉริยะ        
อุปการกุล :45,46)การศึกษาการประยุกตใชสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา 
กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ศึกษาสถานการณปจจุบันและคนหา
ประสบการณดานบวกของพนักงานและลูกคาในการมาใชบริการที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานีและเพ่ือใหไดแนวทาง การ
พัฒนาคุณภาพในการใหบริการแกลูกคา การดําเนินการศึกษาในแตละขั้นตอนไดใชกระบวนการสุนทรียสาธก เพ่ือคนหา
ประสบการณ ดานบวกของพนักงานและลูกคาที่มาใชบริการหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานีโดยการสัมภาษณ
แลวนํามาวิเคราะหหาจุดรวม จุดโดดเดนแตละกรณีศึกษา ผลการศึกษาทําใหไดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ 
บริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา หลังจากท่ีไดนําโครงการมาใชในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนพบวาระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เพิ่มขึ้นจาก 3.35 คะแนน เปน 4.22 คะแนน และสามารถใชเปนแนวทางในการ 
พัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทยสาขาอื่น ๆ ได 

 ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับ
ผูเรียนกรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนนวัตกรรม
ใหมท่ีเปนตนแบบทางการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยนืในอนาคตตอไป  

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
     1. ควรศึกษาแผนกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสรางหองเรียน
แหงความสุขใหกับผูเรียนใหครบถวนสมบูรณทุกองคประกอบ  

   2. ควรศึกษาผลการประเมินโครงการ กิจกรรม การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกใน
การสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน  
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การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ 

The Development of Teacher Tool Kits using GPAS 5 Steps process for 
improving reading and writing skills of Wat Wanboon’s Students 

มณฑา วิริยางกูร*, ประกาศิต ประกอบผล, ประพรรธน พละชีวะ, ยุภาพร นอกเมือง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ 

*Corresponding Author E-mail: peaceful302@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps 2)  
เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดการสอน Teacher Tool 

Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps  2 ) แบบทดสอบทักษะการอานและการเขียน สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย( x ) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน 

และแบบทดสอบหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 หนวยการเรียนรูโดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ในการจัดการ
เรียนการสอน แบบฝกหัดทายบทเรียน สื่อการสอนการอานและการเขียน สื่อการสอนการอานและการเขียนที่ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

2. นักเรียนที่เรียนดวย ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps มีคะแนนทักษะการ 
อานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ชุดการสอน, กระบวนการ GPAS 5 Steps, ทักษะการอาน, ทักษะการเขียน 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop Teacher Tool Kits using GPAS 5 Steps and 2) to 

develop reading and writing skills of students at Wat Wan Boon School. The samples used in the research 
were teachers and students of Wat Wan Boon School with purposive sampling. The research tools were 1) 
Teacher Tool Kits using GPAS 5 Steps and 2) reading and writing skills test. The statistics in this research 

were mean ( x ), standard deviation (S.D.) and Dependent t-test.  
The result of the research has found that : 
1. Teacher Tool Kits using the 5-stepss GPAS consisting of pre-test and post-test, the  

lesson plan consisting of 4 units by using the GPAS 5 Steps in teaching and learning activities, end-of-chapter 
exercises, teaching materials for reading and writing, and teaching materials for reading and writing create 
by computer programs. 

2. The students who studied with the Teacher Tool Kits using the GPAS 5 Steps had higher 
scores of reading and writing after using the steps with the significantly different at the statistical level 
of.05.  

Keywords: Teacher Tool Kits, Instructional Package, GPAS 5 Steps, Reading Skill, Writing Skill 
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บทนํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  ตระหนักถึงการพัฒนาครูประจําการใน
สถานศึกษาในทองถิ่นใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาอยางรอบดานเปนสมรรถนะ
สําคัญสําหรับคนในอนาคตทั้งดานความรูลุมลึกตามความสนใจ แรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีตอเปนหมายชีวิตที่ตองประกอบ
อาชีพและมีทักษะจําเปนในการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับสภาพสังคม เทคโนโลยีใน
อนาคต จึงไดจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถอยูไดอยาง
ยั่งยืน เพ่ือพัฒนาครูใหสรางและใชนวัตกรรมการเรียนรูที่สงผลตอศาสตรและศิลปดานการอาน การเขียน การสื่อการและ
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาสูสถานศึกษาในทองถิ่นใหกวางขวางตอไป โรงเรียนวัดหวานบุญ อยูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ตั้งอยูท่ีตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนโรงเรียนขนาดกลาง
จัดการศึกษาระดบัชั้นการศึกษาปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนโรงเรียนเปาหมายที่จะตองไดรับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ ไดจัดสงทีมคณาจารยเขาสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียน และปญหาเรงดวนท่ีควรไดรับการแกไขและพัฒนาทั้งตัวผูสอนและผูเรียน 
 จากการสํารวจสภาพปญหาและรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจสภาพปญหา รวมถึงการพิจารณา
ผลทดสอบดานการอานและการเขียน (RT) พบวาปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน คือ ปญหาดานการอานและการ
เขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีจํานวนผูเรียนท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน จํานวน 6 คน จากจํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 51 คน ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯและคณะครูผูสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
รวมกันสรางชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ซึ่งแบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ข้ัน 
Gathering การคนหาและเลือกขอมูล 2) ข้ัน Processing การจัดกระทําขอมูล หรือการจัดขอมูลใหเปนระบบ  3) ขั้น 
Applying 1 (Applying and Constructing the Knowledge) การปฏิบัติและสรุปความรู 4) ข้ัน Applying 2 (Applying 
and Communication Skill)  การสื่อสารและนําเสนอ 5) ขั้น Self – regulating การประเมินเพิ่มคุณคา เพ่ือแกปญหาการ
อานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวานบุญ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits เพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียน โดยใชกระบวนการ GPAS 
5 Stepss สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ในครั้งนี้ ไดยึดหลักการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูตามแนวทาง ADDIE Model ซึ่งแบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน 5 ขั้นตอนคือ 1) A-Analysis การวิเคราะห
ปญหาและความตองการจําเปน 2) D-Design การออกแบบชุดการสอน 3) D-Development การพัฒนาชุดการสอน               
4) I-Implement การนําชุดการสอนไปใชกับผูเรียน และ 5) E-Evaluation การประเมินทักษะการอานเขียนของผูเรียนท่ีเรยีน
ดวยชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งการพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ มีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. A-Analysis การวิเคราะหปญหาและความตองการจําเปน จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจสภาพปญหาของโรงเรียน 
วัดหวานบุญพบวา 

1.1 โรงเรียนวัดหวานบุญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เปด 
สอนในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา มีผูอํานวยการและครูจํานวน 24 คน นักเรียนจํานวน 480 คน 

1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญมีคาเฉลี่ยคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) กลุมสาระการ 
เรียนรูภาษาไทยต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคะแนนการ
ทดสอบความสามารถในการอาน (RT) ในระดับต่ําจํานวน 6 คน 

1.3 ครูตองการความชวยเหลือในดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดทักษะการคิดขั้น 
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สูง การสรางนวัตกรรมสื่อการเรียนรูเพื่อแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดและการอานจับใจความ และการพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

1.4 จุดเดนของนักเรียนโรงเรียนวดัหวานบุญคือ ชอบมาโรงเรียน มีจิตอาสา มีทกัษะในการชวยตนเองใน 
ชีวติประจําวัน ชอบสื่อการเรียนรูที่มีความสวยงาม ชอบเลนเกม ชอบการแขงขันและความบันเทิง 

1.5 จุดที่ตองเรงพัฒนาคือ ทักษะการอานและการเขียน ซึ่งปญหาของนักเรียนคือ การจดจําสระและตัวอักษร 
การประสมคํา และการผันวรรณยุกต 

2. D-Design ดําเนินการออกแบบชดุการสอน Teacher Tool Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps  
เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ โดยใชขอมูลจากขั้นการวิเคราะหมาใชในการ
ออกแบบ ซึ่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูนั้นจะยึดหลัก ABCD Model ไดแก 
 A-Active learning แผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูสอนกับผูเรียนมีปฏิสมัพันธกันตลอดเวลา เนนใหผูเรียนไดลงมอื
ปฏิบัติจริง ผูสอนใหผลปอนกลับแกผูเรียนทันที มีการเสริมแรง ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน ใหผลปอนกลับและ
คําแนะนําแกผูเรียนตลอดเวลา และการแขงขันที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความนุกสนาน 
 B-Blended แนวทางการจัดการเรียนรูในชุด TTK ที่ออกแบบนี้ ผูสอนสามารถนําไปใชสอนไดหลากหลายรูปแบบท้ัง 
Onsite, Online และ On hand ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
 C-Collaborative Learning การจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน มีการรวมกันทํางานเปนทีม ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
 D-Design Thinking for Learning Outcomes การจัดการเรียนรูโดยใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนให
ผูเรียนใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหในการจําแนกลักษณะของพยัญชนะ สระ มาตราตัวสะกดตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
สามารถอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 ขั้นการออกแบบนี้ทําใหได ชุดการสอนตนแบบ Teacher Tool kits ซึ่งประกอบดวย  

2.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
2.2 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 หนวยการเรียนรู ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูจะใชกระบวนการ GPAS 5  

Steps ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี ้
2.2.1 ขั้น Gathering (ข้ันสังเกต รวบรวมขอมูล) : ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนสังเกต รวบรวม 

ขอมูล โดยเชื่อมโยงความรูเดิม เพ่ือตอบคําถามและรวมกันคนหาวาเนื้อหาที่จะเรียนรูในคาบนี้คือเรื่องอะไร  
2.2.2 ขั้น Processing (ขั้นวเิคราะหและสรุปความรู) : นักเรียนคิดวิเคราะห จัดกระทําขอมูลใหเปน 

ระบบ จากนั้นสรุปหลักการหรือประเด็นความรูเก่ียวกับการอานและการเขียน 
2.2.3 ขั้น Applying 1 (Applying and Constructing the Knowledge) (ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุป 

ความรูหลังการปฏิบัติ) : นักเรียนฝกอานและเขียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ครูเปดโอกาสใหนักเรียนเลมเกมเพ่ือ
พัฒนาการอานและการเขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในรูปแบบใบงานออนไลน  

2.2.4 ขั้น Applying 2 (Applying and Communication Skill) (ข้ันสื่อสารและนําเสนอ) : นักเรียน 
สามารถพูดนําเสนอความรูท่ีไดรับจากการสรางผลงาน รวมกันใหคําแนะนําเกี่ยวกับความถูกตองแลความคิดสรางสรรคของ
ผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น 

2.2.5 ขั้น Self – regulating (ขั้นประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคาบริการสังคมและจิตสาธารณะ) นักเรียน 
มีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของตนเอง โดยใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามวานักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใดบาง 
ชื่นชอบกิจกรรมใดบาง และความรูที่ไดรับในคาบนี้สามารถนําไปถายทอดใหผูอ่ืนอยางไรบาง  

2.3 แบบฝกหัดทายบทเรียน 
2.4 สื่อการสอนการอานและการเขียน 
2.5 สื่อการสอนการอานและการเขียนท่ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Wordwall และ Bamboozle) 

 จากนั้นนําแผนการสอนที่ไดออกแบบนําไปขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหวานบุญ 
3. D-Development นําขอคิดเห็นที่ไดรับจากผูบริหารและคณะครโูรงเรียนวัดหวานบุญมาดําเนินการปรังปรุงชุด 

การสอนและนําไปสรางชุดการสอนตนแบบ แบบทดสอบกอนและหลังเรียน สื่อการเรียนรูตาง ๆ 
4. I-Implement นําชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือพัฒนาทักษะการ 
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อานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญท่ีพัฒนาขึ้นไปถายทอดสูครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนวัด
หวานบุญ และใหครูทดลองนําไปใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีคะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการอาน (RT) ในระดับต่ําจํานวน 6 คน 

5. E-Evaluationประเมินทักษะการอานเขียนของนักเรียนภายหลังการเรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool Kits  
โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ 

ผลการวิจัย 
ชุดการสอน Teacher Tool Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียน

ของนักเรียนโรงเรียนวดัหวานบุญ ประกอบดวย 
1. แบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 15 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ 

คูขนาน 
2. แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 หนวยการเรียนรู ไดแก 

2.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 พยัญชนะ สระ วรรณยุกตในภาษาไทย   
2.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 เด็กเกงเขียนไทย  
2.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 อานเขียนเรียนไทย   
2.4 หนวยการเรียนรูที่ 4 พากเพียรเรียนตัวสะกด 

 จุดเดนของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps มีดังน้ี ข้ันแรก Gathering ครูผูสอนเปดโอกาสให
นักเรียนสังเกต รวบรวมขอมูล เพื่อคนหาวาเนื้อหาที่จะเรียนรูในคาบนี้คือเรื่องอะไร นับเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน
วาวันนี้จะเรียนเรื่องอะไร ถือวาเปนวิธีการนําเขาสูบทเรียนอยางนาสนใจมากกวาผูสอนบอกนักเรียนโดยตรงวาวันนี้จะสอน
เรื่องอะไร ข้ันที่สอง Processing นักเรียนไดคิดวิเคราะห สรุปหลักการหรือประเด็นความรูเก่ียวกับการอานและการเขียน      
ทําใหนักเรียนสามารถจดจําหลักการไดอยางแมนยํา เพราะนักเรียนไดฝกสรุปหลักการอานและการเขียนดวยตนเอง ขั้นท่ีสาม 
Applying 1 นักเรียนไดฝกอานและเขียนผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และฝกการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ขั้นท่ีสี ่Applying 2 นักเรียนไดฝกฝนการพูดนําเสนอความรูที่ไดรับจากการสรางผลงาน นับเปนการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ และขั้นสุดทาย Self – regulating นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของตนเอง 
นับเปนการใหนักเรียนไดสะทอนคิดวาไดเรียนรูสิ่งใดบาง และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหผูอ่ืนอยางไร  

3. แบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัดทายบทเรียนมีความหลากหลาย ทั้งใหนักเรียนฝกอานและเขียนผาน 
กิจกรรมที่สนุกสนาน เชน ถายภาพปายช่ือรานคาหรือปายโฆษณา จากน้ันใหนักเรียนระบุวาปายมีพยัญชนะไทยตัวใดบาง 
เพ่ือใหนักเรียนเพ่ือฝกฝนการอานและการเขียนจากสื่อใกลตัว  

4. สื่อการสอนการอานและการเขียน  
4.1 สื่อการสอนบัตรพยัญชนะภาษาไทย 
4.2 สื่อการสอนสระในภาษาไทย (ไมบรรทัดสอนอาน)  
4.3 สื่อการสอนเรื่องการผันวรรณยุกต (จําแนกอักษรสามหมู) 
4.4 สื่อการเขียนพยัญชนะและสระในภาษาไทย 
4.5 สื่อการอานและเขียนพยัญชนะตนเดี่ยว 
4.6 สื่อการอานและเขียนพยัญชนะควบแทและควบไมแท 
4.7 สื่อการอานและเขียนคําที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไมตรงมาตรา 
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รูปที ่1 ตัวอยางสื่อการสอนอานและเขียน 
 

5. สื่อการสอนการอานและการเขียนท่ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบดวย 
5.1 Wordwall เปนเวบ็ไซตที่ครูสามารถสรางแบบทดสอบในรูปแบบเกมออนไลน หรือใบงานออนไลน 

ไดเอง 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 เวบ็ไซต Wordwall 

 
5.2 Bamboozle เปนเวบ็ไซตท่ีครูสามารถสรางเกมเปดแผนปายคําถามเพ่ือใชในการเรียนการสอน โดย 

สามารถใหนักเรียนแบงทีมกันเพ่ือแขงขันตอบคําถามได 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 เวบ็ไซต Bamboozle 
 ผลการทําแบบทดสอบทักษะการอานและการเขียนกอนเรยีนและหลังเรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool Kits 
(TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรยีนวัดหวานบุญ ของ
นักเรียนท้ัง 6 คนตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (Dependent t-test) คะแนน 

จากแบบทดสอบทักษะการอานเขียนของนักเรียนโรงเรียนวดัหวานบุญ 
 

จํานวนนักเรียน 
(n=6) 

คะแนนเฉลี่ย(

x   ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) 
t Sig. 

กอนเรียน (n=6) 4.66 1.50 
-4.33 .05 

หลังเรียน (n=6) 12.66 1.75 
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 จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวดัหวานบุญ มีคะแนนกอนเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 

( x ) เทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.50 และมีคะแนนหลังการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน มี

คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 12.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.75 และนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน Teacher Tool 
Kits (TTK) โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญมี
คะแนนทักษะการอานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps 
การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ไดดําเนินการโดยการสํารวจสภาพ 

ปญหาจากผูบริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน พบปญหาที่สําคัญคือการอานไมออกเขียนไมไดของ
นักเรียนบางสวน ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งการแกไขปญหานี้ ไดดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวม
ของทั้งโรงเรียนวัดหวานบุญและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ ซึ่งไดรวมกันออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรูตลอดจนสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและตัวผูเรียนที่มีจุดเดนและจุดดอยที่
แตกตางกัน 
 การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps ในข้ันการออกแบบนั้น เมื่อได
จัดทําชุดการสอนตนแบบเสร็จแลว ไดนําไปใหครูโรงเรียนวัดหวานบุญรวมกันวิพากษความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรูและสื่อการเรียนรู โดยครูไดใหขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนของการแบบฝกอานและเขียนเพ่ือเพ่ิมความ
ชํานาญใหมากขึ้น และเพ่ิมคูมือในการสรางเกมออนไลนเพ่ือใหครูสามารถนําไปสรางเกมเพ่ิมเติมในบทเรียนอื่น ๆ ได 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดการสอนนี้ใชแนวทางการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญา (Constructivism) ที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา เพ่ือชวย
ใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึนในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู 
ที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนําหรืออํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงผานกระบวนการคิด
ขั้นสูง สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ทําใหการเรียนรู
เปนไปอยางมีความหมายและนําไปใชในสถานการณอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธภิาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดการสอนนี้จะใชแนวทางการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended  
Learning) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 5 รูปแบบ โดยครูสามารถนําไปปรับ
ใชไดตามสถานการณและความพรอมของผูเรียน เชน การสอนแบบออนไลนสามารถใชเว็บไซต Bamboozle หรือใชใบงาน
ออนไลน Wordwall ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองออนไลนพรอม ๆ กันข้ึนอยูกับชวงเวลาความพรอมของผูเรียนและผูปกครอง ซึ่ง
สอดคลองกับขอดีของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานคือ การเรียนรูแบบผสมผสานคํานึงถึงผูเรียนทุกประเภท ไมวา
ผูเรียนจะชอบหองเรียนแบบปรกติหรือแบบออนไลนมากกวา หรือลองใชทั้งสองอยางรวมกันกัน โดยปราศจากขอจํากัดของ
หองเรียนปรกติหรือหองเรียนออนไลนทั้งหมด การเรียนรูแบบผสมผสานใชวิธกีารที่หลากหลาย เพ่ือปรับเหมาะกิจกรรมและ
เน้ือหาใหเหมาะกับผูเรียน (ELM Learning, 2019: Online)   

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดการสอนนี้ ไดเนนแนวทางการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) โดย 
มีเกม Bamboozle ท่ีไดใหผูเรียนแขงขันตอบคําถามกันเปนทีม ซึ่งการเรียนรูรวมกันจะชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะ
เรียนรูใหบรรลุเปาหมายเปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลงานมากขึ้นตอนนี้คุมกันยังชวยใหผูเรียนมีน้ําใจ
นักกีฬามากขึ้นใสใจผูอื่นมากข้ึนเห็นคุณคาของความแตกตางและความหลากหลายการประสานสัมพันธและการรวมกลุมชวย
ใหผูที่มีสุขภาพจิตดีขึ้นมีความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึนนอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะทาง
สังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรตาง ๆ (ทิศนา  แขมมณ,ี 2561 : 101) 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดการสอนน้ีใชแนวทางกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
กระบวนการทําความเขาใจปญหาของผูใชนําเสนอทางแกไข ปญหาแบบใหมท่ีอาจไมเคยคิดมากอน ผาน 5 ขั้นตอน ไดแก การ
เขาใจ (Empathize) นิยาม (Define) สรางสรรคจําลอง (Ideate Prototype) และ ทดสอบ (Test) การจัดการเรียนรูในชุด
การสอนนี้มีการใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหในการจําแนกลักษณะ
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ของพยัญชนะ สระ มาตราตัวสะกดตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง นับเปนการสงเสริม
การกระบวนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ข้ันตอน 

สวนหนึ่งของชุดการสอนนี้คือการใชเกมเขามาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากการวิเคราะหผูเรียน 
พบวาการเลมเกมเปนกิจกรรมที่ผูเรียนชอบ จึงไดใชเว็บไซด Wordwall และ Bamboozle มาประยุกตใชในกิจกรรมการเรยีน
การสอน ซึ่งการสอนโดยใชเกมจะเปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับความสนุกสนานและเกิด
การเรียนรูจากการเลน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการเห็นประจักษแจงดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายและ
อยูคงทน (ทิศนา แขมมณี, 2561 : 365-366) Randal W. Kindley Jennifer Jenson และ Maja Pivec (2002, อางถึงใน 
นรรัชต ฝนเชียร, 2563: ออนไลน) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหม โดยนําเอาความบันเทิงเขา
มาเปนสวนหนึ่งในการออกแบบการเรียนรูเพ่ือใหมีความสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียนมากข้ึน จนเปนท่ีมาของคําวา 
Edutainment ซึ่งหมายถึงการศึกษาท่ีมาพรอมกับความบันเทิง กับคําวา Plearn ที่หมายถึง เลนและเรียน โดยมาจากคําวา 
Play รวมกับ Learn นั่นเอง 

2. นักเรียนที่เรียนดวย ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps มีคะแนนทักษะการ 
อานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

บทบาทของครูผูสอนท่ีใชชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียน ครูผูสอนรายวิชาภาษาทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ทําหนาท่ีกระตุนความคิดให
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สาธิตวิธีการทํากิจกรรม เลนเกม เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อหา
คําตอบดวยตนเอง  

บทบาทนักเรียนท่ีใชชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียน นักเรียนไดฝกอานคิดวิเคราะห ฝกจําแนกคําควบแทควบไมแท ฝกจําแนกคําศัพทที่มีตัวสะกดมาตราตาง ๆ อีก
ทั้งนักเรียนฝกเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตในภาษาไทย เขียนคําศัพทตาง ๆ ไดอยางถูกตองผานการทํากิจกรรมท่ี
หลากหลาย นักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนการอานและการเขียนผานการเลนเกม การตอบคําถาม การสังเกต การคิดเชื่อมโยง 
ทําใหนักเรียนเขาใจหลักการอานและการเขียนในภาษาไทยไดดีมากขึ้น 

จากผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนที่เรียนดวย ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใช
กระบวนการ GPAS 5 Steps ภายหลังการเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เกิดจากการที่นักเรียนไดฝก
ปฏิบัติการอานและการเขียนพยัญชนะ สระ การอานประสมคํา ฝกอานคําที่มีตัวสะกดในมาตราตาง ๆ การฝกผันวรรณยุกต 
ผานกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และเกมออนไลนท่ีหลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกสนานใน
การเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานและการเขียนที่สูงขึ้น 

ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
สามารถทําใหนักเรียนท่ีมีปญหาดานการอานและการเขียนสามารถอานและเขียนคลองแคลวมากขึ้น ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยางมี
คะแนนทักษะการอานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งชุดการสอนท่ีที่พัฒนาโดย
ใชกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน ทําใหนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน
สอดคลองงานวิจัยของ วิลาสินี ดีอุน (2558) ที่ไดพัฒนาชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคําไทยของ
นักเรียนปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายหลังการเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ รสสุคนธ มากเอียด (2558) 
ที่ไดพัฒนาชุดการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอานเพ่ือความเขาใจ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาความสามารถดานการอานเพ่ือความเขาใจในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังเรียนดวยชุดการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการ
ใชชุดการสอน Teacher Tool Kits ที่มีการออกแบบตามลักษณะของปญหาและบริบทของผูสอนและผูเรียนสามารถใชในการ
พัฒนาทักษะการอานเขียนของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะการวจิัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เฉพาะบุคคลที่มี
ปญหาดานการอานไมออกเขียนไมได ดังนั้นการวิจัยในครั้งตอไปควรจะไดมีการขยายผลไปสูนักเรียนกลุมอื่น ๆ ตอไป 
เนื่องจากชุดการสอนนี้ออกแบบมาเพื่อใหครอบคลุมกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางอยูแลว จึงควร
นําไปใชกับนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ ที่มีปญหาดานการอานไมออกเขียนไมไดตอไป ในสวนการออกแบบเกมประกอบการ
เรียนการสอน ผูสอนสามารถประยุกตหรือปรับเปลี่ยนคําถาม และรูปแบบการเลนเกมใหเหมาะสมกับเนื้อหา ผูเรียน 
สถานการณได อีกทั้งองคความรูในการสรางชุดการสอน Teacher Tool Kit โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps สามารถเปน
แนวทางในการสรางชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับสิทธิประโยชนและปฏิบัติงานภายใตเงื่อนไขสภาพแวดลอมที่ดียอมมี
ความรูสึกผูกพันตอสถานศึกษา พรอมที่จะทุมเทความสามารถ ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณในการทํางาน 
ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 337 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.43 - 0.94 และ                    
คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                     
การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับของความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
เมื่อจําแนกตามสถานภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเก่ียวของทางการศึกษา
สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชกลยุทธ                    
การบริหารงานแบบมีสวนรวม การเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดท่ียั่งยืนตอไป 

คําสําคัญ: ความผูกพัน, คร,ู บุคลากรทางการศึกษา 

Abstract 

Teachers and educational personnel who are perfectly fulfilled with fringe benefits and good 
working conditions tend to engage in their schools.  They devote all of their capabilities to assigned duties 
in order to develop the desirable learners. This research aimed to investigate and compare the commitment 
of teachers and educational personnel toward public schools under Chanthaburi Primary Educational 
Service Area Office classified by marital status, working experience, birthplace, job position and school size. 
The sample size in this research was a group of 337 teachers and educational personnel under Chanthaburi 
Primary Educational Service Area Office, retrieved by Krejcie and Morgan’ s comparison table and 
proportional stratified random sampling method. The instrument for data collection was a five-rating scale 
constructed questionnaire about the commitment of teachers and educational personnel toward their 
public schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office with the discrimination power 
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between 0.43 and 0.94, attached to its reliability of 0.98. The statistics used in analyzing quantitative data 
were: percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance.   

The results of the research were as follows:  1)  the commitment of teachers and educational 
personnel toward public schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office in overall and 
specific aspects was shown at a high level, 2)  the comparison of the commitment of teachers and 
educational personnel toward public schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, 
when classified by working experience, birthplace, job position and school size, was  overall significantly  
different at the statistical level of . 05.  When classified by marital status, holistically, it had no statistically 
significant difference.  The school administrators and concerned educational organizations can adopt this 
research as a guideline to encourage the commitment of teachers and educational personnel through 
participative management strategy, best practices of school administrators, as well as building  motivation  
among  teachers  and  educational personnel leading to the sustainable development of public schools. 

Keywords:  Commitment, Teacher, Educational Personnel 

บทนํา 
 ทรัพยากรมนุษยเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญตอความอยูรอดขององคการ เพราะบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณจะชวยผลักดันใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมาชิกในองคการ
ถือวาเปนเรื่องปกติเพราะในบางครั้งองคการจําเปนตองรับบุคลากรเขามาใหมเนื่องจากปริมาณงานที่เ พ่ิมขึ้น หรือ                   
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของฝายตาง ๆ หรือการทดแทนบุคลากรเกาท่ีมีความจําเปนตองลาออกไปดวย
เหตุผลประการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลาออกของผูบริหารระดับสูงยอมสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจของบุคลากรและ
วัฒนธรรมการทํางานในองคการ ทําใหตองมีการโยกยาย สับเปลี่ยนตําแหนง หรือเลื่อนตําแหนงบุคคลอ่ืนเขามาแทนที่ซึ่งตอง
ใชระยะเวลาในการเตรียมการและปรับตัวนานพอสมควรกวาที่การปฏิบัติงานทุกอยางจะกลับเขาสูภาวะปกติเชนเดิม                    
(สาคร สุขศรีวงศ, 2552: 26) 
 การท่ีบุคลากรในองคการตางมุงมั่นทํางานไปสูเปาหมายท่ีคาดหวังไวดวยความกระตือรอืรน รวมทั้งการดูแลบุคลากรที่
ดีใหทํางานอยูกับองคการในระยะยาวนั้นควรเริ่มตนจากความศรัทธาของบุคลากรเปนหลักซึ่งตองอาศัยปฏิสัมพันธอันดี
ระหวางเพ่ือนรวมงาน บุคคลใดก็ตามที่มีความผูกพันตอองคการมาก ยอมสรางผลงานไดโดดเดนกวาผูที่มีความผูกพันตอ
องคการนอย นอกจากนี้ ความผูกพันตอองคการยังสะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ (Steers, 1977: 71)    
ซึ่งสอดคลองกับมาวเดย และคณะ (Mowday and et al, 1982: 27)  ไดอธิบายถึงความผูกพันตอองคการวาเปนการแสดงออก
ที่มากกวาความจงรักภักดี เพราะความผูกพันนั้นเปนความสัมพันธที่แนบแนนใกลชิดและผลักดันใหบุคคลเต็มใจที่จะอุทิศ
ตนเอง เพ่ือขับเคลื่อนองคการใหกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคอื ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกที่
ดีของบุคคลที่มีตอองคการซึ่งจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสรางสรรคสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 
ดังนั้น หากบุคลากรมีเจตคติท่ีดีตอองคการ กอปรกับองคการสามารถจูงใจบุคลากรใหเกิดความพึงพอใจได แนวโนมที่บุคลากร
จะเกิดความศรัทธา ความเช่ือมั่น ความจงรักภักดี และความผูกพันตอองคการยอมเพ่ิมขึ้นมาก  
 สถานศึกษาเปนหนวยผลิตทางสังคมหนึ่งซึ่งมีบทบาทหลักในการพัฒนาเยาวชนใหเติบโตเปนคนเกง คนดี และ                
มีความสุข ประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองกาวหนาหรือลมเหลวข้ึนอยูกับศักยภาพของเยาวชน ดังนั้น ครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรไดรับการพัฒนาโดยมุงเนนประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรแตละคนเปน
หลัก หากครูและบุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันตอสถานศึกษามาก ก็จะยิ่งทําใหเกิดความจงรักภักดีตอสถานศึกษาและ
ทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพซึ่งจะชวยใหเกิดผลดีตอองคการในระยะ
ยาว สอดคลองกับรุงโรจน อรรถานิทธิ์ (2554: 5) อธิบายวา ครูที่มีความผูกพันตอสถานศึกษามาก มักจะใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีทุมเทแรงกายแรงใจ เสียสละประโยชนสวนตน มีความเชื่อมั่น ยอมรับในเปาหมายรวมกัน และ
ตองการเปนสมาชิกของสถานศึกษาแหงนั้นตลอดไปในทางกลับกัน ครูที่ไมมีความผูกพันตอสถานศึกษาก็มักแสดงพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค ขาดความรับผิดชอบ ไมมีความกระตือรือรน หรือขอโอนยายไปอยูที่อื่น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงมิได   
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 ในปจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ไดทําหนังสือขอโยกยาย ลาออก หรือเปลี่ยนงานกอนเกษียณ โดยจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 2,754 คน 
และลดลงเหลือ 2,725 คน ในปการศึกษา 2563 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และเขต 2. 2563) 
ทั้งน้ี เนื่องจากปญหาเก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆ ที่บังคับใชในสถานศึกษาอยางเขมงวดปญหาการบริหารงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งขาดแรงกระตุนจูงใจในการปฏิบัติงานจึงทําให
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความวิตกกังวลเก่ียวกับความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งความไมแนนอนเกี่ยวกับนโยบาย                        
ทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สภาพเศรษฐกจิของประเทศท่ีตกต่ําลง ภาระงานของครูที่เพ่ิมขึ้น การผลิตครู
และการบรรจุครูไมสัมพันธกัน ครูมีภาระคาใชจายที่สูงมากทําใหตองหารายไดพิเศษซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ครู ความกังวลใจตาง ๆ และความเครียดเก่ียวกับภาระหนี้สินเหลานี้เปนการบั่นทอนความพยายามในการปฏิบัติงานอยางมาก 
ยิ่งไปกวานั้น ครูซึ่งปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอนอันทันสมัย ไมมีงบประมาณ ที่ใชในการผลิต
สื่อการเรียนรู ทําใหครูตองเสียสละเงินเดือนบางสวนเพ่ือนํามาใชจายในการชวยเหลือนักเรียนและจัดซื้ออุปกรณการเรียน                
การสอนที่จําเปนเพ่ิมเติม สงผลใหครูรูสึกทอแทใจ เฉื่อยชาในการทํางาน และตัดสินใจลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุใน
ที่สุด (สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และเขต 2, 2563) 
 จากประเด็นดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนสารสนเทศในการวางแผนและกําหนด
นโยบายที่จําเปนตอการเสริมสรางความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะกอใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมใน
การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนืตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของ
สถานศึกษา   

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
การกําหนดประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุร ี ปการศึกษา 2563  จํานวน 2,731 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 574 คน ประกอบดวย ครู 314 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา 260 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,531 คน ประกอบดวย ครู 1,197 คน และบุคลากรทางการศึกษา 
334 คน สถานศึกษาขนาดใหญ 626 คน ประกอบดวย ครู 579  คน และบุคลากรทางการศึกษา 47 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. ออนไลน. 2563) (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2, ออนไลน: 
2563)  
       การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ปการศึกษา 2563 จํานวน 337 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 71 คน ประกอบดวย ครู39 คน และบุคลากร                 
ทางการศึกษา 32 คน  สถานศึกษาขนาดกลาง 189 คน ประกอบดวย ครู 148 คน และบุคลากรทางการศึกษา 41 คน สถานศึกษา
ขนาดใหญ 77 คน ประกอบดวยครู 71คน และบุคลากรทางการศึกษา 6 คน โดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607 - 610) การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportionate Stratified 
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Random Sampling) ซึ่งมีขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นของการแบง หลังจากนั้น จึงทําการคัดเลือกครูในสถานศึกษาดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง  และขนาดของสถานศึกษา                 
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) สวนประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบเติมคําลงใน
ชองวาง 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีซึ่งกําหนดคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best and Kahn)  
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความผูกพันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และรายละเอียดเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาความถูกตอง 
ครบถวน ชัดเจน ตามขอบเขตของตัวแปรท่ีกําหนด รวมท้ังพิจารณาความหมายของภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item - Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.60 - 1.00 
 4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒิุรวมกับประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูและบุคลากรทาง การศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination) 
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.43 ถึง 0.94 
 6. นําแบบสอบถามท่ีวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามท้ังฉบับโดยวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,1990: 202 - 204) ซึ่งเทากับ 0.98 
 7. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม 
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
 3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดวยตนเอง  
 4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาในครั้งแรก จํานวน 321 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85.1 หลังจากนั้น ผูวิจัยจึง
ไดทําการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายเพ่ิมเติมอีกครั้งจนครบ จํานวนตามที่กําหนดไว 337 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวเิคราะหขอมูล โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีข้ันตอนที่สําคัญดังตอไปนี้  
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณใน              
การทํางาน โดยการหาคาความถ่ี รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง  
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีโดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 3. วิเคราะหเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนาเดิม และตําแหนงโดยการทดสอบคาที                   
(t - test) 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษาโดยวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 
- way ANOVA) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใชวธิกีารทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธตีามวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe') 
 5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย 
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิตพ้ืินฐาน 

1. รอยละ (%) 
2. คาเฉลี่ย ( ) 
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
1. คาความตรงของแบบสอบถามโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item - 

Objective Congruence : IOC) 
2. คาอํานาจจําแนกรายขอโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
3. คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach)  
 สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

1. การทดสอบคาที (t - test) 
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัย

จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') 
 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญทีน่ํามาสรุปผลการวจิัย ดังตอไปนี ้  
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสประสบการณนอย โดยมี
ภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดจันทบุรี และเปนครูซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 2. ระดับความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก            
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกดานความศรัทธาเลื่อมใส (  = 4.16) ดานความตั้งใจที่จะเปนสมาชิกที่ดี                    
(  = 3.98) และดานความเต็มใจในการปฏิบัติงาน (  = 3.84) 

3. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายดังตอไปนี้ 
 1. ระดับของความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ม ีต อสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีการกําหนดนโยบาย โครงสรางและแนวทางการบริหารงานไวอยางชัดเจน ประกอบกับครู
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และบุคลากรทางการศึกษา มีความรักความสามัคคีไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการบริหาร
ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรครูมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการ
สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เชน การแขงขันกีฬาภายใน การจัดทัศนศึกษาประจําป และ
กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณิภา นิลวรรณ (2554 : 51) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพัน
ตอองคการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏรธานี จังหวัดสุราษฏรธานี ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมทุก
ดาน อยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ 
เนื่องจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีสวนในการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพเพราะสถานศึกษาไดนําระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานใชเปนปจจัยในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและตําแหนงของขาราชการ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูที่ปฏิบัติงาน
อยูในหนวยงานนั้นเปนเวลานาน ซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันบุคลากรท่ีมีอายุงานนอยยอมมี
โอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือยายโรงเรียน ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการลดนอยลง สอดคลองกับฐิฏิมา พุฒประเสริฐ (2556 
: 68) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนกลุมเครือขายวังบูรพา จังหวัดสระแกว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบวา จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ รายดานพบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางทางสถิติที่ระดับ.05 
 3. ผลการเปรยีบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามภูมิลําเนาเดิม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาเดิม อยูในจังหวัดจันทบุรี มีความรักหวงแหนในถิ่นฐานของตนเอง จึงทําใหเกิดความผูกพัน
มากกวาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากภูมิลําเนาอ่ืน นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากภูมิลําเนา
จังหวัดอื่น เมื่อปฏิบัติหนาที่ไดชวงระยะหนึ่งก็มักจะขอยายกลับภูมิเนาเดิมจึงทําใหเกิด ความผูกพันตอสถานศึกษานอย ซึ่ง
สอดคลองกับ จิตติชัย ยัคลา (2556 : 63) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันของขาราชการครูตอโรงเรียนในกลุมอําเภอ
หนองบัว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 จําแนกตามภูมิลําเนาโดยรวมและรายดานพบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่มีภูมิลําเนาในจังหวดันครสวรรค มีความผูกพันตอโรงเรียนสูงกวา
ขาราชการครูที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด  
 4. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามตําแหนง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูมี
หนาที่เก่ียวกับการสอนและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก โดยผูที่ประกอบวิชาชีพครูนั้นจะไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการซึ่งมีความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสวัสดิการแหงรัฐอันพึงมีภายหลัง                   
จากเกษียณอายุราชการ ซึ่งแตกตางจากบุคลากรทางการศึกษาประเภทอ่ืน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีธุรการและภารโรงใน
สถานศึกษาที่มิไดบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการมักขาดโอกาสความกาวหนาและความมั่นคงในชีวิตซึ่งสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโยกยายสถานที่ทํางานอยูเสมอทําใหความผูกพันตอสถานศึกษาลดนอยลง สอดคลองกับจิระพร จันทภาโส 
(2558: 80)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอ ความผูกพันตอองคการในดานการคงอยูกับองคการ  
ดานความรูสึก และดานบรรทัดฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาสถานศึกษาแตละแหงมีสภาพการดําเนินงานและความพรอมของทรัพยากรทางการศึกษาแตกตางกัน เชน สถานศึกษา
ขนาดใหญมีวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ งบประมาณ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ มีสายการบังคับ
บัญชาตามลําดับช้ันที่ชัดเจนภายใตโครงสรางการบริหารอยางเปนระบบ ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบเฉพาะ
หนาที่ภายในฝายของตนเองเทานั้น ซึ่งแตกตางจากสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบกับโครงสรางการบริหารงานที่มีลําดับชั้นของการบังคับบัญชานอย ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
แตละคนมีหนาที่รับผิดชอบมาก จนเกิดความเบื่อหนาย ทอแท และคิดลาออกหรือขอยายไปอยูในสถานศึกษาแหงอื่นซึ่งบงบอก
ถึงความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษาลดนอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของอารี นงคพรหมมา 
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(2555: 56) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในโรงเรียนกลุมอําเภอเกาะจันทร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโดยรวมและรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 6. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากใน
ปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงไดทําการปฏิรูประบบโครงสรางการบริหารเปนโรงเรียนนิติบุคคล ทําใหสถานศึกษาสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี การตัดสินใจของผูบริหารมีความคลองตัวมากขึ้น มีการจัดสรรสวัสดิการและ
คาตอบแทนที่เหมาะสม การดูแลสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเปนไปอยางถูกสุขลักษณะและปลอดภัย บุคลากรไดมีโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถทั้งในดานวิชาชีพและตําแหนงงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน การใชกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
เปนไปดวยความยุติธรรม ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาไมวาอยูในสถานภาพใดก็ตามจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
ทําใหความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับจารุเนตร ทองจันดี (2556: 91) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของขาราชการครู
ในโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง จําแนกตามสถานภาพ 
โดยรวมและรายดานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบวา ดานความเต็มใจในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะทั่วไป
ดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยเปดการรับฟงความคิดเห็นและปญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะนําไปสูการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิผล 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสียสละและทุมเทการทํางาน
โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ เพื่อพัฒนาองคการไปสูเปาหมายสูงสุดตามแผนท่ีกําหนดไว  
 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระตุนใหการ
ทํางานมีประสิทธภิาพมากขึ้น รวมท้ังการคิดคนนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ อยางตอเนื่อง 
             ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรศึกษาความสัมพันธของความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   
 2. ควรศึกษาแนวทางในการสงเสริมความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   
 3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี   
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบ
ปกติ กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยา
รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
โพธาวัฒนาเสนี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 178 คน โดยการเลือกแบบสุม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 3) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการทดสอบ t-Test For Dependent Samples 
และ One – Way ANOVA โดยใชโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการแกปญหาของโพลยา และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: การสอนแบบปกต,ิ กระบวนการแกปญหาของโพลยา, เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD, กระบวนการ 
แกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 

 

Abstract 
 

The purposes of the research were to compare about the ability on learning achievement and 
solving the problem on G.C.D.  and L. C.M.  in term of before and after using learning management and to 
compare about learning achievement and ability to solve the mathematical problems including the groups 
with regular teaching, Polya’ s problem solving process, cooperative learning technique, and Polya’ s 
problem solving process with STAD.  The sample consisted of 178 grade 7, students of four classes at 
Phothawatthanasenee School, Ratchaburi Province, in the first semester of 2021 through random sampling. 
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The instruments used in this research were 1) lesson plan 2) mathematics achievement test   3) mathematics 
problem solving ability test. The statistics used in the analysis were test for dependent samples and One – 
Way ANOVA in SPSS. The results of the research found that the learning achievement after using the learning 
management was higher than the pretest with the statistical significance at . 01 level.  The students ability 
to solve the problem after using the learning management with regular teaching, Polya’ s problem solving 
process, and Polya’ s problem solving process with STAD was higher than the pretest with the statistical 
significance at . 01 level, but the students ability to solving problem after using the learning management 
with STAD was higher than the pretest with no statistical significance.  The average score of learning 
achievement and the ability to solve the problem after using these four learning management methods 
was no difference.  

Keywords: regular teaching, Polya’s problem solving process, STAD, Polya’s problem solving process 
with STAD 
 

บทนํา 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมากในการสรางคน เพราะคนที่ไดรับการศึกษาจะนําพาสังคม ประเทศชาติใหเกิด
การพัฒนา ประเทศไทยจึงเห็นความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษาจากศาสตรทางการศึกษาจะเห็นไดทุกสาขาวิชามี
คณิตศาสตรเปนพื้นฐานในการศึกษา ดังนั้นคณิตศาสตรถือเปนศาสตรหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของการเรียนรู เนื่องจาก
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางความคิด ทําใหมีความคิดอยางเปนระบบ มีลําดับขั้นตอน มีแบบแผน 
คิดอยางมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองรอบคอบ ท้ังยังสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การศึกษาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือให
ทันสมัยและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

จากการศึกษาพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สวนใหญไมสามารถแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรได โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.53 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติมของปการศึกษา 2562 
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.55 จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมเปนท่ีนาพอใจ เกิดจากนักเรียนขาดความสามารถในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร มีสาเหตุมาจากการสอนที่เนนใหนักเรียนหาคําตอบโดยไมสนใจกระบวนการ และเนนครูเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู คือครูเปนผูบรรยายใหความรูท่ีหนาชั้นเรียนหลังจากนั้นสรุปองคความรูทั้งหมดใหกับผูเรียน และ
เกี่ยวเนื่องกับการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรูดวย
ตัวเอง ไมสามารถพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดแกปญหา การเชื่อมโยงความรูกับสถานการณอ่ืน ๆ ดังนั้น
วิธีการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรจําเปนตองมีการพัฒนาโดยตองจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดเห็น ปรึกษาหาความรูระหวางนักเรียนดวยกันให
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งยังควรจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการแกปญหาผานการลงมือ
ปฏิบัติจรงิ มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน 

การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น
กระบวนการแกปญหาถือวามีความสําคัญ สําหรับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น เปนที่ยอมรับและนํามาใชกันอยางแพรหลาย ไดแก กระบวนการแกปญหาของโพลยา ประกอบดวย 4 ข้ันตอนดังนี้ ข้ัน
ที่ 1 ทําความเขาใจปญหา ขั้นท่ี 2 วางแผนการแกปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบผล ทั้งนี้ครูสามารถ
นํากระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนทางเลือกในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิไลวรรณ สุระวนิชกุล และ มนตรี ทองมูล (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรคะแนนผานเกณฑรอยละ 60 
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จากกระบวนการแกปญหาที่ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาแลว การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สามารถทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน เพราะเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดทํางานรวมกันในกลุมยอย ซึ่งประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการ
เรียนรูแตกตางกันมาอยูในกลุมเดียวกัน พยายามท่ีจะเรียนรู ทํากิจกรรมเพ่ือใหสมาชิกในกลุมบรรลุจุดประสงคเดียวกัน และ
ใหความชวยเหลือเก้ือกูลกัน จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนแนวทางหนึ่งที่
สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตน และชวย
สงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร เนื่องจากมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดใชความรู
ความสามารถทํากิจกรรมแกปญหารวมกัน โดยชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมาย เขาใจในเนื้อหาที่เรียนโดยมีสมาชิก กลุมละ 4 คน คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ทดสอบยอยแลวนํา
คะแนนมารวมกันเปนกลุม และตระหนักวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุมที่เรียกวากลุมสัมฤทธิ์ (สิริกร กลยนีย, 2557) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดวยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดมีสวนชวยกันในกลุมเพ่ือน ทําใหนักเรียนรวมกันรับผิดชอบในการเรียนมากข้ึน เมื่อนํามารวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยาซึ่งมีข้ันตอนท่ีไมซับซอนและเขาใจงาย จะทําใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดในการแกปญหา ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม ตลอดจนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรได ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ วรัญญา นิลรัตน (2561) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาวาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใดสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไดดีกวากัน โดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ 
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ 
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรปูแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Designs) แบบแผนการทดลองจริง (True – Experimental design) 

Pretest Posttest Control Group Design ซึ่งผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
   ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอ 

โพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จํานวน 13 หอง รวมทั้งสิ้น 585 คน 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/8 จํานวน 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9 จํานวน  
44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 จํานวน 44 คน และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/11 จํานวน 45 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
2564 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
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2. การสรางและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
    ในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแตละอยาง ดังนี ้
      2.1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 20 แผน ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และ
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรู แบบรวมมือรูปแบบ STAD อยางละ 5 
แผนการจัดการเรียนรู เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอที่ปรึกษาวิจัย และอาจารยพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้อหา ภาษาที่ใชและดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว
เสนอตอผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคา IOC เทากับ 
0.92 ซึ่งถือวาสอดคลองกับเกณฑที่ยอมรับได 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ศึกษาผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง วิธีการสราง
แบบทดสอบแบบปรนยั สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จํานวน 16 ขอ เสนอแบบทดสอบที่สรางข้ึนตอผูเช่ียวชาญ จํานวน  
3 ทาน ผลการประเมินมีคา IOC เทากับ 1 ซึ่งถือวาสอดคลองกับเกณฑความตรงตามเนื้อหายอมรับได ทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เพื่อวิเคราะหหาคาความยากงาย อํานาจจําแนก ซึ่งพบวามี
ขอสอบที่ไดมาตรฐานตามเกณฑจํานวน 10 ขอ แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีคัดเลือก 
จํานวน 10 ขอ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค มีคาเทากับ 0.78 ซึ่งถือวายอมรับได 

   2.3 แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ศึกษาแนวคิดความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร สรางแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ สรางเกณฑการใหคะแนน เสนอแบบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินมีคา IOC เทากับ 1 ซึ่งถือวาสอดคลองกับเกณฑความตรง
ตามเนื้อหายอมรับได ทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เพื่อวิเคราะหหาคา
ความยากงาย อํานาจจําแนก ซึ่งพบวามีขอสอบที่ไดมาตรฐานตามเกณฑจํานวน 2 ขอ แลวนําแบบวัดความสามารถในการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่คัดเลือก จํานวน 2 ขอ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หาคาความเช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.8 ซึ่งถือวายอมรับได 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
      3.1 ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงจุดประสงคการเรียนรู และแนวทางการจัดการเรียนรู 
    3.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8, 1/9, 1/10 และ 1/11 แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดรับจาก
การทดสอบครั้งนี้เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
    3.3 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนที่เตรียมไว เปนเวลา 5 คาบ คาบละ 50 นาที โดยชั้น ม.1/8 จัดการ
เรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ ม.1/9 จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือรูปแบบ STAD ม.1/10 จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา และ ม.1/11 จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 
    3.4 หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรูครบตามแผนที่เตรียมไว จึงทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรทางการเรียนอีกครั้ง จากนั้นบันทึกผลการทดสอบใหเปน
คะแนนหลังเรียน (Posttest) 
    3.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร แลวนําผลไปวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล 
    ในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

   4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียน (Pretest) 
และหลังเรียน (Posttest) ดวยแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูท้ัง 4 รูปแบบ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชการทดสอบคาทีแบบไมอิสระจากกัน 
(t-Test For Dependent Samples) 
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   4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
โดยใชการทดสอบ One – Way ANOVA 
 

ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ 

การ
ทดสอ

บ 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเปรยีบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา 
A B C D A B C D 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอง หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

จํานวน 45 45 44 44 45 45 44 44 45 45 44 44 45 45 44 44 

x 1.8
9 

2.6
2 

2.0
7 

2.7
5 

1.9
3 

2.7
6 

2.1
6 

2.7
7 

0.6
9 

1.3
8 

1.1
9 

2.2
2 

1.3
5 

1.7
7 

1.1
8 

1.7
8 

S.D. 0.8
3 

0.9
4 

1.1
3 

1.1
4 

1.1
0 

0.8
8 

1.1
8 

0.9
4 

0.6
9 

1.2
4 

1.2
8 

1.7 1.6
4 

1.5
1 

1.3
6 

1.2
5 

t -4.67** -3.98** -4.13** -3.38** -3.95** -4.4** -1.54 -2.84** 

P .00 .00 .00 .00 .00 .00 .13 .007 

หมายเหตุ 
A คือ การสอนแบบปกติ  B คือ กระบวนการแกปญหาของโพลยา      C คือ เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD  
D คือ กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 
 จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการ
แกปญหาของโพลยา และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวาหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ 

การทดสอบ การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเปรยีบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา 
แหลงของความ

แปรปรวน 
SS df MS F p SS df MS F p 

ระหวางกลุม 0.65 3 0.22 0.22 0.88 15.86 3 5.29 2.56 0.057 
ภายในกลุม 166.87 174 0.96   359.41 174 2.07   

รวม 167.52 177    375.27 177    
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทย
ปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ยไม
แตกตางกัน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
 การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ เปนการจัดกิจกรรมตามแผนการสอนท่ีจัดทําข้ึน โดยเนนการ
สอนแบบบรรยาย การบอก หรืออธิบายเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดรับรู และประกอบกับเปนการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตองจัดในรูปแบบออนไลนเปนระยะเวลานาน ทําใหนักเรียน
เกิดการปรับตัวจนคุนชินในการเรียนแบบออนไลน ซึ่งสงผลใหนักเรียนสามารถเรยีนรู และทําความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร
ผานการสอนแบบบรรยายไดดีขึ้น 
 การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีลักษณะการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดลงมือแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยตนเอง ซึ่งการที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองนั้น ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการแกปญหาตามกระบวนการของโพลยามีข้ันตอนที่ชัดเจน จึง
ทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง และมีวิธกีารคิดที่เปนลําดับขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กาลทิวา สูญราช และวรรณพล พิมพะสาลี (2561) ไดศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการแกปญหาตาม
แนวคิดของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนภายหลังจากใชแบบฝกทักษะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปน
การจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน สมาชิกในกลุมมีความสามารถในการเรียนวชิาคณิตศาสตรที่
แตกตางกัน ประกอบดวย เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน เนนใหนักเรียนทํางานเปนกลุม สมาชิกภายในกลุมใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เกงชวยสอนใหกับนักเรียนที่ออนจนกระทั่งสมาชิกภายในกลุมทุกคนมีความรูในเนื้อหาทุก
เรื่องที่เรียน พรอมที่จะไดรับการทดสอบ อีกทั้งเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD มีการวัดผลการใหคะแนน โดย
พิจารณาจากคะแนนพัฒนาการของกลุม จึงทําใหนักเรียนเกิดความตระหนักวา ความสําเร็จของกลุมนั้นไมไดขึ้นอยูกับสมาชิก
คนใดคนหนึ่ง แตขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองดียิ่งข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ เสารคําเมืองดี (2562) ไดศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เรื่อง 
บทประยุกต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวา
หลังเรียนสูงกวาเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรดวย
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนชวยกันในกลุมเพ่ือน ทําใหนักเรียน
รวมกันรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น เมื่อนํามารวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยาซึ่งมีขั้นตอนที่ไมซับซอนและเขาใจ
งาย จะทําใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดในการแกปญหา ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
จึงสงผลใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัญญา นิลรัตน (2561) ได
ศึกษา ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการแกปญหา ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) 
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ธนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน ไดชวยเหลือกันแลกเปลี่ยนความรูผานกิจกรรมกลุม การตั้งเปาหมาย
ของกลุมรวมกันทําใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาความรูของตนอยางเต็มศักยภาพมากขึ้น 
 2. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ อภิปรายผลการวจิัยไดดังนี ้
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 การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. อยูในระดับท่ีดี ดังนั้นเมื่อครูสอนเทคนิควิธีการ
แกโจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จึงทําใหนักเรียนสามารถที่จะเรียนรูเขาใจวิธีการแกโจทยปญหาคอนขางที่จะ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสงผลใหคะแนนเฉลี่ยคความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.
ม. และ ค.ร.น. หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
 การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาทําใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะห ทํา
ใหนักเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยกําหนดกับสิ่งท่ีโจทยตองการทราบ นักเรียนไดฝกคิดแกปญหาอยางเปน
ลําดับขั้นตอน และที่สําคัญคือ กระบวนการแกปญหาของโพลยามีข้ันตอนที่ไมซับซอนจึงทําใหงายตอการเรียนรูของนักเรียน 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ ทําความเขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบคําตอบที่ไดวาถูกตองเหมาะสม
หรือไม ในข้ันตอนของการวางแผนการแกปญหาครูสามารถสอดแทรกยุทธวิธีในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน 
ทําใหนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาสามารถนําความรู และหลักการมา
ประยุกตใชในการแกโจทยคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ สุระวนิชกลุ 
และ มนตรี ทองมูล (2562) ไดศึกษา การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 60 โดย
ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร หลังจากไดรับการจัดการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 35.06 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.05 
ของคะแนนเต็ม ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูยังชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานสังคม การคิด การแกปญหาไดดีข้ึน  
 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เนนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม 
สมาชิกภายในกลุมใหความชวยซึ่งกันและกันในระหวางการเรียนจนบรรลุเปาหมายของกลุม แตไมไดเนนในเรื่องของการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีลําดับขั้นตอน รวมทั้งไมไดเนนการเลือกยุทธวิธตีาง ๆ มาแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จึงทําใหการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD ไมสามารถพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนได 
 การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD พบวา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
แกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน เรียนรู
ดวยกันเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน สมาชิกในกลุมมีความสามารถในการเรียนวชิาคณิตศาสตรที่แตกตางกัน ประกอบดวย เกง 
1  คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกัน เรียนรูรวมกัน ปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ โดยใช
กระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนแนวทางในการแกโจทยปญหา ซึ่งข้ันตอนในการจัดการเรียนรูประกอบดวย 1) ขั้นนําเขา
สูบทเรียนและแจงจุดประสงค 2) ชั้นสอนทั้งชั้นเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาเปนแนวทางในการแกโจทย
ปญหา คือ ทําความเขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว และตรวจสอบผลคําตอบ 3) ขั้นกิจกรรม
กลุมโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4) ขั้นการวดัและประเมินผล การทดสอบยอย โดยเนนใหสมาชิกพยายามทําใหดี
ที่สุด เพราะคะแนนของสมาชิกแตละคนสงผลตอคะแนนเฉลี่ยของกลุม คะแนนของสมาชิกแตละคนท่ีทําใหแกกลุมจะไดจาก
คะแนนพัฒนาการ (Improvement Point) ของแตละคน 5) ข้ันสรุปและมอบรางวัล ซึ่งการจัดการเรียนรูในลักษณะนี้จะทํา
ใหเกิดการระดมความคิดในการแกโจทยปญหาเปนกลุม การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู มุมมองในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของสมาชิกภายในกลุม ตลอดจนสามารถพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนใหดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤชามน ชนาเมธดิสกร (2559) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของ 
Polya รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ พบวามีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
 4. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ พบวามีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางกลุมผูวิจัยอภิปรายผลรวมกัน 
ดังนี้ เนื่องจากผูวิจัยดําเนินการวิจัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลน เปนวิธีการทายทอดวิชาความรู เนื้อหา ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จะเห็นไดวาการท่ี
นักเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนแบบออนไลนไดนั้น อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของนักเรียนตองมีความทันสมัย และมี
สัญญาณอินเตอรเน็ตที่เสถียร ซึ่งจากที่ผูวิจัยไดนําเนินการวิจัย พบวามีนักเรียนบางสวนที่มีขอจํากัดในการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือมีปญหาทางดานการเงินในการซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือมาเรียนออนไลน ทําใหการเรียนรูของนักเรียนไม
เกิดความตอเนื่อง สงผลใหนักเรียนไมสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ กลาวโดยสรุปคือ การเรียนในรูปแบบ
ออนไลนไมสามารถนําศักยภาพของการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น ได
อยางเต็มท่ี จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD มีขอจํากัดในเรื่องของเวลา เพราะ มีข้ันตอน
การจัดการเรียนรูหลายข้ันตอน ดังน้ันควรคํานึงถึงการบริหารจัดการเวลาใหมีความเหมาะสม 
 2. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาครูควรกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกทางความคิด
ผานการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพ่ือที่จะพัฒนาความความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

3. การจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลนครูควรมีการศึกษาเทคโนโลยีที่ชวยเพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพใน 
การเรียนรูของนักเรียน ที่สําคัญครูตองคํานึงถึงความพรอมทางเทคโนโลยีของนักเรียน 
 4. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่จัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิคตาง ๆ เชน กลวิธ ีSTAR รวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT หรือการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบ SSCS รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปนตน 
 

เอกสารอางองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2560).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร:  
  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
กาลทิวา สูญราช และวรรณพล พิมพะสาลี.  (2561).  การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิด 

ของโพลยา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  วารสารวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรศึกษา.  1 (2): 206-215. 

พรพรรณ เสารคําเมืองดี.  (2562).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปท่ี 6  
โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD.  ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ฤชามน ชนาเมธดิสกร.  (2559).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
แกปญหาตามแนวคิดของ Polya รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ.  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วรัญญา นิลรัตน.  (2561).  ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการแกปญหา ตาม 
แนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี.  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

วิไลวรรณ สุระวนิชกุล และ มนตรี ทองมูล.  (2562).  การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใช 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.  วารสารการวัดผลการศึกษา.  25 
(กรกฎาคม-ธันวาคม): 235. 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
55 

สิริกร กลยนีย.  (2557).  การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคต ิ
ตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนคิการ

แบงกลุมผลสมัฤทธิ์ (STAD) รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพลยา. วารสารบัณฑิตศึกษา. 11 (กรกฎาคม-กันยายน): 
 35-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
56 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู 2)  ศึกษาสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 
172 คน ท่ีลงเรียนในรายวิชาฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา 2 ปการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ และรอยละ 

ผลการวิจัยพบวา 
6. รูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่ถูกเลือกใชมากที่สุด 

เรียงตามลําดับดังนี้ 1) On-Line รอยละ 48.42 2) On-hand รอยละ 28.73 3) On-demand รอยละ 17.31 4) On-Air รอย
ละ 3.97 และ 5) Onsite รอยละ 1.57 

7. สภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
แบงออกเปน 3 ดานคือ 1) ดานผูสอน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาดแคลนอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนออนไลนและ
ปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 54.26 2) ดานผูเรียน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียน
ออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 49.47 และ 3) ดานผูปกครอง ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ผูปกครองไมมี
เวลากํากับดูแลบุตรหลานใหเขาเรียนตามเวลา รอยละ 52.14 

คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู, สภาพปญหา, การฝกประสบการณวิชาชีพครู, สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

Abstract 

The purpose of this research were to 1) study of learning management model of graduate diploma 
students in teaching profession 2) study of problems on professional experience training (Internship) during 
the situation of coronavirus disease (COVID-19) pandemic of graduate diploma students in teaching 
profession. The samples of this study was 172 graduate diploma students in teaching profession of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Partronage at the faculty of Education who enrolled an 
internship II subject in the academic year of 2021. The research instrument was a questionnaire. The 
statistics used for data analysis were frequency and percentage. 
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The research showed that: 
1. The learning management model of graduate diploma students in teaching profession that was 

chosen the most ranked as follows: 1) On-line 48.42%, 2) On-hand 28.73%, 3) On-demand 17.31%, 4) On-
air 3.97% and 5) On-site 1.57% 

2. The problems on professional experience training (Internship) of graduate diploma students in 
teaching profession were divided into 3 aspects: 1) the most common problem in the instructor aspect was 
a lack of equipment to manage online teaching and internet connection problems at 54.26%; 2) the most 
common problem in the student aspect was a lack of equipment and internet connection problems at 
49.47%; and 3) the most common problem in the parents aspects  was the parents had no time to monitor 
their children to attend the class on time at 52.14% 

Keywords: learning management model, problems, professional experience training 
(internship), Situation of Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic 
 

บทนํา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดพัฒนาหลักสูตรโดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาท่ียังไมมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาใหมีความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน ความรูและประสบการณวิชาชีพ 
กลาวคือ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองเหมาะสม กับความตองการของทองถิ่น จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน กาวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติตน
อยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ดังนั้น หลักสูตรจึงไดจัดใหนักศึกษาไดเขาไปฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น นักศึกษาจะตองปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 8 คาบ/
สัปดาห นักศึกษาจะตองนําความรูทางจิตวิทยามาใชวิเคราะหผูเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน เกิดทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใชนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
สรางความรวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาแกปญหาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดยใชกระบวนการ PLC หรือการสอนงาน (Coaching and Mentoring) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สามารถประเมินปรับปรุงการจัดการเรียนรู ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดศักยภาพสูงสุด 

อยางไรก็ตาม ในชวงปการศึกษา 2563 จนถึงปการศึกษา 2564 ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสถานศึกษาไมสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได ดังนั้นนักศึกษาที่ออกฝก
ประสบการณสอนในชวงเวลาดังกลาวจําเปนตองปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนไว 5 รูปแบบ เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการรับมือกับการแพรระบาดของโรคโควิด19 ไดแก 
1) On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝาระวังตามประกาศของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 2) On-air เรียนผานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ DLTV 3) 
On-demand เรียนผานแอปพลิเคชันตาง ๆ 4) On-line เรียนผานอินเตอรเน็ต และ 5) On-hand เรียนที่บานดวยเอกสาร 
เชน หนังสือ แบบฝกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใชวิธีอื่น ๆ เชน วิทยุ เปนตน (ตรีนุช เทียนทอง, 2564 : 
ออนไลน) ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่กําหนดหรือผสมผสานวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหาและผูเรียนได สงผลใหการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนรูจากในช้ันเรียนปรกติเปนการจัดการเรียนรูตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ และสถานศึกษา
กําหนดตามสถานการณในแตละพื้นท่ี ซึ่งปญหาหนึ่งคือความไมพรอมของรูปแบบการสอน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-
19 เปนระยะเวลาที่ยาวนาน ทําใหสถานศึกษายังขาดความพรอมดานอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
ตลอดจน ขอจํากัดของบุคลากรทั้งครูและผูปกครองในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู (Brandinside, 2021 : ออนไลน) 

จากสถานการณท่ีเกิดข้ึนหลักสตูรหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ จึงไดศึกษาสํารวจรูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาของนักศึกษาหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในการฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา เพ่ือนําขอมูลที่ไดรับมาดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรูของนักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู
2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส  

โคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพคร ู

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมาย ไดแก 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คระครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภฯ จํานวน 172 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ETP523 การฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2564 ซึ่งเปนรายวิชาที่ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบโดยปฏิบัติการสอนในวิชาเฉพาะไมนอยกวา 8 
คาบเรียน/สัปดาห และปฏิบัติหนาที่ครูอื่น ๆ เชน ครูประจําชั้น และภารงานครูดานอื่น ๆ  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู โดยออกแบบขอคําถามใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม 

แบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครแูบงออกเปน 3 สวน 
ดังนี ้
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป เปนขอคําถามถามปลายเปด ไดแก ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อโรงเรียนท่ีปฏิบัติการสอน 
ขอคําถามแบบเลือกตอบ สํารวจกลุมสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการสอน และขอคําถามถามแบบเลือกตอบ สามารถเลือกคําตอบ
ไดมากกวา 1 สํารวจระดับชั้นท่ีปฏิบัติสอน 
 สวนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาเลือกใช เปนขอคําถามถามแบบเลือกตอบ สามารถเลือกคําตอบได
มากกวา 1 ขอ ไดแก 1) On-Line ผูสอนทําการสอนผานระบบอิเลคทรอนิคส 2) On-hand ผูสอนเดินทางไปแจกเอกสารใบ
งานใหกับนักเรียนที่บาน 3) On-demand ผานระบบแอปพลิเคชัน 4) On-Air ผานระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม หรือ DLTV และ 5) On- site จัดการเรียนการสอนตามปรกติ 
 สวนท่ี 3 สภาพปญหาในการจัดการเรียนรู เปนขอคําถามปลายเปด แบงปญหาออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ปญหาที่
เกิดขึ้นกับผูสอนซึ่งก็คือตัวนักศึกษาเอง 2) ปญหาที่เกิดข้ึนกับผูเรียน และ 3) ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง 
  ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบออนไลน (Google Form) ในวันท่ี 25 กันยายน 2564 วิเคราะหขอมลู
โดยใช ความถี่ และรอยละ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมายที่ใชใน
การศึกษาเปนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คระครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภฯ จํานวน 172 คน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน มีผลการตอบแบบสอบถาม
กลับมา จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังนี ้
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
ตารางที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน 
 

กลุมสาระการเรียนรูที่ปฏิบัตกิารสอน จํานวน (คน) (N=
172) 

รอยละ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 37 21.51 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 33 19.19 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 22 12.79 
อ่ืน ๆ เชน อาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ 15 8.72 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 14 8.15 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 14 8.15 
การศึกษาปฐมวัย 12 6.97 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 12 6.97 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 12 6.97 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.58 

รวม 172 100 
  

จากตารางที่ 1 พบวากลุมสาระการเรียนรูที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 21.51 รองลงมาคือ กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ 19.19 และลําดับที่ 3 คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.79 
 
ตารางที่ 2 ระดับชั้นที่ปฏิบัติสอน (นักศึกษาสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ระดบัชั้นที่ปฏิบัติการสอน จํานวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษาปที่ 4-6 70 29.41 
ประถมศึกษาปที่ 1-3 56 23.53 
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 43 18.07 
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 29 12.19 
ระดับปฐมวยั 18 7.56 
อาชีวศึกษา 16 6.72 
การศึกษาพิเศษ 6 2.52 

รวม 238 100 
 
จากตารางที่ 2 พบวาระดับที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 29.41 รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 23.53 และ
ลําดับที่ 3 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 18.07 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีนักศึกษาเลือกใช 
 
ตารางที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาเลือกใช (นักศึกษาสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน (คน) รอยละ 
On-Line ผูสอนทําการสอนผานระบบอิเลคทรอนิคส 123 48.42 
On- hand ผูสอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานใหกับนักเรยีนที่บาน 73 28.73 
On-demand ผานแอปพลเิคชัน 44 17.31 
On-Air ผานระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ DLTV  10 3.97 
On-site จัดการเรียนการสอนตามปรกต ิ 4 1.57 

รวม 254 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบวารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีนักศึกษาใชมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ On-Line จํานวน 123 คน 
คิดเปนรอยละ 48.42 รองลงมาคือ On- hand จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 28.73 และลําดับที่ 3 คือ On-demand จํานวน 
44 คน คิดเปนรอยละ 17.31 
 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามสภาพปญหาในการจัดการเรียนรู 
 
ตารางที่ 4 สภาพปญหาในการจัดการเรียนรู 
 

ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูสอน ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง 
1. ขาดแคลนอุปกรณในการจดัการ
เรียนการสอนออนไลนและปญหาเรื่อง
สัญญาณอินเทอรเน็ต  

1. ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรยีน
ออนไลนและปญหาเรื่องสญัญาณ
อินเทอรเน็ต 

1. ผูปกครองไมมีเวลากาํกับดูแลบตุร
หลานใหเขาเรียนตามเวลา  

2. มีภารงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมข้ึนมาและ
ตองเตรียมการสอนออนไลน สื่อการ
เรียนรูอเิล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น  

2. ผูเรียนไมใหความสําคญัและไมให
ความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการ
สอน  

2. ผูปกครองขาดความรูเรื่อง
เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู  

3. ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
และไมสามารถบูรณาการเช่ือมโยงไป
ยังเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ได 

3. ปญหาอื่น ๆ เชน ผูเรียนตองแบง
เวลาไปชวยผูปกครองทํางานอื่น ๆ 
ทําใหไมสามารถเขาเรียนไดตามเวลา
ที่กําหนด ฯลฯ  

3. ผูปกครองขาดความรูความเขาใจใน
เน้ือหา ทําใหไมสามารถอธิบายใหบุตร
หลานเขาใจได  

4. การวัดและประเมินผล มีปญหาใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
คะแนนเก็บของนักเรียนท่ีกักตัว ติด
เชื้อ หรือไมไดมารับใบงาน 

4. ผูเรียนไมสามารถขอคําปรึกษา
หรือคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูสอนได 

4. ปญหาอื่น ๆ เชน ผูปกครองทําใบ
งานแทนนักเรียน ฯลฯ 

5. อื่น ๆ เชน ทําการสอนไดไมเต็มที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน และ
สอนเนื้อหาไดไมครบ 

  

 
จากตารางที่ 4 พบวาสามารถแบงปญหาในการจัดการเรียนรูออกเปน 3 ดาน ไดแก  
1. ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูสอนซึ่งก็คือตัวนักศึกษาเอง  

1.1 ขาดแคลนอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต 
1.2 มีภารงานอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาและตองเตรียมการสอนออนไลน สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากขึ้น 
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1.3 ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และไมสามารถบูรณาการเชื่อมโยง 
ไปยังเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ได 

1.4 การวัดและประเมินผล มีปญหาในการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คะแนนเก็บของนักเรียนท่ีกักตัวติด 
เชื้อ หรือไมไดมารับใบงาน 

1.5 ปญหาอื่น ๆ เชน ทําการสอนไดไมเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน และสอนเนื้อหาไดไมครบ 
2. ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 

2.1 ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต 
2.2 ผูเรียนไมใหความสําคัญและไมใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3 ปญหาอื่น ๆ เชน ผูเรียนตองแบงเวลาไปชวยผูปกครองทํางานอื่น ๆ ทําใหไมสามารถเขาเรียนไดตาม 

เวลาที่กําหนด ฯลฯ 
2.4 ผูเรียนไมสามารถขอคําปรึกษาหรือคําอธิบายเพ่ิมเติมจากผูสอนได 

3. ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปกครอง 
3.1 ผูปกครองไมมีเวลากํากับดูแลบุตรหลานใหเขาเรียนตามเวลา 
3.2 ผูปกครองขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรู 
3.3 ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในเนื้อหา ทําใหไมสามารถอธิบายเพ่ิมเติมใหบุตรหลานเขาใจได 
3.4 ปญหาอื่น ๆ เชน ผูปกครองทําใบงานแทนนักเรียน ฯลฯ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผล ดังนี ้

1. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีนักศึกษาใชมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ On-
Line จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 48.42 รองลงมาคือ On- hand จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 28.73 และลําดับที่ 3 
คือ On-demand จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.31 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Marek, Chew, & Wu (2021: 97) ที่
ไดศึกษาเรื่อง ประสบการณของครูในการจัดการเรียนรูทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) พบวาครูและนักเรียนใชรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลนในการจัดการเรียนการสอน และใช Messenger 
Line และ Whatsapp .ในการติดตอสื่อสารแบบออนไลน เพราะชวยใหครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้นและชวยลด
ชองวางระหวางครูกับนักเรียนอีกดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564 : 43-52) ที่ทําการศึกษาเรื่อง 
สภาพการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูใชรูปแบบการสอนแบออนไลนและใช Line ในการติดตอสื่อสารกับนักเรียน 

2. ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา สภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู แบงออกเปน 3 ดานคือ 1) ดานผูสอน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาดแคลนอุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 54.26 2) ดานผูเรียน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ 
ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 49.47 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
มนธิชา ทองหัตถา (2564: 43-52) ที่ทําการศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่เรงดวนและเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาและอุปสรรคที่ครูพบ
ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน คือ ดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณอินเทอรเน็ตและโปรแกรมที่ใชสําหรับการเรียน
แบบออนไลนมีมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Lassoued, Alhendawi, & Bashitialshaaer (2020 :7) ที่ไดสํารวจ
อุปสรรคท่ีมีตอจัดการเรียนรูทางไกลใหบรรลุผลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) พบวา ปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแอพลิเคชันตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ 
ซึ่งสอดคลองกับ Marek, Chew, & Wu (2021: 97) เชนกัน นอกจาก วิธิดา พรหมวงศ, ทัศนา ประสานตรีและ สุมาลี  
ศรีพุทธรินทร (2564 : 209-210) ไดศึกษาและเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนรูในชวงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 
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ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 พบวา ครูไดประสบกับปญหาดานอุปกรณการ
สอน เชน คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต และคูมือการสอนสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน และสําหรับปญหา
ลําดับที่ 3) ดานผูปกครอง ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ผูปกครองไมมีเวลากํากับดูแลบุตรหลานใหเขาเรียนตามเวลา รอยละ 
52.14 สอดคลองกับงานวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564 : 43-52) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการเรียนรูแบบ
ออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ปญหาทางดานการเงิน ปญหาทางดานพฤติกรรมผูเรียน 
เชน การบริหารจัดการเวลาของนักเรียนและความรับผิดชอบตอตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปญหาครอบครัวทําให
นักเรียนบางสวนตองทํางานเพื่อแบงเบาภาระครอบครัวขณะอยูที่บาน 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 จากผลการสาํรวจรูปแบบการจดัการเรยีนรูและสภาพปญหาของนักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ในการฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังตอไปนี้ 

1. จากผลการสํารวจพบวา นักศึกษาเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลนมากที่สุดและในขณะเดียวกัน 
นักศึกษายังไดสะทอนถึงปญหาการขาดทักษะความรูในการสรางสื่อออนไลน ดังนั้นหลักสูตรจึงควรปรับเพ่ิมเนื้อหาในดานการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน และรูปแบบอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพ่ิมเติมจากการเรียนการ
สอนในหองเรียนปรกติ รวมถึงการผลิตสื่อดิจิทัล การใชเครื่องมือการจัดการเรียนรูแบบออนไลนเพ่ิมเติมใหกับนักศึกษา 

2. จากผลการสํารวจพบวา ปญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนกับตัวผูเรียนคือผูเรียนไมใหความสําคัญและไมใหความรวมมือใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนดังนั้นหลักสูตรควรปรับเพ่ิมเนื้อหาในดานการบริหารจัดการช้ันเรียนออนไลน หรือการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบออนไลนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน 

3. จากผลการสํารวจพบวา ปญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนกับผูปกครองคือผูปกครองขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีที่ใชในการ 
จัดการเรียนรู ขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาทําใหไมสามารถอธิบายใหบุตรหลานเขาใจได ดังนั้นหลักสูตรจึงควรปรับเพ่ิม
เนื้อหาในดานการออกแบบการจัดการเรียรูโดยใหผูปกครองหรือชุมชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหผูปกครองเห็นความสําคัญและรวมเรียนรูแนวทางการจัดการเรียนรูไปพรอม ๆ กับผูสอนและผูเรียนซึ่งจะ
กอใหเกิดเครือขายความรวมมือกันระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนตอไป 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไปควรลงไปศึกษาถึงแนวทางการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาฝก
ประสบการณสอนในสถานศึกษาเปนรายกลุมสาระการเรียนรูวามีความแตกตางกันอยางไรทั้งในดานจุดแข็ง จุดออน และ
อุปสรรคท่ีพบในการใชการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอผลการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู 4 รูปแบบ ตาม
ชวงวัยของนักเรียน กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน 140 คน ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1-3 จํานวน 93 คน ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 - 6 จํานวน 131 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1-5 จํานวน 112 คน รวมทั้งสิ้น 476คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสํารวจความคิดเห็น(questionnaire) เก่ียวกับพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนและความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  ผลการวิจัยพบวา มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 82.56  ดานพฤติกรรมการเรียนรูและความ    
พึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 (รอยละ73.20) เมื่อแยกเปนประเด็นพบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีคาเฉลีย่
ดานพฤติกรรมการเรียนสูงกวานักเรียนระดับชั้นอื่น คือ 3.78 (รอยละ 75.61) สวนนักเรียนระดับช้ันอนุบาลมีคาเฉลี่ยดาน
พฤติกรรมการเรียนนอยท่ีสุดคือ 3.45 (รอยละ 68.78) ดานความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 สูงกวาระดับช้ันอื่น คือ 3.70 (รอยละ74.01) ในขณะท่ีระดับช้ัน
มัธยมศกึษามีคาเฉลี่ยดานความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 3.60 (รอยละ 72.10) นอกจากนีม้ีขอคิดเห็นที่สะทอนถึงอุปสรรคปญหา
จากการเรียนรู สรุปได 3 ประเด็น คือ อุปสรรคปญหาของการเรียนผานระบบออนไลน ปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียน
ในชวงท่ีไมไดมาโรงเรียนและปญหาภาระงานในชวงการเรียนออนไลน 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, ไวรัสโคโรนา 2019, โรงเรยีนสาธติ 

 
Abstract 

This exploratory research aimed to study the effects of learning management during the COVID-19 
Pandemic of The Demonstration School of Loei Rajabhat University.  There were 4 models of learning 
management according to the age of students.  The sample group include 140 parents of kindergarten 
students, 93 parents of Prathomsuksa 1 -3  students, 131 parents of Prathomsuksa 4 - 6 students, and 112 
students in Mathayomsuksa 1- 5, a total of 476 people.  The data were collected through questionnaire 
about student’s learning behavior and satisfaction with the learning management models during the COVID-
19 pandemic. The results showed that there were 393 respondents at 82.56% about their learning behavior 
and satisfaction with the learning management model during the COVID-19 pandemic. The overall was at a 
high level with 3.66 ( 73.20%) .  When classified in each aspect, it was found that Mathayomsuksa students 
had a higher learning behavior average score than other grade students with 3.78 (75.61%). The students in 
kindergarten had the lowest level of learning behavior with 3.45 (68.78%). The satisfaction with the learning 
management model during the COVID- 19 pandemic found that the level of satisfaction of parents of 
Prathomsuksa 1- 3 students was 3. 70 ( 74. 01% )  the highest while the Mathayomsuksa students had the 
lowest level of satisfaction of learning management at 3.60 (72.10%). In addition, there were reflections of 
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problems which could be summarized in 3 main issues were; online learning problems, students behavioral 
problems during school break, and workload problems during online learning. 
Keywords: Learning Management, COVID-19, The Demonstration School  
 
บทนํา 
 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยสงผลกระทบตอทั้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดวย
มาตรการของภาครัฐในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ระรอกใหมในปพ.ศ. 2564 ทําใหตองปด
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) จังหวัดเลย ไดประกาศปดสถาบันการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 หรือ
สิ้นภาคการศึกษา  ซึ่งทําใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู จากการเรียน 
On-site ท่ีเปดเรียนมาไดเพียง 2 สัปดาห มาเปนการเรียนแบบ On-Hand On-Line และ On-demand ใหสอดคลองกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ(2563) ที่ไดประกาศแนวทางการดําเนินการเรียนการสอน โดยใหมีการปรับตารางเรียนตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการไดรับความรูตามชวงวัย โดยจัดรูปแบบการเรียนใหเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
และลดผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงใหนอยท่ีสุด  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยจัดการเรียนการสอนตัง้แตระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 มีนักเรียน
จํานวนทั้งสิ้น 476 คน ซึ่งในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระรอกใหม ในชวงภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2564 ไดปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลนตามวิถี New normal ตามแนวทางที่ วิชัย วงษใหญ และ
มารุต พัฒผล(2563) ไดนําเสนอไวในเอกสารเรื่องการเรียนรูใน New normal ซึ่งมีแนวทาง 6 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห 
Passion ของผูเรียน 2) วิเคราะหสาระและกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ Passion ของผูเรียน 3) วิเคราะห Platform 
และวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรยีน 4) เตรียมทรัพยากรการเรียนรู 5) จัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะเปดพ้ืนที่การเรยีนรู 
6) ประเมินประสิทธิภาพของ Platform และวิธีการเรียนรู  โดยตองผนวกกับทักษะดานเทคโนโลยีของผูสอนและผูเรยีนเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

การจัดการเรียนรูในชวงภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดกําหนดรูปแบบ 
การเรียนรูที่แตกตางในแตละระดับชั้น โดยมีการสํารวจความพรอมดานอุปกรณในการเรียนออนไลน และสอบถามความ
คิดเห็นของผูปกครองและนักเรียนในการเรียนออนไลน มีการปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตามความตองการของนักเรียน 
เชนการปรับการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 จากการสงคลิปวิดีโอการสอนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง เปนการสอน
แบบออนไลน (real time)  สวนครูไดวิเคราะหสาระการเรียนรูเพื่อปรับกิจกรรมในชั้นเรียนและใบงานใหเหมาะสม ลด
กิจกรรมการเรียนรูลงในแตละวิชาเพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความเครียดจนเกินไป ยกเลิกกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
ชมรม ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดแบงกลุมผูเรียนและวางแผนการจัดการเรียนรูและจดักิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนรูพรอมรูปแบบการวัดและประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองกับความเหมาะสมของนักเรียนแตละชวงวัยและสอดคลองกับ
ตองการของนักเรียนและผูปกครอง ตามตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่ 1 การจัดการเรยีนรูเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
กลุม
ที ่

ระดบัชั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรู 

การกํากับตดิตามและประเมินผลการ
เรียนรู 

1 บริบาล – อนุบาล 3 1. จัดการเรียนรูแบบ On-demand  ผาน    
แอพลิเคชันไลน (Line) โดยครูจัดทําคลิป
วิดีโอการสอนครบทั้ง 6 กิจกรรม ในแตละ
สัปดาห สงผานไลนกลุมผูปกครอง ให
นักเรียนชมคลิปวิดีโอและทํากิจกรรมในใบ
งานและชุดกิจกรรมที่ครูจัดทําเตรียมไวให  

1. ครูประจําช้ันและครูพ่ีเลี้ยง Video call  
หาผูปกครองและนักเรียนในวันอาทิตย เพื่อ
พูดคุยและสังเกตพัฒนาการของนักเรียน  
2 .  ครู และผู ปกครองร วม กันประ เมิ น
พัฒนาการของนักเรียนตามแบบประเมินผล
การเรียนรู ผานการ Video call  
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กลุม
ที ่

ระดบัชั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรู 

การกํากับตดิตามและประเมินผลการ
เรียนรู 

2. กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ เปนการ
อบรมใหความรูผูปกครองในการสงเสริม
พัฒนาการนักเรียนในระหวางเรียนรูที่บาน 
ผานโปรแกรม ZOOM ในวนัเสาร-อาทิตย 

3. ประเมินตามสภาพจริงจากพัฒนาการ
ของนักเรียนและแฟมสะสมผลงานของ
นักเรียน 

2 ประถมศึกษาปที่ 1-3 1. จัดการเรียนรูแบบ On-demand  ผาน     
แอพลิเคชันไลน (Line) โดยครูจัดทําคลิป
วิดีโอการสอนสงผานไลนกลุมหองเรียน 
ลดวิชาเรียนเปนวันละ 3-4 วิชา โดยในแต
ละสัปดาห เรียนครบทุกกลุมสาระ ให
นักเรียนชมคลิปวิดีโอและทําใบงานหรือ
แบบฝกหัดในหนังสือเรียน  
2. กิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน 
3. กิจกรรมคลินิกวิชาการ เปนการสอน
ซอมเสริมและติดตามการสงงานสําหรับ
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ม เ ข า ใ จ เ นื้ อ ห าแ ล ะทํ า
แบบฝกหัดสงไมทัน โดยนัดหมายนักเรียน
เขามาพบครูท่ีโรงเรียนรายบุคคล ใชเวลา 
1 สัปดาห 

1. ครูประจําชั้น Video call  หาผูปกครอง
และนักเรียนในวันอาทิตย เพื่อพูดคุยและ
ซักถามปญหา อุปสรรคในการเรียน 
2. นักเรียนสงการแบบฝกหัดและใบงาน  
ทางไลนกลุมของหองเรียน และในชวงปลาย
ภาคเรี ยนนําส งแบบฝกหัดและใบงาน
ทั้งหมดท่ีโรงเรียน 
3.  วัดและประเมินตามสภาพจริงดวย
เครื่องมือที่หลากหลาย เชน ประเมินจาก
การทํากิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย การทํา
แบบฝกหัด แบบทดสอบและการ Video 
call สัมภาษณนักเรียน 

3 ประถมศึกษาปที่ 4-6 1. จัดการเรียนรูในรูปแบบ Online ผาน
โปรแกรมประชุมออนไลน Google Meet  
สอนตามตารางเรียนปกติ แตละวิชาลง
เหลือวันละ 5-6 วิชา โดยในแตละสัปดาห
เรียนครบทุกกลุมสาระ ลดเวลาเรียนเปน
คาบละ30นาที และมีเวลาพักระหวางคาบ 
20 นาที   
2. กิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน 
3. กิจกรรมคลินิกวิชาการ เปนการสอน
ซอมเสริมและติดตามการสงงานสําหรับ
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ม เ ข า ใ จ เ นื้ อ ห าแ ล ะทํ า
แบบฝกหัดสงไมทัน โดยนัดหมายนักเรียน
เขามาพบครูท่ีโรงเรียนรายบุคคล ใชเวลา 
1 สัปดาห 

1. ครูประจําชั้น Video call  หาผูปกครอง
และนักเรียนในวันอาทิตย เพื่อพูดคุยและ
ซักถามปญหา อุปสรรคในการเรียน 
2. นักเรียนสงแบบฝกหัด ใบงาน ทางไลน
กลุมของหองเรียน และในชวงปลายภาค
เรียนนําสงแบบฝกหัดและใบงานทั้งหมดที่
โรงเรียน 
3.  วัดและประเมินตามสภาพจริงดวย
เครื่องมือที่หลากหลาย เชน ประเมินจาก
การทํากิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย การทํา
แบบฝกหัด แบบทดสอบและการ Video 
call สอบปากเปลารายบุคคล 

4 มัธยมศึกษาปที่ 1-5 1. จัดการเรียนรูในรูปแบบ Online ผาน
โปรแกรมประชุมออนไลน Google Meet 
และ ZOOM สอนตามตารางเรียนปกติ 
ลดเวลาเรียนเปนคาบละไมเกิน 60 นาที 
และมีเวลาพักระหวางคาบ 10 นาที   
2. กิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน 
3. กิจกรรมคลินิกวิชาการ เปนการสอน
ซอมเสริมและติดตามการสงงานสําหรับ
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ม เ ข า ใ จ เ นื้ อ ห า แล ะทํ า

1. ครูประจําชั้น Video call  หานักเรียน
เพ่ือพูดคุยและซักถามปญหา อุปสรรคใน
การเรียน และพูดคุยกับผูปกครองเ พ่ือ
สะทอนผลใหผูปกครองทราบถึงพฤติกรรม
การเรียนOnlineของนักเรียน 
2. นักเรียนสงแบบฝกหัดและใบงาน  ทาง 
Google Classroom และในชวงปลายภาค
เรียนนําสงแบบฝกหัดและใบงานทั้งหมดที่
โรงเรียน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
67 

กลุม
ที ่

ระดบัชั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรู 

การกํากับตดิตามและประเมินผลการ
เรียนรู 

แบบฝกหัดสงไมทัน โดยนัดหมายนักเรียน
เขามาพบครูรายบุคคล ใชระยะเวลาใน
การซอมเสริม 1 สัปดาห 

3.วั ดและประ เมินตามสภาพจริ งด วย
เครื่องมือที่หลากหลาย เชน ประเมินจาก
การทํากิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย การทํา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูตลอดจนการวดัประเมินผลการเรียนรูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดมีการ
หารือรวมกับครูผูสอนและผูปกครองนักเรียน เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการติดตามนักเรียน ซึ่งปญหาที่พบสวน
ใหญคือนักเรียนไมเขาเรียนออนไลนและไมทําแบบฝกหัด ทางโรงเรียนแกปญหาโดยการติดตามนักเรียนรายบุคคล สวนการวัด
และประเมินผลไมเนนที่การสอบปลายภาค แตใหน้ําหนักกับคะแนนเก็บ พฤติกรรมการเรียนรู การเขาเรียนและการสงงาน 
โดยเฉพาะระดับชั้นอนุบาล ไดมีการเนนการประเมินตามสภาพจริงเปนรายบุคคลโดยใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน 
ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจึงไดดําเนินการศึกษาผลการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือวางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ New 
normal ใหสอดคลองกับสถานการณและกลุมผูเรียนในภาคการศึกษาตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยศึกษาใน 2 ประเด็น คือ  
   1)  ศึกษาพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยในชวงจัดการเรยีนรู
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
  2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research)  ประชากร คือ ผูปกครองและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน 140 คน ผูปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 93 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 131 คน และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-5 จํานวน 112 คน รวมทัง้สิ้น 476 คน  

เครื่องมือท่ีใชคือแบบสํารวจความคิดเห็น(questionnaire) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูในชวงสถานการณการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ
ออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีการกลั่นกรองขอคําถามและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 
ประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสํารวจ ตอนที่ 2 ขอคําถามจํานวน 8 ขอ แบงเปน ขอคําถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจํานวน 5 ขอ ไดแกพฤติกรรมการเขาเรียน ความสนใจในการเรียน ความเขาใจในเนื้อหา 
ความสม่ําเสมอในการทําแบบฝกหัดและการสงงานตรงเวลา และขอคําถามความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนจํานวน 3 ขอ ไดแก ความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน การติดตามนักเรียนของครูประจําวิชาและการที่ครูประจําชั้น 
video callพูดคยุกับผูปกครองและนักเรียนในชวงวนัหยุด และตอนท่ี 3 ขอคิดเห็นอื่น ๆ   
 ผูวิจัยดําเนินการจัดทําแบบสํารวจแบบเลือกตอบความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating scale) ในรูปแบบออนไลนโดยใช 
google Form  เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมคลินิกพัฒนาการและกิจกรรมคลินิกวิชาการ  เมื่อไดผลการสํารวจขอมูลแลวนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคารอยละและวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย พบวา ผูตอบแบบสํารวจประกอบดวยผูปกครองนักเรียนระดับช้ันอนุบาลจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 79.28  
ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 84.94  ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 83.96 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 83.03 รวม
ผูตอบแบบสํารวจจํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 82.56  ซึ่งผลจากแบบสํารวจสรุปผลไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ผลการสํารวจความคิดเห็นการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

จากแผนภาพเมื่อเปรียบเทียบความหมายของชวงคะแนนคาเฉลี่ยตามรูปแบบการประเมินแบบมาตรประมาณคา 
(ละเอียด ศิลานอย, 2562) พบวา พฤติกรรมการเรียนรูและความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่รวม 3.66 หรือรอยละ
73.20 และมีการเสนอความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายในแตละระดับชั้น จึงขอนําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นใน
ภาพรวมท้ังในขอมูลเชิงสถิติและขอมูลความคดิเห็นทีเปนเชิงคุณภาพ  ดังน้ี 

1. ระดับชั้นอนุบาลมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.45 หรือรอยละ 68.78 ซึ่งมีปจจัยมาจากชวง 
วัยของนักเรียนที่ไมสามารถจดจอกับการเรียนผานคลิปวิดีโอไดเปนเวลานาน สอดคลองกับความคิดเห็นของผูปกครองท่ีระบุ
วา ผูปกครองท่ีทํางานประจําอาจจะไมไดเปดคลิปใหนักเรียนดูอยางสม่ําเสมอ และการเรียนผานคลิปวิดีโอไมเหมาะสมกับเด็ก
อนุบาล อาจทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูลดลง และการที่พอแมเปนคนสอน ลูกจะไมเชื่อฟงเทากับครูสอน แตในทาง
กลับกันผูปกครองมีความช่ืนชมคลิปวิดีโอการสอนที่ครูจัดทําไดอยางนาสนใจ มีการแจกชุดอุปกรณเสริมพัฒนาการแจกให
นักเรียนไปเรียนรูที่บาน และการเอาใจใสนักเรียนรายบุคคลดวยการ video callหาในวันหยุด ซึ่งความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูมีคาเฉลี่ย 3.66 หรือรอยละ 3.28  
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.69 หรือรอยละ 73.72 ใกลเคียง
กับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ย 3.70 หรือรอยละ 74.01 ความคิดเห็นของผูปกครองสวนใหญระบุวาคลิป
การสอนอาจจะสั้นเกินไปทําใหนักเรียนไมเขาใจและทําแบบฝกหัดไมทัน ขาดความสนใจในการดูคลิปการสอน ทําแบบฝกหัด
ไมเสร็จ ติดเลนกับเพ่ือน ผูปกครองสวนใหญตองการใหจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือหยุดการสอนไปกอนสถานการณ
จะดีข้ึน และผูปกครองมีความพึงพอใจที่ครูมีการติดตามนักเรียนผานการ video call  
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  3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.74 หรือรอยละ 74.77 สูงกวา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ย 3.65 หรือรอยละ 72.91 ช้ีใหเห็นวานักเรียนสนใจในการเรียนออนไลน แบบ 
real time ผานโปรแกรม google Meet ที่ไดมีการปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน แตผูปกครองสวนใหญไดแสดง
ความคิดเห็นวาการเรียนออนไลนยังมีปญหาอยู เชน นักเรียนไมปดไมค ทําใหรบกวนการสอนของครู และการสราง link 
หองเรียนในแตละวิชาทําใหนักเรียนสับสน ท่ีสําคัญผูปกครองบางคนไมมีความพรอมดานอุปกรณการเรียนออนไลนใหกับบุตร
หลาน  
  4. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-5 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเทากับ 3.78 หรือรอยละ 75.61 สูงกวา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ย 3.60 หรือรอยละ 72.10 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความคุนเคยกับการ
เรียนออนไลนและการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู จึงไมมีปญหาในการเขาเรียนออนไลน และสามารถใช google classroom
ในการสงงาน นักเรียนสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวามีภาระงานที่ตองสงจํานวนมาก ทําใหเกิดความเครียดและพักผอนไม
เพียงพอ การสอนออนไลนทําใหควบคุมเวลาไดยาก ครูบางทานสอนเกินเวลา นอกจากนี้นักเรียนอยากใหครูแจงรายการสง
งานของนักเรียนเปนระยะ เพ่ือใหนักเรียนไดติดตามการสงงานใหครบถวน และอยากกลับเขามาเรียนแบบปกติในโรงเรียน 
 ผลการวเิคราะหขอคิดเห็นของผูปกครองและนักเรียน สวนใหญเปนการสะทอนอปุสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูผานระบบออนไลน ซึ่งสามารถสรุปเปน 3 ประเด็น คือ  

1. อุปสรรคปญหาของการเรียนผานระบบออนไลน ไดแก อุปกรณในการเรียนออนไลนไมพรอม นักเรียน 
บางคนไมมีคอมพิวเตอร หรือโนตบุค ตองเรียนผานโทรศัพทมือถือที่มีหนาจอขนาดเล็ก นักเรียนมีอาการตึงเครียดจากการจอง
หนาจอนาน นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาตองมีผูปกครองชวยเหลือและกํากับใกลชิดระหวางเรียน และครูผูสอนแต
ละวิชามีชองทางการสื่อสารและใหนักเรียนสงงานท่ีแตกตางกันทําใหนักเรียนสับสน 

2. ปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนในชวงท่ีไมไดมาโรงเรียน นักเรียนเริ่มเบื่อที่จะตองอยูบานเปน 
เวลานาน ขาดการเขาสังคมหรือการรวมกลุมกับเพ่ือน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาสวนมากจะไม
คอยใหความรวมมือกับผูปกครองในการศึกษาคลิปวิดีโอการสอนที่ครูสงให เนื่องจากมีสิ่งเราหรือกิจกรรมอื่นภายในบานท่ีไม
เอ้ือตอการเรียน นักเรียนบางสวนไมเขาเรียนออนไลน เมื่ออยูหนาจออาจจะมีเลนเกมบาง ทําใหไมตั้งใจเรียนอยางเต็มที ่

3. ปญหาภาระงานในชวงการเรียนออนไลน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน ทําให 
นักเรียนหลายคนเรียนไมทันเพ่ือน  หรือไมเขาใจเนื้อหาอยางละเอียด ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือนักเรียน ทั้ง
ในดานการเขาระบบเรียนออนไลน การทําแบบฝกหัดหรือใบงาน การติดตามภาระงานจากครู ซึ่งผูปกครองและนักเรียน
สะทอนวาการเรียนออนไลนมีภาระงานมาก นักเรียนหลายคนทํางานสงครูไมทันเวลาที่กําหนด บางสวนไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน
จึงทําแบบฝกหัดไมไดและนักเรียนมีความกังวลเรื่องการวัดประเมินผล 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สรุปไดวาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับชวงวัยและความพรอมของนักเรียน โดยมีการสอบถามความตองการของผูปกครองและนักเรียนเพ่ือใหมีสวนรวม
ในกําหนดรูปแบบการเรียนรูในชวงที่ปดโรงเรียนตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โดยแบงรูปแบบการจัดการเรียนรูเปน 
4 รูปแบบสําหรับนักเรียน 4 กลุม 4 ชวงวัย ในระหวางจัดการเรียนรูมีการติดตามนักเรียนผานการ video call โดยครูประจํา
ชั้น มีการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท้ังกิจกรรมสัปดาหปลอดการบาน กิจกรรมคลินิกพัฒนาการและคลินิกวิชาการ 
เพ่ือซอมเสริมและติดตามภาระงานของนักเรียน รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ไมเนนการ
สอบปลายภาคแตใหปรับรูปแบบการประเมินตามสภาพจรงิของนักเรียนรายบุคคล  ผลที่เกิดขึ้นนั้น พบวานักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรูและความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสรุปไดวาโรงเรียนไดมีการ
จัดการเรียนรู การกํากับติดตาม การแกปญหาและการวัดประเมินผลไดดี โดยทั้งครู นักเรียนและผูปกครองตองมีการปรับตัว
ใหกับเขาสถานการณ สอดคลองกับผลการศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา(2564) ไดรายงานวาความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครองตอสถานศึกษา ที่มีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนออนไลนในชวงปดโรงเรียน โดยโรงเรียนไดมีการแจงนักเรียนใหทราบลวงหนาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรยีนรู 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
70 

การเตรียมอุปกรณ มีการสื่อสารผานกลุมไลนของหอง จัดเตรียมเอกสารใหนักเรียนดาวนโหลดเพื่อใชในการเรียนการสอน 
และมีการสื่อสารกับผูปกครองผานวิดีโอคลิปและสื่อสังคมออนไลน 

การสื่อสารทําความเขาใจระหวางครู ผูปกครองและนักเรียนมีความสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โดยสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อการจัดการเรียนรูออนไลนไดเขามามีบทบาทอยางมากในสถานการณนี้ แตการจัดการเรียนรูผาน
สื่อออนไลนไมคอยเหมาะสมกับนักเรียนในวัยอนุบาลและประถมศึกษาปที่ 1-3 เนื่องจากความสนใจของเด็กวัยนี้จะอยูท่ี 10-
20 นาทีเทานั้น ครูจัดการเรียนรูดวยการทําคลิปวิดีโอการสอนสั้น ๆ สงใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง แตครูไมสามารถอธิบาย
รายละเอียดที่นักเรียนสงสัยและไมมีการโตตอบกับนักเรียน จึงทําใหนักเรียนวัยนี้มีคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมการเรียนนอยกวา
นักเรียนในระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเปนชวงวยัท่ีนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรูไดคลองแคลวและบริหารจัดการการเรียนออนไลนไดดวยตัวเอง แตในทางกลับกันผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลและช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1-3 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยครูทําคลิปวิดีโอสงใหนักเรียนทุกวันรวมถึงความเอาใจ
ใสติดตามสอบถามนักเรียนเปนระยะ ซึ่งมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา  
นอกจากนี้มีการแสดงความคิดเห็นท่ีสะทอนถึงอุปสรรคปญหาจากการเรียนผานระบบออนไลน สรุปได 3 ประเด็น ไดแก 
อุปสรรคปญหาของการเรียนผานระบบออนไลน ปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนในชวงที่ไมไดมาโรงเรียนและปญหาภาระ
งานในชวงการเรียนออนไลน  สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) ที่ระบุวา ผลกระทบทางบวกของการ
เรียนออนไลนตอนักเรียน คือ นักเรียนมีโอกาสใชเทคโนโลยีมากขึ้น กระตือรือรนตอสถานการณโควิด และลดคาใชจายในการ
เดินทางไปโรงเรียน แตในทางกลับกันผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นคือ คุณภาพของการจัดการเรียนรูลดลง นักเรียนไมสามารถ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนได โดยเฉพาะในวิชาฝกทักษะปฏิบัติ ผูปกครองตองเสียคาใชจายในการซื้ออุปกรณการเรียนและ
อินเทอรเน็ต และเสียโอกาสในการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูภายนอก  

การจัดการเรียนรูแบบ new normal ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ผูสอน
ตองมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดมีสวนรวม และมีปฏสิัมพันธในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพราะการ
ที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดนั้นก็ตองอาศัยการลงมือทําหรือการปฏิบัต ิมีการปรับตารางเรียน ทั้งตารางเรียนเต็มวันและตาราง
เรียนครึ่งวันเพ่ือทําตามมาตรการ Social Distancing (สุวมิล มธรุส, 2564) การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูตามสถานการณ
และความเหมาะสม เปาหมายเพื่อลดความเครียดและความเหนื่อยลาจากการเรียนผานสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อการเรียน
ออนไลนที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพกายและใจของนักเรียน แตถึงอยางไรบรรยากาศการเรียนที่บาน ก็ไมอาจเทียบเคียง
บรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียนจริง ทั้งอุปสรรคปญหาจากอุปกรณในการเรียนที่ไมพรอม พฤติกรรมการใชชีวิตของ
นักเรียนท่ีเปลี่ยนไปเมื่อไมไดไปโรงเรียน ทําใหประสิทธิภาพในการเรียนลดลง และนักเรียนไมสามารถทําแบบฝกหัดหรือภาระ
งานจากการเรียนเสร็จทันเวลา อีกทั้งนักเรียนมีความกังวลกับคะแนนสอบ ปญหาท่ีพบดังกลาวสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกับผลการวิจัยของ  Lassoued, Alhendawi, & Bashitialshaaer (2020) และ Marek, Chew, & Wu (2021) ท่ีพบ
ปญหาการจัดการเรียนรูแบบ new normal ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแตดานกระบวนการจัดการเรียนรู อุปสรรค
ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนผานระบบออนไลน ปญหาดานเศรษฐกิจของผูปกครองและการบริหารจัดการเรียนรูที่
บาน ทั้งนีผ้ลการศึกษาวิจัยยังสะทอนใหเห็นการปรับตัวของครู นักเรียนและผูปกครอง ท่ีพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาม
วิถีใหม การยอมรับแนวทางและเงื่อนไขในการจัดการเรียนรูในชวงปดโรงเรียน แมจะประสบปญหาอุปสรรคในระหวางทางแต
มีการรวมมือกันเพ่ือใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายที่วางเอาไว 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรนําผลสํารวจความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 ไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบ new normal ใหมีความเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน สอดคลองกับความสนใจของนักเรียนและใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนสูงสุด 
 2. ควรมีการศึกษาขอมลูในภาคเรยีนตอไปอยางตอเนื่อง หากมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูในรปูแบบ new 
normal ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรยีนและ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูในแตละภาคเรียน 
 3. ควรมีการสํารวจความพรอมของครูผูสอนในการสอนผานระบบออนไลน เพ่ือที่จะชวยสนับสนุนการเรียนรูของ
นักเรียนใหเต็มศักยภาพ 
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4. ควรมีการศึกษาขอมูลในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบ new normal เพิ่มเติม เชน ในดาน
มิติเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน ความรูความสามารถของครูและนักเรียนการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ความเขาใจ
รูปแบบการเรียนรูและความเอาใจใสของผูปกครอง เปนตน   
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บทคัดยอ 

วัฒนธรรมองคการเปนรากฐานสําคัญที่ใชกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพใน                 
การทํางานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณ
ในการทํางานและขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย ไดแก  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 337 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน 
การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ชนิดมาตราสวนประมาณคา               
5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.40 - 0.94 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.97 สถิติที่ใชใน                     
การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก 2)  ผลการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนก
ตามเพศและประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3)  ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามตําแหนงและขนาด
สถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชเปนแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นโดยใชการมีสวนรวมในการจัดการแกไข
ปญหา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา รวมท้ังการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

Abstract 
 

 Organizational culture is fundamental to determine the staff behavior in organization.  It results 
in efficient  job performance  and desirable goal achievement.  This research aimed to investigate and 
compare organizational culture of schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 
classified by gender, job position, working experience and schools size.  The sample in this research was 
a group of 337 teachers and educational personnel under Chanthaburi Primary Educational Service Area 
Office, derived from Krejcie and Morgan comparison table and proportionate stratified random sampling 
method.  The instrument for data collection was a five- rating scale constructed questionnaire about 
organizational culture of basic schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, attached by 
a discrimination power between0.40 -  0. 94 and its reliability of 0.97.  The data were analyzed by using: 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. 
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 The results were as follows: 1) The opinion of teachers and educational personnel on organizational 
culture of basic schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, in overall and specific 
views was shown at the high level.  2)  The comparison of organizational culture of basic schools under 
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office classified by gender and working experience in overall 
view, had no statistically significant difference.  When classified by job position and schools size in overall 
view, it was statistically different at . 05.  The schools administrators can adopt this research result as a 
guideline for enhancing organizational culture beneficial to better job performance through participating in 
problem solutions, following rules and regulations at work, as well as building achievement motivation for 
teachers and educational personnel. 

Keywords: Organizational Culture, Basic Schools 
 

บทนํา 
 การบริหารงานในองคการมีเปาหมายหมายหลักอยูที่การปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวโดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรัพยากรมนุษยไมวาจะเปนผูบริหารหรือผูรวมงานก็
ดีถือวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนองคการใหเติบโตกาวหนาอยางรวดเร็วตามเปาหมายขององคการ ผูบริหารตองมี
แนวคิดและวิธีการบริหารงานที่ทันสมัย รูจักใชกลยุทธในการจัดการที่เหมาะสม สามารถติดตอประสานงานกับทุกฝายที่
เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว มีการมอบหมายงานและแบงงานกันทําตามความถนัดของแตละบุคคล เปดโอกาสใหบุคลากรทุก
ฝายมีสวนรวมในการทํางาน รวมท้ังคอยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปได
อยางราบรื่น เชน การเสริมแรงทางบวกใหแกผูรวมงานมีเจตคติที่ดีและมุงมั่นทุมเทเพ่ือองคการ ทั้งน้ี จะเหน็วาการบริหารงาน
นั้นเปนทั้งศาสตรและศิลปซึ่งอยูภายใตขอบเขตของวฒันธรรมองคการ (สมุทร  ชํานาญ, 2555: 3) 
 หนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหงไดตระหนักถึงความสําคัญของวฒันธรรมองคการเนื่องจากเปนรากฐานสําคัญ
ที่ใชกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยในสังคม องคการซึ่งจัดวาเปนสังคมยอยยอมมีวัฒนธรรมเปนหลักใน                
การดํารงชีวิตหรือใชเปนแบบแผนสําหรับการทํางานของมนุษยที่ทําใหองคการแตละแหงมีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง
แตกตางไปจากองคการอื่น วัฒนธรรมสามารถแลกเปลี่ยนกันไดในหมูสมาชิกของสังคมและเปรียบเสมือนหลักหมดุที่ยึดโยง
ใหองคการหรือหนวยงานมีความกลมเกลียวสามัคคีกันเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันซึ่งเปนการยากมากที่คูแขงจะ
ลอกเลียนไปไดในทันทีเพราะการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งน้ันตองใชระยะเวลานานและความพยายามสงู 
(เพ็ชรี รูปะวิเชตร, 2554: 10) ดังน้ัน เมื่อเขาใจถึงปรัชญาท่ีซอนอยูเบื้องหลังการดําเนินงาน บุคลากรก็จะพยายามปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเพ่ือประโยชนขององคการ  
 โรงเรียนในฐานะเปนสถาบันทางสังคมหนึ่งซึ่งเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหแกผู เรียนตามความเหมาะสม                         
ในแตละชวงวัยถือไดวาเปนหนวยงานที่มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง ทําใหนักวิชาการหลายทานตางตระหนักและ                        
ใหความสําคัญตอรูปแบบพลังที่ไมมีตัวตนเชนเดียวกับความเปนมนุษย เพราะมนุษยมีความเช่ือ คานิยม และวิธีการใน                  
การสรางระบบของตนเอง โรงเรียนจึงตองสรางวัฒนธรรมองคการของตนเองที่แสดงออกมาในรูปของคานิยมและความเชื่อ
รวมกัน พิธีการที่เก่ียวเนื่องกับความสัมพันธระหวางบุคคล แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การสรางขวัญและกําลังใจ                  
การแขงขัน การมีสวนรวม และสภาพปญหาของสถานศึกษา วัฒนธรรมองคการจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชประโยชนในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือเสริมสรางวฒันธรรมสถานศึกษาที่สนับสนุนให
เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูแกผูเรียนอยางตอเนื่อง เหมาะสมและสอดคลองตามพัฒนาการของผูเรียนในอันท่ีจะนําพาไปสูสังคม
แหงการเรียนรู รวมท้ังชวยขจัดหรือแกไขวัฒนธรรมองคการที่เปนอุปสรรคตอการบริหารงานใหหมดสิ้นไป                        
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับ ดูแล สงเสริม และ
ประสานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมและการศึกษาภาคบังคับใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จึงทํา
หนาที่เปนหนวยงานสนับสนุนใหกับโรงเรียนและหนวยงานจัดการศึกษาอื่น ๆ สามารถจัดการศึกษาไดอยางคลองตัว มีความ
เปนอิสระ รวมทั้งจัดหาบริการทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเปนธรรม อยางไรก็ดี เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษา
บางแหงภายใตสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีตั้งอยูในพื้นที่ทุรกันดาร การเดินทางลําบาก หางไกลความเจริญ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
74 

ซึ่งมีบริบทที่แตกตางจากโรงเรียนในเมืองท้ังในดานปจจัยพ้ืนฐานของโรงเรียน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมทําให
วัฒนธรรมองคการดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมยอมมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาสามารถนําผลของการวิจัยนี้ไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายสงเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนาสอดคลองกับ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาด
สถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
การกําหนดประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี ปการศึกษา 2562  จํานวน 2,731 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 574 คน ประกอบดวย ครู 314 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา 260 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,531 คน ประกอบดวย ครู 1,197 คน และบุคลากรทางการศึกษา 
334 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 626 คน ประกอบดวย ครู 579  คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 47 คน 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, ออนไลน: 2562 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2, ออนไลน: 2562)   

การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 337 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 71 คน ประกอบดวย ครู 39 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา 32 คน  สถานศึกษาขนาดกลาง 189 คน ประกอบดวย ครู148 คน และบุคลากรทางการศึกษา                 
41 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 77 คน ประกอบดวย ครู 71 คน และบุคลากรทางการศึกษา  6 คน โดยใชตารางเทียบ   
หากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970:  607 - 610) การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงช้ัน 
ตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)  ซึ่งใชขนาดของสถานศึกษาเปนช้ันของการแบง หลังจากนั้นจึง
คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดวยวธิกีารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ ตําแหนง และขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check - List) สวนประสบการณในการทํางานเปนการเติมขอความลงในชองวาง 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งกําหนด คาคะแนนแบงออกเปน  5 ระดับ ตามแบบ
ของเบสทและคาหน (Best and Kahn) โดยใหคะแนนแตละขอดังตอไปนี ้(ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2560: 77)  
 ระดับ 5 หมายถึง  ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมาก 
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 ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอยท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
เพ่ือนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณา
ความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ตามขอบเขตที่กําหนด รวมท้ังสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item - Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.80 - 1.00 
 4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวุฒิรวมกับประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน แลวนํามาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
(Discrimination) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.40 - 0.94 
 6. นําแบบสอบถามท่ีวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ทั้งฉบับโดยวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202 - 204) ซึ่งเทากับ 
0.97 
 7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง เพ่ือนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเพ่ือขอความรวมมือในการวิจัย  
 2. ผูวจิัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
 3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายทั้งหมดและไดรับ              
การตอบรับกลับคืนมาในครั้งแรก จํานวน 321 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.25 หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการสงแบบสอบถามไป
ยังกลุมเปาหมายเพ่ิมเติมอีกครั้งจนครบ จํานวนตามที่กําหนดไว 337 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวเิคราะหขอมูล โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีข้ันตอนที่สําคัญดังตอไปนี้  
 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตําแหนง และขนาดสถานศึกษา โดยการ
หาคาความถี่ คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง สวนประสบการณในการทํางาน ผูวิจัย
นํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือจําแนกเปนผูท่ีมีประสบการณนอยและผูที่มีประสบการณมาก แลวนํามาหาความถ่ี คารอยละเสนอเปน
ความเรียงตอไป แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
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 2. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา
คาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑในการแปลความหมายโดยกําหนดเปนชวงคะแนนดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ. 2560 : 77)  
  4.51-5.00 หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา อยู
ในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50  หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา              
อยูในระดับปานกลาง 
  1.51-2.5 0  หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา อยูใน
ระดับนอย 
  1.00-1.50  หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา              
อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงโดยการทดสอบคาที (t-test) 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีการตรวจสอบความแตกตางของ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
 5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
 1. รอยละ (%) 
 2. คาเฉลี่ย ( ) 
 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. คาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Index of item - Objective Congruence : IOC) 
 2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
 3. คาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา ( - Coefficient)               
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990: 204)  
 สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

1. การทดสอบคาที (t - test) 
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผูวิจัยจะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีการตรวจสอบความแตกตางของ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 66.20) มีตําแหนงเปนครู 
(รอยละ 76.60) ประสบการณในการทํางานนอย (รอยละ 54.90) และปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 56.10)   
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 2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (= 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา                 
อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (= 4.31) ดานการพัฒนา
บุคลากร (= 4.20) ดานความมีคุณภาพ (= 4.19) ดานความมีคุณธรรม (= 4.17) ดานการทํางานเปนทีม (= 3.81)
และดานความรับผิดชอบ  (= 3.64) 
 3. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ              
สวนตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวจิัยการศึกษาวฒันธรรมองคการของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี  ครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้  
 1. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนเปนหลัก มีการวางแผนไวลวงหนาและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา และยังไดรบัโอกาสในการพัฒนาตนเองไมวาจะเปนการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน การฝกอบรมในวิชาชีพที่สนใจ การนิเทศการสอนโดยผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณสูง การแลกเปลีย่นเรียนรูผาน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพนอกจากนี้ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวัด
คุณภาพการศึกษาโดยสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทําใหวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาจันทบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของกัญญภัคญา  ภัทรไชยอนันท  (2557: 60) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการกับองคการแหงการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปน
คานิยมหรือความเชื่อท่ีบุคลากรในองคการสวนใหญยึดถือปฏิบัติสืบตอเนื่องกันมาซึ่งจะชวยหลอหลอมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขาใจกฎเกณฑระเบียบ กติกาในการทํางานรวมกัน ตลอดจนมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน              
ทําใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยที่ทุกคนมีเปาหมายในการทํางานโดยคํานึงถึงความสําเร็จของสถานศกึษาเปน
หลัก ประกอบกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติวาเปนผูที่บม
เพาะใหเยาวชนเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม พรอมท้ังปฏิบัติตนอยางเครงครัดภายใตจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ                 
พีรยา ภูศรี (2553: 150) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอระดับวัฒนธรรมองคกรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ                     
ทางสถิต ิ
 3. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามตําแหนง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอน
และบุคลากรทางการศึกษามีหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันโดยเฉพาะครูผูสอนเปนผูประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลัก
ทางดานการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษา สวนบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเปน
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศกึษา ครูอัตราจาง ครูพ่ีเลี้ยง และครูธุรการนั้นมีหนาที่รับผดิชอบเก่ียวกับการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา ประกอบ
กับตําแหนงที่แตกตางกันสงผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาไมเหมือนกันเชน ครูอาจเขารวมกิจกรรมได     
ทุกกิจกรรมในขณะที่บุคลากรทางการศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษาอาจเขารวมกิจกรรมไดบางกิจกรรมเทานั้น อยางเชน
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่ทางโรงเรียนจัด  แตผูบริหารมีภารกิจที่สําคัญกวาจึงไมไดเขารวมที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม   
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จึงทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ              
เปรมาศ บัวพันธ (2558: 98) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 3. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกันใหความสําคัญตอวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 
และรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยยึดหลักการและเหตุผลเปนหลัก ยอมเสียสละเวลา
สวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางานรวมกัน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นตาง ๆ     
ที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของรัตนาภรณ ฤทธิรงค (2557 : 87) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลไมแตกตางกัน   
 4. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญมีความพรอมในดานทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ และงบประมาณใน               
การดําเนินงานจํานวนมากสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร ความมีคุณธรรม และการปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐานสูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก ในขณะที่สถานศึกษาขนาดเล็กถึงแมจะมีขอจํากัดในดานทรัพยากรทาง
การศึกษา แตทวาครูและบุคลากรทางการศึกษากลับมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาโดยเครงครัด รวมทั้งทุมเทความพยายามในการหาแนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทํางานอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมี             
ความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของณัฏฐณิชา โคทังคะ (2561: 71) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการ
ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบวา 
วัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี พบวา ดานความรับผดิชอบมีคาเฉลีย่นอยกวาดานอื่น ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมสีวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
ภายในองคการ 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูและบคุลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏบิัตติามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเครงครดั 
 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบติังานจนบรรลุ
เปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
           ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  
  1. ควรศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม (New Normal) เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคลากรทางการศึกษา 
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  2. ควรศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีฐานความรูที่เขมแข็งและสามารถ             
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางวฒันธรรมองคการและแรงจูงใจการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
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ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
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บทคัดยอ 

 ความฉลาดทางอารมณนับวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งจะนําไปสูการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา                           
ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณใน                 
การทํางาน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวน  285  คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน                      
การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความฉลาด                
ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.41 - 0.93 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 2)  ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุของครูผูสอน และ
ขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษา 
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทาง
ในการสงเสริมความฉลาดทางอารมณของตนเองซึ่งจะชวยลดความขัดแยงของบุคลากรและการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ที่ดีขึ้น 

คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณ, ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
Emotional intelligence is a great influence on the success of school administrators, which leads to the 

work efficiency.   This research aimed to investigate and compare the emotional intelligence of school 
administrators perceived by teachers under Trat Primary Educational Service Area Office, classified by 
gender, age, working experience, academic degree and school size. The sample used in this research was a 
group of 285 teachers under Trat Primary Educational Service Area Office, derived from Krejcie and Morgan’s 
comparison table and proportional stratified random sampling method.  The instrument for collecting data 
was a five- rating scale constructed questionnaire on the emotional intelligence of school administrators 
perceived by teachers under Trat Primary Educational Service Area Office, The discrimination power was 
ranged between 0.41-0.93, and the reliability was at 0.98. The data were analyzed by percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance.   
 The results were as follows:  1)  Emotional intelligence of school administrators perceived by 
teachers under of Trat Primary Educational Service Area Office in overall view was shown at a high level.   
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2)  The comparison of emotional intelligence of school administrators perceived by teachers under Trat 
Primary Educational Service Area Office, classified by gender, age, and school size in overall view was 
statistically different at .05. When classified by working experience and academic degree, holistically, it 
had no statistically significant difference. School administrators can adopt the research findings as a way to 
enhance their own emotional intelligence, thereby reducing personnel conflicts and boosting better 
management within schools. 

Keywords:  Emotional Intelligence, School Administrators  

 
บทนํา 

การศึกษาเปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยผาน                      
การถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวชิาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนตาง ๆ ซึ่งจะทําใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวติ การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่จะทําใหคนในสังคมมีทักษะในการดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข หรืออาจกลาวไดวาเปน
กระบวนการหลอหลอมใหคนสามารถประพฤติปฏิบัติตน พัฒนาตนเพ่ือประกอบอาชีพและอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข การศึกษาในยุคปจจุบันจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมใหกับคนเพ่ือเปนพลังในการพัฒนาประเทศ
โดยมีเปาหมายหลักที่สําคัญเพื่อมุงเนนประโยชนใหเกิดขึ้นกับตัวบุคคล เมื่อคนในสังคมมีความรู ความสามารถ และทักษะที่
พรอมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจก็จะนําพาใหสังคมนั้นไปสูความเขมแข็ง มีเอกภาพ                   
เปนสังคมที่ดีมุงสูการพัฒนาและกาวทันตอการเปลี่ยนของโลกในยุคปจจุบัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: 4) 
 การบริหารสถานศึกษาในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ เทคนิค
วิธีการบริหารที่ทันสมัยเพื่อสรางความรวมมือกับทุกฝายในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริงโดยผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนและเปนท่ีรักของผูใตบังคับบัญชา มีทักษะในการสรางปฏิสัมพันธทางสังคม สามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รูจักตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุมีผล รวมทั้งเปนผูสรางบรรยากาศใน                   
การทํางานใหเกิดความสุขแกผูรวมงาน ในอดีตท่ีผานมา มนุษยเชื่อกันวาความกาวหนาหรือความสําเร็จของคนเกิดจากเชาวน
ปญญา (Intelligence Quotient) หรือเรียกวาไอคิว (I.Q.) ความฉลาดทางเชาวนปญญาเปนการคิด การใชเหตุผล การคํานวณ 
การเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆรอบตัวมนุษยทําใหเกิดความคิดท่ีถูกตอง สามารถแกไขปญหาได แตทวาในปจจุบันนักจิตวิทยาเชื่อวาเชาวน
ปญญาเปนเพียงองคประกอบหนึ่งเทานั้น ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ (Emotional 
Quotient) ที่มีสวนสําคัญในการผลักดันใหคนเราประสบความสําเร็จในชีวิตอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ โกลเมน 
(Goleman, 1995: 45 – 46) ไดกลาววา ถึงแม เชาวปญญาหรือทักษะทางเทคน ิคจะม ีความสําค ัญต อการทํางาน                          
แตความฉลาดทางอารมณก็นับวามีอิทธิพลตอการเปนผู นําที่ประสบความสําเร็จมากเชนกัน เชาวปญญาจะสงผลใหเกิด
ความสําเร็จไดเพียงรอยละ20 สวนที่เหลืออีกรอยละ 80 เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณ ทําใหผูบริหารมีความตื่นตัวที่จะ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณมากข้ึน ทั้งนี้ ความฉลาดทางอารมณเปนความสามารถในการเขาใจสามารถรับรูความรูสึกของ
ตนเองและผูอ่ืน รูจักเห็นใจผูอ่ืน รวมท้ังการจัดการอารมณใหเปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดความสงบสุขและความสําเร็จใน
ชีวิต ดังท่ีกิ๊บ (Gibbs, 1995: 24) กลาววา ผูท่ีตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนเพื่อสรางแรงจูงใจในตัวเอง สามารถ
จัดการอารมณตาง ๆของตนเองและอารมณที่เกิดจากความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดนั้นเรียกวา ผูที่มีความฉลาดทางอารมณ 
ดังนั้นความฉลาดทางอารมณจึงเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของผูบริหารในแตละองคการ ซึ่งจะนําไปสูแนวทางใหมของ                  
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุงเนนการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เชนเดียวกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือสราง
การรับรู ความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสู                     
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 3) จากนโยบายขางตน ผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนจะตองมีความฉลาดทางอารมณ เพ่ือใหการบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด  
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 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา                 
สําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธภิาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน วุฒกิารศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
การกําหนดประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2563                  

จํานวน 1,090 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 230 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 717 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ                  
143 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด, ออนไลน: 2563)  

การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2563                     

จํานวน 285  คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 60 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 188 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 37 คน โดยใช
ตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 – 610) การสุมตัวอยางเปนการสุม
แบบแบงช้ันตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)  ซึ่งใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นของการแบง 
หลังจากนั้น ผูวจิัยจึงทําการคัดเลือกครูในสถานศึกษาดวยวิธกีารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และอายุของครูผูสอน               

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check - List) สวนประสบการณในการทํางานเปนการเติมคําลงในชองวาง 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ตามแบบของเบสท และคาหน (Best and Kahn) โดยให
คะแนนแตละขอ ดังน้ี (ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2560: 77)  

ระดับ 5  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอย 
ระดับ 1  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอยที่สุด 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตอง 

ความชัดเจน ความครบถวนของแบบสอบถาม รวมทัง้สํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามและวัตถุประสงคในการถาม (Index of Item - 
Objective Congruence: IOC) ซึง่มีคาอยูในชวงระหวาง 0.80 - 1.00 
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4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกับประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ทีไ่มใชกลุมตัวอยาง 30 คน แลวจึงนํามาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูในชวง
ระหวาง 0.41 - 0.93 

6. นําแบบสอบถามที่วิ เคราะหหาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามท้ังฉบับโดยวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202 - 204) ซึ่งเทากับ 0.97 

7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริงเพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด เพ่ือขอความรวมมือในการวิจัย  
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาตาง ๆ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายทั้งหมด และไดรับ  

การตอบรับกลับคืนมาในครั้งแรก จํานวน 264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.63 หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการสงแบบสอบถาม
ไปยังกลุมเปาหมายเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่งจนครบจํานวนที่กําหนดไว 285 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวเิคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีข้ันตอนที่สําคัญดังตอไปนี้  
1. วิ เคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ เพศ และวุฒิการศึกษา โดยการหาคาความถี่  (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) สวนประสบการณในการทํางาน ผูวิจัยนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือจําแนกเปนผูที่มีประสบการณนอยและผูท่ีมี
ประสบการณมาก แลวนํามาหาความถี่ คารอยละเสนอเปนความเรียงตอไป แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ ในการแปลความหมาย โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2560: 77)  
     4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมากท่ีสดุ 
     3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมาก 
     2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับปานกลาง 
     1.51 - 2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอย 
     1.00 - 1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับนอยที่สุด 
              3. วิเคราะหเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาโดยการทดสอบคาที (t - test)  
            4. วิเคราะหเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุของครูผูสอน และขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA) กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงใชวิธีการทดสอบความแตกตางรายคูตามวธิขีอง 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
            5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิตพ้ืินฐาน 
 1. รอยละ (%) 
 2. คาเฉลี่ย ( ) 
 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. คาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยวธิีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index 
of item - Objective Congruence: IOC) 
 2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
 3. คาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา ( - Coefficient)               
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
1. การทดสอบคาที (t - test)  

 2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธกีารของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถสรุปผลการวจิัยไดดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ 38 - 53 ป มีประสบการณใน                 
การทํางานนอย มวีุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง  
 2. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการควบคุมตนเอง ( = 4.23) ดานการตระหนักรูในตนเอง ( = 4.23) ดาน
การสรางแรงจูงใจในตนเอง ( = 3.80) และดานการเขาใจบุคคลอ่ืน ( = 3.70)  
 3. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 4. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุของครูผูสอน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05    
 5. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 6. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามวุฒกิารศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 7. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด  ครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้  

1. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสถานการณได
อยางเหมาะสม เปนบุคคลที่นาเชื่อถือทั้งตอหนาและลับหลัง ไมยอทอตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึน มีการพิจารณา
ไตรตรองงานอยางรอบคอบ ตระหนักถึงคุณคา ในตนเอง รับฟงความคิดเห็นของผู อื ่น มีความกระตือรือรนใน                 
การทํางาน ไมเรียกรับผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ เชื่อมั่นในผลสําเร็จของงาน มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ จิตใจ
โอบออมอารี และพรอมท่ีจะใหกําลังใจแกผูรวมงานอยูเสมอ สงผลใหความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตาม การ
รับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
อิสริยาภรณ ชัยกุหลาบ (2553: 62) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เชนเดียวกับประสิทธิ์ ชาญประไพร (2555: 56) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของครูผูสอนในอําเภอ                 
บางคลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของ
ครูผูสอนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
ครูผูสอนที่เปนเพศหญิงมีความละเอียดออนในเรือ่งของอารมณและใหความสําคัญกับการบริหารอารมณท่ีเกิดข้ึนไดด ีซึ่งเพศหญิงจะมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  มีอารมณออนไหว  มีความมั่นใจในตัวเองต่ําและคลอยตามผูอ่ืน รวมทั้งมีการรับรูสาเหตุและผลของอารมณท่ี
เกิดขึ้นไดดีกวาเพศชาย ในขณะท่ีครูผูสอนที่เปนเพศชายจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีอารมณมั่นคง มีความหนักแนน                     
ชอบความทาทาย กวาครูผูสอนที่เปนเพศหญิง ดังนั้นจึงทําให สงผลใหความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู
ของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  จําแนกตามเพศแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประสิทธิ์ ชาญประไพร (2555: 56) ไดศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณของครูผูสอน ในอําเภอบางคลา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของครูผูสอน                   
ในอําเภอบางคลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จําแนกตามเพศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุของครูผูสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากครูผูสอนมีอายุตางกันจะมีวุฒิภาวะทางอารมณตางกันดวย เนื่องจากครูผูสอนที่มีอายุมากไดผานการเรียนรู 
และประสบการณมากกวาจึงสามารถฝกฝน และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ เพ่ือใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 
ประกอบกับครูผูสอนที่มีอายุมากขึ้นยอมมีวุฒิภาวะทางอารมณสูงกวาครูที่มีอายุนอย การเผชิญกับเรื่องราวชีวิตที่มากกวา 
สามารถปรับความคิด ความเขาใจ สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดและเพ่ิมความเช่ือมั่นในความสามารถของตนไดดีขึ้นในทาง
กลับกันครูผูสอนท่ีมีอายุนอยยอมมีประสบการณการเรียนรูหรือประสบการณท่ีทํางานนอย  สงผลใหวุฒิภาวะทางอารมณ
ความคิด ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาที่ดอยตามไปดวย จึงทําใหการรับรูของครูผูสอนแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยปณณฑัต  วลาบูรณ (2559: 23) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวา  
ความฉลาดทางอารมณกับแรงจูงใจในการทํางานของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม เขต 17 จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจากครูผูสอนไดรับการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอยูเสมอโดยผานโครงการอบรม
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลจากการอบรมดังกลาวจะทําใหครูท่ีมีประสบการณในการทํางานมากไดรับ               
การกระตุนใหเกิดความตระหนักรูในตนเอง และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง สวนครูท่ีมีประสบการณใน                   
การทํางานนอยก็จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกันจึงมีการรับรูตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลอง                        
กับงานวิจัยของสุภิญญา งามพริ้ง (2556: 74) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา                                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอนโดยรวมแตกตางกันอยาง  
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 5. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก
ครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีตางมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครู ไดรับการถายทอด
ประสบการณทางดานจิตวิทยา และเขารับการฝกอบรมในระหวางการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน จึงทําใหครูที่ม ีวุฒิการศึกษาตางกัน
มีการรับรูตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์ ชาญประไพร (2555: 56) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของครูผูสอน ใน
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อําเภอบางคลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวจิัยพบวา  ความฉลาดทางอารมณ
ของครูผูสอน ในอําเภอบางคลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามวฒิุการศึกษา 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับธัญญารัตน ทับทิม (2557: 55) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวาความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
 6. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญมีความพรอมในดานทรัพยากรทางการศึกษาไมวาจะเปน
ครูผูสอนบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนงบประมาณที่
ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลจํานวนมากในแตละป มีการจัดแบงสายงานออกเปนแตละกลุมสาระตาง ๆ ที่ชัดเจน
ตามสายการบังคับบัญชา การเขาถึงผูบริหารสถานศึกษาโดยตรงเปนไปไดยาก ซึ่งแตกตางจากสถานศึกษาขนาด
เล็ก ที ่ม ีบ ุคลากรไมเพียงพอและไดร ับการจัดสรรงบประมาณนอย อีก ทั ้ง โครงสรางการบริหารงานภาย ใน
สถานศึกษามีลักษณะเปนแนวราบ ทําใหครูผูสอนมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูบริหารสถานศึกษา สามารถรับรูและ
เขาใจถึงอารมณ ความรูสึก และมองเห็นพฤติกรรมของผูบริหารไดอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้ ครูผูสอนซึ่งปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันรับรูตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ  
อุไรวรรณ ชูมี (2561 : 94) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผู บร ิหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน                                         
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ดานการเขาใจบุคคลอ่ืนมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูผูสอนแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนและพรอมท่ีจะตอบสนอง  
ความตองการของครูผูสอนอยางเต็มท่ี 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดการปญหาความขัดแยงตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสมโดยยึดหลักความยุติธรรมซึ่งจะ
นําไปสูการทํางานรวมกันเปนทีม 
 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางขวัญกําลังใจใหครูผูสอนพึงพอใจและปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการความขัดแยงของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 
 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดในการฟนฝาปญหาอุปสรรค (AQ) ของผูบริหารสถานศึกษาในยุควิถีใหม (New 
Normal Era) เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของการศึกษาไทย 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาและประเมินประสิทธิผลชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะ

ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การดําเนินการวิจัยเปนแบบวิจัย
และพัฒนา แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดฝกอบรม 2) สรางชุดฝกอบรม 3) ประเมิน
ประสิทธิผลของชุดฝกอบรม และ 4) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร ที่
เขารับการฝกอบรม จํานวน 25 คน  ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดฝกอบรม ไดแก 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหา 3) สื่อที่
ใช 4) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) การประเมินผล  เนื้อหาของชุดฝกอบรมประกอบดวย 10 บทเรียน แตละบทเรียน
ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1) สวนการฝกทักษะการฟงและพูด 2) สวนการฝกทักษะการอานและเขียน และ 3) สวน
ทบทวนหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดฝก พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการฝกอบรม (mean = 
54.20, SD = 8.149) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนฝกอบรม (mean = 35.40, SD = 8.426) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  และความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมโดยรวม (on average) อยูในระดับมากที่สุด (mean = 4.677; SD = 0.067)  โดย 
ดานเนื้อหาวิชา (Contents)  ดานวิทยากร (Instructors) และดานวิธีการสอน (Teaching Methods) มีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด สวนดานการประเมินผล (Evaluation) มีความพึงพอใจในระดับมาก อาจสรุปไดวา ชุดฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ผูวิจัยเสนอแนะวาควรตองศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
บริบทอาเซียนของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

คําสําคัญ: การพัฒนา,  ชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษ,  การเสรมิสรางทักษะภาษาอังกฤษ,  บริบทอาเซียน 

 
Abstract 

 
The objective of this research was to develop a handbook for English enhancement training in 

ASEAN context for the Education Faculty students of Dhonburi Rajabhat University as well as to evaluate 
its effectiveness. The study was conducted according to the research and development process which was 
divided into 4 steps, namely, 1)  step 1:  studied and reviewed some essential data and information 
concerning the development of English enhancement training handbook, 2) step 2: developed the English 
enhancement training handbook, 3) step 3: evaluated the effectiveness of the English enhancement training 
handbook and 4)  step 4:  evaluated the satisfaction towards the English enhancement training handbook. 
The experimental group used for the English enhancement training program were 25 students of the 
Education Faculty of Dhonburi Rajabhat University. The constructed English enhancement training handbook 
consisted of five major parts, namely, 1)  objectives 2)  contents 3)  instruction materials 4)  teaching and 
learning activities and 5) learning evaluation. The English enhancement training handbook consisted of 10 
units and each unit consisted of three main sections, namely, 1) listening and speaking practice 2) reading 
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and writing practice and 3)  English grammar review.  The findings from the research indicated that the 
average score of the post- test (mean = 54.20, SD = 8.149) was higher than that of the pre-test (mean = 
35.40, SD = 8.426) at the significant level of 0.05. The satisfaction towards the English enhancement training 
program on average was at the “highest” level (mean = 4.677; SD = 0.067). Regarding the three sections, 
namely contents, instructors, as well as teaching methods, they were all at the “ highest”  level of 
satisfaction.  However, the section of English training evaluation was at the “high”  level of satisfaction.  It 
could be concluded that the English enhancement training handbook in ASEAN context was considered an 
effective one. The researcher suggested that a study on some factors influencing English skills development 
in ASEAN context of university students needs to be conducted.  

Keywords: Developing, A handbook for English training, Enhancement of English skills, ASEAN Context 

 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในกลุมประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของอาเซียนและเปน
ภาษาสากลของโลกท่ีใชกันอยางแพรหลาย ดังนั้น ประเทศไทยจึงกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ เพ่ือนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ และติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได คนไทยทุกคนจําเปนตองใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับประชากรของโลก และพรอมกาวสูเวทีระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดอัต
ลักษณของนักศึกษาไว 3 ดาน คือ 1) มีคุณธรรมจริยธรรม  2) มีทักษะในดานคอมพิวเตอร และ 3) มีทักษะในดาน
ภาษาอังกฤษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564: 5)  จากรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2551-2552 (กรชิ ภัทรภาคิน และคนอ่ืนๆ, 2553: 30-35) พบวา ความรูความสามารถ
ที่ชวยใหบัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานทําสวนใหญและความรูทักษะที่บัณฑิตตองการใหทางมหาวิทยาลัยจัดใหเรียนเพ่ิมเติม 
คือ ภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร จากผลการวิจัยการศึกษาปญหาทักษะภาษาอังกฤษในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กริช ภัทรภาคิน, 2558: 105-120) พบวา นักศึกษามีปญหาทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง นักศึกษามีปญหาทักษะการฟงในระดับมากคือในชีวิตประจําวันของ
ผูเรียนไมมีโอกาสฟงสําเนียงภาษาอังกฤษที่พูดในประเทศตางๆในกลุมประชาคมอาเซียนและผูเรียนมีความรูดานคําศัพทที่
จําเปนในการสื่อสารไมเพียงพอท่ีจะฟงภาษาอังกฤษใหเขาใจ ปญหาทักษะการพูดที่อยูในระดับมาก คือ ผูเรียนไมมีโอกาสพูด
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับประชาชนชาติตางๆในกลุมประชาคมอาเซียน ปญหาทักษะการอานอยูในระดับปานกลาง ปญหา
ทักษะการเขียนที่อยูในระดับมากคือ ผูเรียนขาดทักษะการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยจึงทําใหเขียนภาษาอังกฤษไม
ถูกตองและไมคลองแคลว  ดังกลาว สามารถสรุปปญหาทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งสี่ดานของผูเขาสอบ ดังนี้  เมื่อพิจารณา
สภาพปญหาดานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา การจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาตลอดหลักสูตร (ชั้นปที่ 1-5) นั้น จํากัดเพียง 3 วิชา จํานวนทั้งสิ้น 9 หนวยกิต 
เทานั้น คือ 1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)   2) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English 
for Study Skills)  และ 3) ภาษาอังกฤษสําหรับครู  (English for Teachers )   ซึ่งยังไมเพียงพอกับการเสริมสรางทักษะ
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนแกนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรทีี่จะสําเร็จการศึกษาในอนาคต 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเปนผูชวยอธิการบดี 
กํากับดูแลงานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงมีความสนใจอยางยิ่งท่ีจะทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
    ขั้นตอนของการวิจัย : เปนการวิจยัในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ

ดําเนินการวิจัยม ี4 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกอบรม ไดแก หลักการพัฒนาชุดฝกอบรม การฝกอบรม การ

ประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม หลักการวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  ความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน เพ่ือนํามากําหนดขอบเขตเนื้อหาและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรางชุด

ฝกอบรม   

ขั้นตอนที่ 2 สรางชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของชุดฝกอบรม ไดแก 1) วัตถุประสงคของชุด

ฝกอบรม  2) เนื้อหาสาระของชุดฝกอบรม  3) สื่อที่ใชในการฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การประเมิน

ประสิทธิผลของชุดฝกอบรม และในการหาคุณภาพของชุดฝกอบรม ผูวิจัยไดนําชุดฝกอบรมที่สรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญดาน

หลักสูตรและการสอนและผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเจาของภาษา (English Native Speakers) รวมจํานวน 5 คน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) ทั้งนี้ คาดัชนี

ความสอดคลองที่ไดตองเทากับหรือมากกวา 0.8  ขึ้นไป จึงจะถือวาชุดฝกอบรมท่ีสรางข้ึนมีความสอดคลองและถูกตอง

เหมาะสม สามารถนําไปใชได 

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดดําเนินการฝกอบรมใหแกนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่สนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน 25 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการประชาสัมพันธเชิญ

ชวนนักศึกษาคณะครุศาสตรเขารวมการฝกอบรม พบวามีนักศึกษาชั้นปที่ 1-5 มาลงช่ือเขารวมทั้งสิ้นจํานวน 250 คน ผูวจิัยใช

เทคนิคการสุมอยางงาย 25 คนจากจํานวน 250 คน โดยผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมอยางนอยรอยละ 80 

ของเวลาฝกอบรม สถานที่ที่ใชในการฝกอบรมคือ หองบรรยาย อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะเวลาทําการ

ฝกอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง ในการสรางแบบทดสอบ นั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วัตถุประสงคและ

เน้ือหาของชุดฝกอบรม  แบบทดสอบสามารถวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดานของผูเขารับการฝกอบรม ตามแนวขอสอบของ

การทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication) หรือเรียกชื่อยอ

วา TOEIC (Educational Testing Service, 2013) โดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลและเจาของภาษา (native 

speakers) 5 คน วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congrurence: IOC)   

จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 30 คน 

เพื่อหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ยของคะแนนสอบ (mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความยากเฉพาะขอถูก 

(Difficulty Level) คาอํานาจจําแนกเฉพาะขอถูก (Discrimination Power) รายขอ และคาความเชื่อมั่น (Reliability) หรือ

คา KR20 (Kuder-Richardson Formula 20) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  

ขั้นตอนที่ 4: ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม:  ในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ นั้น 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนรวมถึงเจาของภาษา จํานวน 5 คน 

วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congrurence: IOC)  ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง และคํานวณหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

ประเมินคาความพึงพอใจในแตละขอเทียบกับเกณฑที่กําหนดคือ 3.51  

เคร่ืองมือวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

เครื่องมือวจิัย คือ 1) ชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏธนบุร ี2) แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม ( pre-test และ post-test ) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล: ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จากนั้นทําการฝกอบรมนักศึกษากลุมตัวอยาง 

25 คน เปนเวลา 4 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง จากนั้นทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรม ขอมูลที่ไดจาก

แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม (Pre-test/Post-test)  นํามาคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้น

ทําการประเมินประสิทธิผลของชดฝกอบรม  

 การจัดกระทํากับขอมูล: การประเมินประสิทธผิลของชุดฝกอบรม โดยตรวจสอบวาการจัดประสบการณการเรียนรู

ไดบรรลุความมุงหมายของการฝกอบรมโดยผูที่ผานการฝกอบรมตามหลกัสูตรมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ 4 ดาน (การฟง การ

พูด การอาน และการเขียน) อยางมีประสิทธิผล โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม (Pre-

test/Post-test) โดยคะแนนเฉลี่ยจะตองเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ใชการทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจัย 
 1.การสรางชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของชุดฝกอบรม ไดแก 1) วัตถุประสงคของชุด
ฝกอบรม  2) เนื้อหาของชุดฝกอบรม  3) สื่อในการฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การประเมินผลการฝกอบรม  
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนมีท้ังสิ้น 10 บทเรียน (Units) แตละบทเรียนประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1) สวนการ
ฝกทักษะการฟง-พูด (Listening and Speaking Skills Practice) เปนการฝกการฟงและพูดโดยใชบทสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆ ที่สามารถพบไดจริงในชีวิตประจําวันซึ่งเนื้อหาในบทสนทนาเนนบริบทตาง ๆ ของอาเซียน  2) สวนการฝกทักษะการ
อาน-เขียน (Reading and Writing Skills Practice) เปนการฝกอานเรื่องตาง ๆ เพ่ือความเขาใจและสามารถเขียนอธิบาย
เก่ียวกับขอมูลที่ไดจากการอานนั้นไดอยางชัดเจนและถูกตอง เนื้อหาของเรื่องตาง ๆ ที่ฝกอานและเขียนเนนบริบทของประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน  และ 3) สวนทบทวนหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar 
Review) เปนการทบทวนหลักไวยากรณทั่วไปที่จําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน เพื่อใหการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิผล  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเจาของภาษา(English Native Speakers) ได
วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congurence) ของแตละสวน/บท พบวา มีคา
ระหวาง 0.8 ถึง 1.0 หัวขอฝกอบมท้ัง 10 หัวขอ ไดแก 1) Unit 1: Suvannaphoum, the Golden Land Part 1 (สุวรรณ
ภูมิดินแดนแหงทองคํา ภาค 1  2) Unit 2: Suvannaphoum, the Golden Land Part 2 (สุวรรณภูมิดินแดนแหงทองคํา 
ภาค 2 3) Unit 3: Lotus, the National Flower of Vietnam (ดอกบัวหลวงดอกไมประจําชาติเวียดนาม 4) Unit 4: 
Jasmine, the National Flower of the Philippines (ดอกมะลิดอกไมประจําชาติฟลิปปนส 5) Unit 5: Eating Thai: 
Enjoying a Thai Meal (เพลิดเพลินกับการกินอยางไทย) 6) Unit 6: A Moveable Feast: Food Vendors and Their 
Role in Everyday Life ( อาหารบนลอเข็นกับบทบาทในชีวิตประจําวัน) 7) Unit 7: Myanmar,the Sea of Pagodas (พมา
ทองทะเลแหงสถูปเจดีย)  8) Unit 8: Wat Benchamabophit, The Marble Temple (วัดเบญจมบพิตรหรือวัดหินออน) 9) 
Unit 9: Lan Na, The land of a Million Rice Fields (ลานนาดินแดนแหงทุงนาลานไร) และ 10) Unit 10: The Royal 
Palace or the Grand Palace (พระบรมมหาราชวัง) ตัวอยางบางสวนของชุดฝกอบรม ดังตอไปนี ้

UNIT 1 
Suvannaphoum, the Golden Land Part One 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Listening and Speaking Practice 
Greeting / Introduction / Personal Interview 
Conversation 1: A teacher talking to his student 

1.Listen 
Teacher:  What’s your name? (หนูชื่ออะไรครับ) 
Sombat:  My name is Sombat (ผมช่ือสมบัติครับ) 
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Teacher: Where do you live? (หนูพักอยูที่ไหนครับ)  
Sombat:  I live at Soi Ari, Phaholyotin (ผมพักอยูตรงซอยอารีย พหลโยธนิครับ) 
Teacher:  Do you live with your family? (หนูพักอยูกับครอบครัวใชไหมครับ) 
Sombat:  Yes, I live with my father, mother and sisters. (ใชครับผมพักอยูกับพอ แม และพี่สาวครับ) 
Teacher: What does your father do? (คุณพอหนูทํางานอะไรครับ) 
Sombat:  He works for a company. (พอผมเปนพนักงานบริษัทครับ)  
Teacher: What does your mother do? (คุณแมหนูทํางานอะไรครับ)  
Sombat:  She’s a teacher. (คุณแมผมเปนครูครับ) 
Teacher: How many brothers or sisters do you have? (หนูมีพี่นองก่ีคน) 
Sombat:  I have two sisters. (ผมมีพ่ีสาวสองคนครับ) 
Teacher: Are they working or studying? (แลวพ่ีสาวทํางานหรือเรียนหนังสืออยู) 
Sombat:  They are studying at university. (พี่สาวสองคนเรียนอยูมหาวิทยาลัยครับ) 
Teacher: How old are you? (หนูอายเุทาไรครับ) 
Sombat:  I’m fifteen. (ผมอายุ 15 ปครับ) 
Teacher: What do you want to study? (หนูอยากเรียนตอสาขาอะไรครับ) 
Sombat:  I want to study Science and Mathematics. (ผมอยากเรยีนสายวิทย-คณิตครับ) 
Teacher:  What do you want to be in the future? (ในอนาคตหนูอยากทํางานอะไรครับ) 
Sombat:  I want to be a doctor. (ผมอยากเปนหมอครับ) 
2.Listen again. Say each sentence. 
3.Practice with a partner 
4.Close your book. Have a similar conversation. 

2) การประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม: แบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม นั้น ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผลและผูเช่ียวชาญท่ีเปนเจาของภาษา(English Native Speakers) ไดวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและประเมิน
คาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congurence) มีคาระหวาง 0.8 ถึง 1.0  และจาก ผลการทดลองใช   (Try-out)  กับ
นักศึกษาจํานวน 30 คน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนสอบ (Mean) เทากับ 40.20 คะแนน และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เทากับ 9.64   คาความยากเฉพาะขอถูก (Difficulty Level) ของแบบทดสอบ มีคาระหวาง 0.2 - 0.8  คาอํานาจจําแนก
เฉพาะขอถูก (Discrimination Power) รายขอ มีคาระหวาง 0.2 – 1.0  และคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ หรือคา KR20 (Kuder-Richardson Formula 20) พบวา เทากับ 0.767   เมื่อพิจารณาผลการทดสอบกอนและหลัง
การฝกอบรม พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมมีคาเทากับ 35.40 (SD = 8.426)  และคะแนนเฉลี่ย
หลังการฝกอบรมเทากับ 54.20 (SD=8.149) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยคะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนกอนฝกอบรม  

 3) การประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมท่ีมีตอชุดฝกอบรม: แบบประเมินความพึงพอใจ แบงเปน 4 ดาน 
ไดแก 1) ดานเนื้อหา (Contents) 2) ดานวิทยากร (Instructor) 3) ดานวิธีการสอน (Teaching Methods) และ 4) ดานการ
ประเมินผลการฝกอบรม ผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of 
Congurence) ของแตละสวน/บท พบวา ดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) มีคาระหวาง 0.8 ถึง 1.0  
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยรวม (on average) เทียบกับเกณฑที่กําหนดคือ 3.51  อยูในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.677; SD = 0.067)  ผลประเมินความพึงพอใจในแตละดาน คือ 1) ดานเนื้อหา (Contents) พบวา มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = 4.780; SD = 0.138) เมื่อเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด คือ 3.51  2) ดานวิทยากร 
(Instructors) พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = 4.840; SD = 0.152)  เมื่อเทียบกับ
เกณฑท่ีกําหนด คือ 3.51  3) ดานวิธีการสอน (Teaching Methods) พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (Mean = 4.840; SD = 0.150) เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด คือ 3.51 และ 4) ดานการประเมินผลการฝกอบรม 
(Evaluation) พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด คือ 3.51  
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ยกเวน ขอคําถามในขอ 34 “ระยะเวลาทดสอบการฟงในสวนการพูดคุยสั้นๆ (Short  Talk) มีความเหมาะสม” พบวา มีความ
พึงพอใจในระดับนอย (Mean = 2.28; SD = 0.936) เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดคือ 3.51  

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การสรางชุดฝกอบรม: ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของชุดฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของชุด
ฝกอบรม  2) เนื้อหาของชุดฝกอบรม  3) สื่อในการฝกอบรม 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การประเมินผลการฝกอบรม  
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนมีท้ังสิ้น 10 บทเรียน (Units) แตละบทเรียนประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 1) สวนการ
ฝกทักษะการฟง-พูด (Listening and Speaking Skills Practice) เปนการฝกการฟงและพูดโดยใชบทสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆ ที่สามารถพบไดจริงในชีวิตประจําวันซึง่เนื้อหาในบทสนทนาเนนบรบิทของประชาคมอาเซียน  2) สวนการฝกทักษะการ
อาน-เขียน (Reading and Writing Skills Practice) เปนการฝกอานเรื่องตาง ๆ เพ่ือความเขาใจและสามารถเขียนอธิบาย
เก่ียวกับขอมูลที่ไดจากการอานนั้นไดอยางชัดเจนและถูกตอง เนื้อหาของเรื่องตาง ๆ ที่ฝกอานและเขียนเนนบริบทของประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน  และ 3) สวนทบทวนหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ (English Grammar 
Review) เปนการทบทวนหลักไวยากรณทั่วไปที่จําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน เพื่อใหการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิผล ทั้งนี้  ผูวิจัยไดพัฒนาชุดฝกอบรมโดยอาศัยแนวคิดของ ทาบา (Taba, 1962: 58-75) คือ จะตอง
วิเคราะหปญหา/ความจําเปนในการกําหนดวัตถุประสงคโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปญหาและความจําเปน เปน
แนวทางหลักในการพิจารณาคัดเลือกเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งตองคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงคที่
กําหนดไวเปนสําคัญ การจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะใหผูเรียนไดรับความรูกอนหรือ
หลังและการประเมินผล ในการจัดทําชุดฝกอบรมดังกลาว ผูวจิัยไดประยุกตวิธกีารสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
(Teaching English as a Foreign Language) โดยวิธี Communicative Approach การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ซึ่งวธิ ีCommunicative Approach ไดเขามามีบทบาทในสังคมยุคปจจุบัน โดยเนน การใชภาษาสื่อสารใน
สถานการณจริง ผูเรียนจะตองสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจวา ผูพูดมีจุดประสงคท่ีจะพูดเรื่องอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร และ
อยางไร ผูสอนทําหนาที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาโดยใชสถานการณเขามาชวย จึงจะตองคํานึงถึงความสามารถ
ในการสื่อความหมายใหเขาใจ มีความถูกตอง เหมาะสม และเปนท่ียอมรับของสังคม การจัดการเรียนการสอนในชุดฝกอบรม
ดังกลาว สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของ ไดแอน ลารเซน-ฟรีแมน (Diane  Larsen-Freeman, 1986: 102-110) ใน
ประเด็นที่วา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เนนการใชกิจกรรมทางภาษาเปนสื่อใน
การสอน  เปาหมายของครูผูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปาหมายหลัก คือการทําให ผูเรียนมีสมรรถนะดานการสื่อสาร 
สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานะการณ ผูเรียนจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา ความหมาย 
และหนาที่ของภาษา  ผูเรียนตองรูรูปแบบตาง ๆ ของภาษาที่ทําหนาที่ตาง ๆ กั น  เชน ภาษารูปแบบหนึ่งสามารถทําหนาที่ได
หลายอยาง ผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบของภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนด และเหมาะสมกับบทบาทในการ
สื่อสารนั้น ๆ  ผูเรียนตองสามารถที่จะสื่อสารกับผูฟงไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   นอกจากน้ียังไดประยุกตบางสวน
ของวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม คือ Grammar Translation Method มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของ อเลน (Allen, 1983: 212-216) ซึ่งวธินีี้ในการสอนภาษามีเปาหมายหลักของการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ คือเพ่ือท่ีจะสามารถอานวรรณคดีที่เรียนเปนภาษาเปาหมาย (target language) นั้น ๆ ได ผูเรียน
จําเปนตองเรียนหลักไวยากรณ (grammar rules) และคําศัพทของภาษาเปาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้ มีความเชื่อวาการเรียน
ภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนไดฝกและพัฒนาสติปญญาความคิด  ดังน้ัน บทบาทของครูผูสอน คือ เปนผูท่ีมีอํานาจสูงสุด
ในหองเรียน โดยใหผูเรียนปฏิบัติตามที่ครูพูด ผูเรียนจะเรียนรูในสิ่งท่ีครูผูสอนถายทอดให  

การประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม: เมื่อพิจารณาผลการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม พบวา คะแนน
เฉลี่ยกอนฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมมีคาเทากับ 35.40 และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝกอบรมเทากับ 54.20 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกัน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยคะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนกอน
ฝกอบรม สรุปไดวา ชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษขึ้นจากเดิม 
ทั้งนี้ อาจเน่ืองมาจากองคประกอบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนสอดคลองกับปญหาและ
ความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม ชุดฝกอบรมดังกลาว ไดผานการประเมินความสอดคลองและถูกตองเหมาะสมและ
ขอคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานหลักสตูรและผูเช่ียวชาญที่เปนเจาของภาษา โดยยึดหลักผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางใน
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การจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของ ทิศนา แขมณี (2545: 45-50) ในประเด็นที่วาการฝกอบรมจัดขึ้นเพ่ือให
ผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงานไดทันทีและมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและการดํารงชีวิต และการทียึดผูเรียนเปนศูนยกลางน้ันจะทําใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวรอบดาน 
อันจะสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีตามมา  การท่ีชุดฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประสิทธิผลในการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนอยางมีนัยสําคญันั้น อาจเปน
ผลมาจาก การกําหนดวัตถุประสงคของชุดฝกไวอยางชัดเจน  เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนดานการพัฒนาทักษะการ
ฟงและพูด ไดเนนบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่สามารถพบไดจริงในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะบริบทตาง ๆ ของสังคมไทย
และสังคมอาเซียน ซึ่งผูเรียนคุนเคย  สวนดานทักษะการอานและเขียน ไดเนนการฝกทักษะการอานเนื้อเรื่องตาง ๆ เพ่ือความ
เขาใจและสามารถเขียนอธิบายเก่ียวกับขอมูลที่ไดจากการอานนั้นไดอยางชัดเจนและถูกตอง ซึ่งเนนบริบทของประเทศไทย
และประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน  นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนหลักไวยากรณท่ัวไปที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การจัดการเรียน
การสอนไดบูรณาการวิธกีารสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม คือ Grammar-Translation Method เขากับการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวสมัยใหม คือ Communicative Approach โดยประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของคนไทยที่ใชภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ การประยุกตการสอนตามแนว Grammar-Translation Method นั้นสอดคลองกับแนวคิดของ โคลแมน 
(Coleman. 1929: 85-87) ทีมุ่งเนนใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทและไวยากรณท่ีจําเปนสําหรับพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
เปนอันดับแรก โดยมีความมุงหมายใหผูเรียนสามารถแปลความหมายของภาษาอังกฤษเปนภาษาเดิมของผูเรียนได และในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนตามวิธี Grammar-Translation Method  นั้น สอดคลองกับแนวคิดของ เคลลี่ (Kelly. 
1969: 144-149) โดยเนนการสอบขอเขียน (Written Test) โดยผูเรียนจะตองแปลจากภาษาตนไปเปนภาษาเปาหมายและ
ในทางกลับกันก็ตองสามารถแปลจากภาษาเปาหมายเปนภาษาเดิมของตนเองได สําหรับการประยุกตการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนววิธสีมัยใหมคือ Communicative Approach นั้น อยูภายใตแนวคิดที่วาหนาท่ีของภาษาควรไดรับ การ
เรียนรูมากกวารูปแบบของภาษา จึงมีการนํารูปแบบของภาษาตาง ๆ มาใชกับหนาท่ีแตละอยาง ผูเรียนจึงตองเริ่มเรียนจาก
รูปแบบงายๆของภาษาเปนลําดับแรก จากนั้นจึงเพ่ิมความซับซอนขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิดดาวสัน 
(Widdowson. 1979: 103-114) โดยที่ในเบ้ืองตนผูเรียนควรตองเรียนทักษะท้ังสี่กอน คือฟง พูด อาน และเขียน  การสื่อสาร
ดวยคําพูดเปนการโตตอบหรือสื่อความหมายกันระหวางผูพูดและผูฟง  สวนการอานการและการเขียน เปนการโตตอบหรือสื่อ
ความหมายกันระหวางผูอานและผูเขียน ภาษาแรก (First Language) ของผูเรียน ตองมีการใชภาษาอังกฤษในระหวางการ
สื่อสารเพื่อทํากิจกรรม และการอธิบายกิจกรรมใหแกผูเรียน และในการมอบหมายการบานใหแกผูเรียน ผูเรียนตองตระหนัก
วาภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารไมใชเปนวิชาที่ตองศึกษา และสําหรับการประยุกตการประเมินการเรียนการสอนตามวธิี 
Communicative Approach นั้น ครูผูสอนประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางภาษาทั้งในแงความถูกตองของภาษา(Accuracy) 
และ ความคลองของภาษา(Fluency) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แมดเซน (Madsen. 1983: 85-90) ในแงที่วา ผูเรียนที่มี
ความรูดานคําศัพทและไวยากรณไมจําเปนตองเปนผูสื่อสารที่ดี  ดังน้ัน สิ่งท่ีครูผูสอนตองปฏิบัติเมื่อผูเรียนใชภาษาผิด คือ ไม
ควรท่ีจะแกไขความผิดพลาดของภาษาของผูเรียนทันที ควรปลอยใหผูเรียนสามารถปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดวยตนเองใน
ที่สุด เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความวิตกกังวล และไมเปนการลดความเช่ือมั่นในภาษาของผูเรียน  

 การประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม 

 1) ดานเนื้อหา (Contents): มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนการสอนของชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนั้น เปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม เปนหลักสูตรที่ตรงกับปญหาและ

ความจําเปนของผูเขารับการอบรม ซึ่งผูวิจัยไดใชฐานขอมูลจากผลการประเมินปญหาทักษะภาษาอังกฤษในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูในชุดฝกที่

ใชในการฝกอบรม ในสวนของกิจกรรมการฝกทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษโดยการเรียนรูจากบทสนทนา(Dialogues) ที่

จําลองสถานการณตาง ๆ ที่พบจริงในชีวิตประจําวันในบริบทของสังคมอาเซียน คําศัพทและสํานวนการพูด (expressions) ที่

ใชจริงในชีวิตประจําวันใหใกลเคียงกับบริบทสังคมอาเซียน  และสวนของเนื้อหา/กิจกรรมการฝกทักษะการอานและการเขียน 

นั้น เรื่องท่ีอานเปนเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน และมีการทบทวนไวยากรณที่

จําเปนในการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน พรอมแบบฝกหัดที่มีจํานวนมากพอใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดความ
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
95 

ชํานาญในเรื่องตาง ๆ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับขอคิดเห็นของ พัฒนา สุขประเสริฐ (2543: 105-114) ในประเด็นที่วา 

เน้ือหาของหลักสูตรการฝกอบรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการจัดฝกอบรม เพราะเปนการประมวลกิจกรรมและ

ประสบการณตาง ๆ ที่จัดข้ึนกอใหเกิดความสําเร็จในวัตถุประสงคที่ผูเขารับการฝกอบรมไดตั้งไว จึงเกิดความพึงพอใจดาน

เน้ือหาในระดับมากที่สุด  

 2) ดานวิทยากร (Instructors): ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

ฝกอบรมในครั้งนี้ วิทยากรมีสองคนคือ ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษามาเปนเวลานานและ

เขาใจปญหาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนที่เปนคนไทยเปนอยางดี และวิทยากรอีกคนเปนอาจารยสอนภาษาชาวอังกฤษ 

(British) คือ Mr.Michael Ginn Lietz ซึ่งเปนผูมีประสบการณการสอนทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนชาวไทย

มาเปนเวลานานรูและเขาใจปญหาดังกลาวเปนอยางดี การท่ีวิทยากรมีความเชี่ยวชาญดานการสอนฟงและพูดภาษาอังกฤษ

เปนอยางดี สอนตามตรงตามเนื้อหาชุดฝกอบรมท่ีสรางข้ึนตรงตามปญหาและความจําเปนของผูเขารับการฝกอบรม อีกทั้ง

วิทยากรเปนชาวตางชาติเจาของภาษา (English Native Speaker) ที่ออกเสียงภาษาอังกฤษ (Accent and Pronunciation) 

ไดชัดเจนและมีความรูดีในดานสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน (expressions and idioms for daily uses) ใน

บริบทสังคมอาเซียน มีกิจกรรมการสอนการฟงและการพูดท่ีหลากหลายทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมภาษา

อยางทั่วถึงและผูเรียนตื่นตัวกระตือรือลนอยูตลอดเวลา ทําใหผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

ระหวางผูเรียนกับวิทยากรและระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจดานวิทยากรใน

ระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ลิเติ้ลวูด (Littlewood. 1981: 94-95) เก่ียวกับหลักการวิธีการสอนภาษาโดย 

Communicative Approach ปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและผูเรียน ครูเปนผูริเริ่มกิจกรรม แตไมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธ

กับผูเรียนเสมอไป บางครั้งครูก็เปนผูรวมการสื่อสารในกิจกรรมการสนทนา  แตบอยครั้งท่ีครูเปนผูสรางสถานการณเพ่ือใหเกิด

การสื่อสารกันระหวางผูเรียนดวยกันเอง ผูเรียนไดรับแรงกระตุนในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเนื่องจากพวกเขารูสึกวา 

กําลังเรียนสิ่งท่ีเปนประโยชนดวยภาษาที่พวกเขาเรียน  ครูเปนผูใหโอกาสแกผูเรียนในการแสดงความเปนตัวของเขาเองในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ ทําใหผูเรียนสามารถผสมผสานความรูภาษาอังกฤษเขากับบุคลิกลักษณะ

ของตนเอง และมีความมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและกับครูผูสอน  

 3) ดานวิธีการสอน (Teaching Methods): ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก วิธีการสอนของวิทยากรที่ใชคําถามกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมคิดและตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ซาวิยอง (Savignon, 1983: 214-220) ในประเด็นที่วาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวาจะตองเปดโอกาส

ใหผูเรียนใชวิธีการที่หลากหลายในการถายทอดความรูที่มีอยูอยางเปนระบบ เพ่ือสื่อความหมาย ผูเรียนจะตองมีความสนใจ

และจําเปนที่จะเรียน ผูสอนจะตองทําหนาท่ีหลากหลายบทบาทเพื่อจัดเตรียมใหผูเรียนไดแสดงและมีสวนรวมในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานตาง ๆ  กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธี Communicative Approach 

กิจกรรมในชั้นเรียนบรรลุไดดวยการสื่อสาร ผูเรียนใชภาษาปริมาณมากในกิจกรรมการสื่อสาร เชน เกม role-play และ 

กิจกรรมการแกปญหา (problem-solving tasks) กิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งถือวาเปนการสื่อสารที่แทจริง   ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ มอรโรว (Johnson and Morrow. 1981: 78-85) ในประเด็นที่วา ลักษณะกิจกรรมการสื่อสารที่แทจริง มี

ลักษณะสามแบบ คือ 1) ชองวางระหวางขอมูลความรูที่มีอยูของผูเรียนแตละคน (Information gap) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึง่

แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองรูกับอีก บุคคลหนึ่งซึ่งไมรูสิ่งนั้น จึงเกิดการสื่อสารขึ้น 2) ทางเลือกในการสื่อสารขอมูลระหวางผูเรียน 

(Choice)  ผูพูดมีทางเลือกในการสื่อสารสิ่งที่เขาจะพูดและวิธีที่จะพูดหรือสื่อสารใหแกผูฟงหรือผูรับสาร  และ 3) ผลสะทอน

กลับของการสื่อสารขอมูล (Feedback)  ผูพูดสามารถที่จะประเมินวาตนเองสามารถสื่อสารขอมูลใหแกผูฟงไดสัมฤทธิ์ผล

หรือไม ผูฟงตองใหผลสะทอนกับผูพูดไดวาตนเองเขาใจหรือไม จึงจะเกิดการสื่อสารที่แทจริงขึ้น คุณลักษณะอีกประการหนึ่ง

ของกระบวนการเรียน/การสอน คือ การใชสื่อการเรียนการสอนที่ใชในสถานการณจริง (Authentic Materials)  ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ บรูมฟต (Brumfit. 1979: 56-70) ในประเด็นท่ีวา การสรางความตองการเรยีนภาษาโดยใหผูเรียนมีโอกาสใน
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การพัฒนาการเรียนรูภาษาดวยสื่อการเรียนการสอนที่เจาของภาษา (Native Speakers)ใชในสถานการณจริงกิจกรรมการ

เรียน/การสอน จะกระทําเปนกลุมเล็ก ๆ เพ่ือที่จะใหผูเรียนไดมีโอกาสในการฝกพูดสนทนามากที่สุด  

 4) ดานการประเมินผลการฝกอบรม (Evaluation): พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุด ยกเวน “แบบทดสอบการฟงในสวนการพูดคุยสั้นๆ (Short  Talk)” พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก และ 

“แบบทดสอบในสวนเลือกเติมใหถูกตอง (Sentence Completetion)” พบวา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ 

“ระยะเวลาทดสอบการฟงในสวนการพูดคุยสั้นๆ (Short  Talk)” พบวา มีความพึงพอใจในระดับนอย  ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก 

ผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนคนไทยยังไมคุนเคยกับสําเนียงหรือการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตองของเจาของภาษา เพราะ

สวนใหญอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเปนอาจารยชาวไทย จึงทําใหคุนเคยกับภาษาอังกฤษสําเนียงไทยเมื่อฟง

สําเนียงจากเจาของภาษาจึงอาจเกิดความสับสน และผูเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ มีโอกาสนอยที่ไดยินสําเนียงภาษาอังกฤษ

ของเจาของภาษา ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินปญหาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและพูดซึ่งอภิปรายไวแลวขางตน  และ

ยังสอดคลองกับขอคิดเห็นของนันทนา รณเกียรติ ( 2551:  1-28)    ในประเด็นที่วา ปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ

คนไทยซึ่งเปนผลมาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ความแตกตางระหวางระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และวิธีการ

สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษใหแกคนไทย  มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทย ไดแก  หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีใช   ตัวผูเรียนเอง ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และสภาพแวดลอมการเรียนการสอน 

เชน หองเรียนและสื่อการสอน  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
การวิจัยครั้งตอไปควรตองศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนของนิสิตนักศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา 
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กลามเนื้อมัดเล็กของเดก็ที่มีความตองการพเิศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือ 1)พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสรมิศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงใน
การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษสําหรับนกัศึกษา 2)เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติตามกิจกรรม และ
ขอเสนอแนะจากจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาครุศาสตร จํานวน 45 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 1. ผลปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนมี 5 ขั้นตอนคือ 1)ข้ันปฐมนิเทศ 2)ข้ันทําความเขาใจ 3)ข้ัน
สรางความคดิแนวใหม 4)ข้ันนําแนวความคิดไปใชในสถานที่จริง และ5)ขั้นทบทวนความรูและประเมนิผลการเรยีนรู 
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาที่เรยีนไดรอยละ 76.34 โดยคะแนนเฉลีย่รวมสูงสุดไดรอย
ละ 78.60 
 3. ศักยภาพการเปนผูเรียนรูของนกัศึกษาโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
  4. นักศึกษามีสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  
  5. แนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคือ ควรใหความรูเก่ียวกับการเขียน
แผนการจัดประสบการณ IEP หรอื IIP การจัดการเรยีนการสอนควรฝกการประเมินความบกพรองของเด็กที่มีความตองการ
พิเศษแตละคนเพื่อกําหนดเปาหมายการเรียน และการจดัการเรียนการสอนควรปรับการดําเนินการใหสอดคลองกับยุควิถีชีวิต
ปกติใหมที่จะตองกระทําพรอม ๆ กับการเปลีย่นแปลงในบริบทของสังคม 

คําสําคัญ : การเรียนการสอน, สมรรถนะสูง, กลามเนื้อมัดเล็ก, เดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

Abstract 

The purpose of this research project is to 1)  develop learning- centered learning activities for 
enhancing the potential to be lifelong learners the learning society of teacher students.  2) And know the 
operational results from the developed teaching and learning activities target group is student, consisting 
of 45 students by purposive sampling.  The tools used for data collection were tests, questionnaires and 
interview forms. Analyze the data by using percentage, mean, and standard deviation. The research results 
are as follows: 
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 1. The results of teaching and learning activities development have 5 steps: 1) Orientation 
phase. 2) Understanding 3) the stage for creating new ideas 4) the steps to apply the concept to the 
actual place and 5) Knowledge Review and Learning Evaluation  

 2. The average achievement score of 76.34 percent of the subjects learned, with the highest 
total grade point average of 78.60 percent. 

 3. The student's overall learner potential is high. 
 4. The students had overall gross motor developmental competencies of children with 

special needs at a high level. 
 5. Guidelines and recommendations for the development of teaching and learning activities 

are: Knowledge should be provided about writing an IEP or IIP experience plan. Instructional management 
should practice assessing the disability of each child with special needs in order to define learning goals. 
And the teaching and learning should be adjusted according to the new era of normal life that must be 
performed along with the changes in the social context. 

Keywords : Instruction, High-Performance, Fine Motor, Children with Special Needs. 

บทนํา 
 การดําเนินการจัดการเรียนรวมเปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการในเรื่องการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลพรอมกับฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทําการรักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 
 ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายใหผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน แหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานประชาชนสามารถ
เขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ มีระบบและกลไกการวดั การติดตามและประเมินผลมีประสิทธภิาพ มีระบบการผลิตครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล และครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาเด็กปฐมวัย 2562 มาตรา 23 กําหนดใหในการผลิตครูหรือ
พัฒนาครูดานการพัฒนาเด็กปฐมวยัใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณของความเปนคร ู
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการ
และปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษตั้งอยูบนพื้นฐานของความเช่ือ
ที่วาเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนท่ีเหมาะสมกับความพิการของเขา 
ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายตาง ๆ เหลาน้ี สวนใหญมีอายุกอนในวัยเรียนเมื่อเทียบกับระบบของ
โรงเรียนปกติคืออายุอยูระหวาง 2-7 ป ซึ่งผลจากการไมไดเตรียมความพรอมทางดานรางกายขั้นพื้นฐานนี้มีผลตอการทํางาน
ของการใชกลามเนื้อหรือที่เรียกกันวา “กลามเนื้อมัดเล็ก” ซึ่งทําใหเด็กเกิดการพัฒนาการดานการเรียนรูชาตามไปดวย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ควรเตรียมความพรอมดานบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัด
การศึกษาพิเศษ และการจัดการศึกษาเรียนรวมแตเนิ่น ๆ กอนไปประกอบวิชาชีพครูจริงดวยการกําหนดใหสถาบันผลิตครู 
ตองเปดสอนรายวิชาบังคับ 2 วิชา คือ วิชาการศึกษาพิเศษ และวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมที่กําหนดใหนักศึกษาคณะครุ
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ศาสตร/ศึกษาศาสตรทุกคนตองเรียนเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปใชฝกประสบการณวิชาชีพครูได
จริง กรณีมีเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษเรียนรวมกับนักเรียนปกติในหองเรียนปกติท่ีตนเองฝกสอน และเมื่อสําเร็จ
การศึกษาก็พรอมนําความรูและประสบการณตรงไปใชจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความจําเปนพิเศษได
ทันที โดยไมตองรอเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 
 

วตัถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
 2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัตจิากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสรมิศักยภาพการเรยีนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมดัเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยท่ีพัฒนาขึ้น 
 3. เพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสรมิศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะ
สูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มคีวามตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั 
 

วิธีดําเนินโครงการวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรในปการศึกษา 2563 จํานวน 
273 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุมนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตรในระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนเรียนในวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive random sampling) จํานวนนักศึกษา 45 คน จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปที่ 3 
 2. เครื่องมือในการทดลอง ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิศักยภาพการเปนผูเรยีนรูสมรรถนะสูงในการ
พัฒนากลามเนื้อมดัเล็กของเด็กทีม่ีความตองการพิเศษสําหรับนักศกึษาสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตรที่พัฒนาขึ้น และ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูมี 4 แบบ ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยครอบคลุมเน้ือหาประมวล
การสอน(Course Syllabus)รายวชิาเปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ(40คะแนน) 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนผู
เรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86-0.94 3) แบบสอบถามสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กที่มีความตองการพิเศษของนักศึกษา จํานวน 40 ขอ ประกอบดวย 4.1)สมรรถนะดานการวเิคราะหสภาพการ
ดําเนินงาน 4.2)สมรรถนะดานการแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน 4.3)สมรรถนะดานการบริหารงานจัดกิจกรรม และ 
4.4)สมรรถนะดานการหาผลสาํเรจ็ของการทํากิจกรรม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 และ 4) แบบสัมภาษณเกีย่วกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการศึกษาแบบเรยีนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย(Inclusive Education for Early Childhood) 
 3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบทดสอบ การสอบถาม และการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีค้ณะผูวิจัยศึกษากรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะ
สูงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยแนวคิดในการประเมินการเปลี่ยนแปลงนิสิตนักศึกษาของ แพสแคเรลลา แนวคิดใน
การศึกษาผลลัพธทางการศึกษาของนิสิตนักศึกษาของ แอสดิน แนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนานักศึกษาของ 
ชิคเคอรริ่ง และสําเนาว ขจรศิลป และผลงานวิจัยของ สุชาดา สุธรรมรักษ โดยคณะผูวิจัยนํามาบูรณาการเปนกรอบแนวคิดใน
การกําหนดตัวแปรอิสระมาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี ้
 

 

 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
101
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ภาพประกอบ กรอบแนวคดิของการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 1. ผลปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนมี 5 ขั้นตอนคือ 1)ขั้น
ปฐมนิเทศ 2)ข้ันทําความเขาใจ 3)ขั้นสรางความคิดแนวใหม 4)ขั้นนําแนวความคิดไปใชในสถานที่จริง และ5)ขั้นทบทวนความรู
และประเมินผลการเรียนรู โดยผลหลังจากการใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นปรากฏดังนี ้
   1.1 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาที่เรียนไดรอยละ 76.34(คะแนนเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวรอยละ 75) 
โดยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดไดรอยละ 78.60 โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่เรียนสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 
76.34 และยังพบวานักศึกษาผานเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 90.42 รายละเอียดดังในตาราง 1 
ตารางที่ 1 คารอยละ คาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนในแตละหองเรียน 

ที่มาของคะแนน 
รอยละท่ี
ไดตํ่าสุด 

รอยละท่ี
ไดสูงสุด X  S.D. 

รอยละของ
นักศึกษาที่
ผานเกณฑ 

เกณฑ
มาตรฐาน
ของที่ตั้งไว 

การทดสอบกับกลุมท่ีเรียนหอง
ที ่1(25 คน) 

19.39 66.31 34.21 4.10 75.34 

ตั้งแตรอยละ 

75 ข้ึนไป การทดสอบกับกลุมท่ีเรียนหอง
ที ่2(20 คน) 

17.46 69.21 37.57 4.61 76.35 

รวมผลสัมฤทธิ์รายวิชา 28.67 78.60 76.34 3.81 90.42 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิ
ศักยภาพการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
สมรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนือ้มัด
เล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษของ
นักศึกษาครู(กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรยีนมี 5 ขั้นตอน) 
     1.ข้ันปฐมนิเทศ 
     2.ข้ันทําความเขาใจ 
     3.ข้ันสรางความคิดแนวใหม 
     4.ข้ันนําแนวความคิดไปใชใน
สถานที่จริง 
     5.ข้ันการทบทวนความรู 

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสงูของนักศึกษา 
   1)ความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลสมัฤทธิ ์
   2)ความสามารถในการทํางานเปนทีม 
   3)ความสามารถดานการใชความคิด 
   4)ความสามารถดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5)ความสามารถดานวิชาการ 
   6)ความสามารถในการสื่อสาร 
   7)ความสามารถแกไขปญหา 
   8)การบริหารทรัพยากรอยางคุมคา 
3. สมรรถนะในการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษสําหรับนักศึกษา 
    1)สมรรถนะดานการวิเคราะหสภาพการดําเนินงาน 
    2)สมรรถนะดานแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน 
    3)สมรรถนะดานบริหารงานจัดกิจกรรม 
    4)สมรรถนะดานการหาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม 
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   1.2 คะแนนเฉลี่ยการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในแตละหอ 
ตาราง 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กในแตละหองการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

พฤติกรรมของเด็ก 
หองเรียนท่ี รวมเฉลี่ย 

(20) 1 2 3 4 5 6 7 
1. การใชมือกับตารวมกันใน
การทํากิจกรรม 

10 11 11 12 14 16 17 
13.50 

(67.50%) 
2. การปฏิบัติตามคําสั่งได
ถูกตอง 

12 12 13 13 14 14 15 
13.75 

(68.75%) 
3. การตอบคําถามไดใน
ระหวางการทํากิจกรรม 

15 16 16 16 17 18 18 
16.75 

(83.75%) 
4. ความตั้งใจในการรวม
กิจกรรม 

14 15 15 16 17 17 17 
16.13 

(80.65%) 

รวม 12.75 13.50 13.75 14.25 15.50 16.25 16.75 
15.03 

(75.15%) 
 
 2. ผลการวิเคราะหศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงของนักศึกษาพบวา ศักยภาพการเปนผูเรียนรูของนักศึกษา
โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ดานความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม( X =4.41) ดานความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์( X =4.31) และดานความสามารถดานวิชาการ(

X =4.27) โดยเรียงแตละดานที่มีศักยภาพมากที่สุดคือ ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น( X =4.51) รับผิดชอบตองานใน

หนาที่และงานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด( X =4.62) และความสนใจ ใฝรูองคความรูใหมๆ เพ่ือสั่งสม

พัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง( X =4.33) ตามลําดับ 

 3. ผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กโดยนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยพบวา นักศึกษามี
สมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยรวมเฉลีย่อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดคือ ดานการหาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม( X =4.40) ดานการวิเคราะหสภาพการ

ดําเนินงาน( X =4.32) ดานการแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน( X =4.27)และดานการบริหารงานจัดกิจกรรม( X =4.18)

ตามลําดับ โดยแตละรายการมากที่สุดของทั้ง 4 ดานคือ นักศึกษาใหรวมมือในการทํางานของกลุมอยางเต็มที่( X =4.61) 

นักศึกษามีความมุงมั่นที่จะทํางานในสวนของตนใหดี สําเร็จตรงเวลา( X =4.67) นักศึกษานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานรวมกับ

ผูอื่นได( X =4.44) และนักศึกษาใหกําลังใจและสงเสริมใหกลุมทํางานกลุมจนบรรลุตามเปาหมาย( X =4.42) 

 4. แนวทางและขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงใน
การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยมีดังนี ้
   4.1 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญตอการสงเสรมิศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงสําหรบันักศึกษา
คณะครุศาสตร ควรใหความรูเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดประสบการณ IEP หรือ IIP ซึ่งในขั้นตอนแรกของกิจกรรมจะมีความ
แตกตางจากกิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่วาเขาไดเนนและใหความสําคัญกับการประเมินความจําเปนดวยการใชขอมูล
จากการประเมินมาเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจวา ผลสัมฤทธิ์ระดับใดท่ีเปนที่ตองการ กอนที่จะเริ่มกระบวนการ
ออกแบบการสอน ขั้นตอนท่ีสองเปนกระบวนการท่ีกระทําคูขนานกันระหวางการปฏิบัติการวิเคราะหการสอนและการ
วิเคราะห ผูเรียนและบริบทในข้ันตอนที่คูขนานกันน้ีเปนกระบวนการวิเคราะหเพื่อใหไดวาลักษณะของการสอนเปนลักษณะ
ของลําดับขั้นตอน ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางไรท่ีไดมีตามลําดับขั้นท่ีจัดให 
     4.2 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรู สมรรถนะสูงในการเรียนรู
สําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยควรมีการระบุเนื้อหาและการกําหนดวัตถุประสงคที่จะตองกระทําพรอม ๆ กัน การ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญครูจะตองแสวงหาแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนมาใช เพ่ือใหผูเรียนเปนผูมี
บทบาทหรือมีสวนรวมอยางตื่นตัวในการเรียนรู(Active Learning) การมีสวนรวมอยางตื่นตัว(Active Participation) หมายถึง 
ความกระฉับกระเฉงทั้งดานสติปญญาคือ ความคิดดานสังคมคือ การปฏิสัมพันธกับผูอื่น ดานอารมณคือ การเกิดอารมณรวม
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ในการมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ การมีสวนรวมอยางตื่นตัว จะตองเปนการตื่นทั้งทางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ 
รวมทั้งใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสามารถเขาใจและสรางองคความรูใหมได 
ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตหลังจากจบเปนบัณฑิตได 
      4.3 ผูสอนควรทําหนาที่เปนผูช้ีทาง แนะนํา และสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศสถานที่จริงทางดานวิชาการ แทนการ
ทําหนาที่เปนผูบอก ผูปอนความรูในช้ันเรียนหรือในหองปฏิบัติการท่ีผานมา โดยผูสอนจะชวยผูเรียน ใหรูจักและสามารถ
พัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีมและการเรียนรูดวยตนเอง จากการช้ีแนะและแนะนําจากผูสอน เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีการสรางสรรคจากความคิดเชิงวเิคราะห ที่ตกผลึกเปนประสบการณในการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ดังน้ัน การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการสอนและชี้นําในชั้นเรียน มาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชุมชนแหงการสราง
องคความรู แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนในการศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กทีม่ี
ความตองการพิเศษของนักศึกษา ฝกการแกปญหาและวางแผนในการนําประสบการณเรียนรูท่ีไดไปใชในอนาคตเปนผูมีความ
พรอมสําหรับโลกการทํางาน(Career Readiness) ตอการประกอบวิชาชีพครูได 
     4.4 ควรเรงปรับเปลี่ยนเปาหมายเชิงคุณภาพของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงโดยใชฐานสมรรถนะ

(Competency based) ควบคูกับฐานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน(Outcome based) ในการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สมรรถนะที่สําคัญคือ  คานิยมทางวิชาชีพ(Professional Values) การ

ปฏิ บัติทางวิชาชีพ(Professional Practice) ทักษะทางวิชาชีพ(Professional Skills)  ความยึดมั่นผูกพันในวิชา ชีพ

(Professional Engagement) และความรูความเขาใจทางวิชาชีพ(Professional Knowledge and understanding) 

     4.5 แนวคิดการเรียนการสอนเปนรายบุคคลของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะ
ที่เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทแตละคนเพ่ือใหนักเรียนที่มีความ
บกพรองผูนั้นมีพัฒนาการดานตาง ๆ สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง 
   4.6 จัดการวัดและประเมินผลตามแผน IEP หรือ IIP ที่เนนการใหขอมูลและการใชขอมูลยอนกลับเพือ่การปรับปรุง
และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีนเปนรายบคุคล ลดการประเมินในลักษณะตัดสนิ หรือแขงขันใหนอยลง โดยใชวิธีการ
หลากหลาย เหมาะสมตามหลักพฒันาการเด็ก หากมีการประเมินเพื่อตัดสินผลใหกระทําดวยความรอบคอบ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกผูเรียน 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีรายละเอียดที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 
ขั้นตอนคือ 1)ขั้นปฐมนิเทศ 2)ขั้นทําความเขาใจ3)ข้ันสรางความคิดแนวใหม 4)ขั้นนําแนวความคิดไปใชในสถานท่ีจริง และ5)
ขั้นทบทวนความรูและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งน้ีผูวิจัยตองการใหผูเรียนใช
กระบวนการสรางความรูดวยตนเองตามแนวทางการสรางสรรคองคความรูนิยมเชิงสังคม(Social Constructivism) ที่ตองการ
ใหผูเรียนตระหนักถึงการเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งผูเรียนมีการสรางความหมายขององคความรูผานการอภิปราย และ
การตอรองเจรจาดวยเหตุผล โดยในระหวางการอภิปรายนักเรียนสามารถระบุ แจกแจงกิจกรรม และทําใหความคิดของเขา
ชัดเจนมากขึ้น การแลกเปลี่ยนแนวคิด การรับฟงการสะทอนผลจากเพ่ือนนักเรียนคนอื่น ๆ การสะทอนผลแนวคิดตนเองอยาง
มีวิจารณญาณเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด จะชวยใหผูเรียนปรับโครงสรางแนวคิดและการสรางความหมาย (Joyce & Weil., 
2000) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรยีน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยเปาหมายทางออมคือ ตองการใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู
อยางมีความหมายสามารถเขาใจและสรางองคความรูใหมไดเอง ซึ่งจะไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี มี
ปญญา สามารถอยูรวมกันกับคนอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 ทั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ Erickson. H.L., 1998) ที่ผูวิจัยไดเนนตั้งแตกอนดําเนินโครงการวจัิย
ที่ใชหลักการจัดการเรียนการสอน(Advance Organizers) ตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย(Theory 
of Meaningful Learning) รวมทั้งผูวิจัยไดศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทรมานาน โดยผลหลังจากการทดลองใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยการใหผูเรียน
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เปนจุดสนใจ หรือเปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุด หรือเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะมองเห็นเปน
รูปธรรมไดจากบทบาทการแสดงออกของผูเรียนในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูดังนั้นภาพที่มองเห็นไดงายและชัดเจนที่สุด
จะอยูที่บทบาทของผูเรียนในการเรียนรู ใชหลักการวาถาครูมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนมีบทบาท
นอยกวา และถือวาครูเปนสําคัญของการเรียนการสอนในทางตรงกันขาม ถาผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูมาก ผูสอนก็จะมี
บทบาทนอยกวา ก็แสดงวาผูเรียนเปนสําคัญของการเรียนการสอนนั้น การจัดการเรียนรูจะมีครูหรือผูเรียนเปนสําคัญมากนอย
เพียงใด ก็ขึ้นอยูกับบทบาทระหวางครูกับผูเรียนวาแตกตางกันนอยเพียงใด บทบาทของผูเรียนและผูสอนถือวาเปนดัชนี หรือ
ตัวบงชี้หลักของการเรียนการสอนในครั้งนี ้
   2. ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาที่เรียนไดรอยละ 76.34(คะแนนเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวรอยละ 75) โดย
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดไดรอยละ 78.60 และนักศึกษายังพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาท่ีเรียนสูงข้ึน คิด
เปนรอยละ 76.34 และยังพบวานักศึกษาผานเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 90.42 ทั้งนี้เนื่องจาก ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงสิ่ง
ที่เรียนรูใหมกับความรูหรือประสบการณเดิมที่เก่ียวของ ซึ่งมีอยูในโครงสรางทางสติปญญา (Cognitive Structure)ของผูเรียน
เองมาแลว ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเขาใจแจมแจง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Joyce & Weil(2000) ที่กลาวถึงหลักการ
สอนของ Ausubel วาในการเรียนการสอนเพ่ือใหมีความหมายกับผูเรียนนั้นขึ้นอยูกับการจัดมโนมติหรือใหความคิดกับผูเรียน
กอนที่จะเรียน ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 1)กอนจะมีการเรียนการสอนความรูใหมจะตองสํารวจความรูความเขาใจของผูเรียนเสียกอน
วามีเพียงพอที่จะทําความเขาใจเรื่องที่เรียนใหมหรือไม ถายังไมมีหรือมีไมพอจะตองจัดเพ่ิมเติมให และ2) การชวยใหผูเรียนจํา
สิ่งที่เรียนไปแลวไดโดยวิธีชวยใหผูเรียนมองเห็นความเหมือนและความแตกตางของความรูใหมและความรูเดิม โดย Ausubel 
ไดใหขอสังเกตวาในการเรียนการสอนนั้นถาสอนความรูใหมกับผูเรียนโดยมีลักษณะคลายคลึงกับความรูเดิมผูเรียนจะลืมงาย 
ตรงกันขาม ถาความรูใหมมีความแตกตางจากความรูเดิมจะชวยใหจําไดนาน (Dettmer, Dyck and Thurston, 1996) ดังนั้น
ในการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่เรียนรูใหมกับความรูเดิม ในขณะเดียวกันจะตองใหผูเรียน
สามารถเช่ือมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมไดดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความเหมือนและความแตกตางจะ
ชวยใหเกิดการเรียนรูและการจําไดด ี
   3. นักศึกษามีศักยภาพการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตสมรรถนะสูงโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานโดยเรียงมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ดานความสามารถในการทํางานเปนทีม ดานความสามารถในการทํางานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ และดานความสามารถดานวิชาการ โดยเรียงแตละดานท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดคือ ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
รับผิดชอบตองานในหนาที่และงานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด และความสนใจ ใฝรูองคความรูใหมๆ เพ่ือ
สั่งสมพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร มหาพล
ตระกูล (2550)ไดศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผลการศึกษาพบวา 
นิสิตมีความเห็นวาการจัดการเรียนการสอน และการใหบริการสนับสนุนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของ มศว โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับการศึกษาของบุญเลี้ยง ทุมทองและเฉลิมชัย โสสุทธิ์ (2555)ไดทําการศึกษา
ศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งผลการศึกษาพบวา ศักยภาพการเปนผู
เรียนรูสมรรถนะสงูของนักศึกษาโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 4. นักศึกษามีสมรรถนะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาสมรรถนะของนักศึกษาเปนรายดานจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดคือ ดานการหาผลสาํเร็จของการทํากิจกรรม 
ดานการวิเคราะหสภาพการดําเนนิงาน ดานการแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวนและดานการบริหารงานจดักิจกรรม 
ตามลาํดับ โดยแตละรายการมากที่สุดของท้ัง 4 ดานคือ นักศึกษาใหรวมมือในการทํางานของกลุมอยางเต็มที่ นักศึกษามีความ
มุงมั่นที่จะทํางานในสวนของตนใหดี สําเร็จตรงเวลา นักศึกษานักศกึษาสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได และนักศึกษาให
กําลังใจและสงเสริมใหกลุมทํางานกลุมจนบรรลตุามเปาหมาย ทั้งน้ีเนื่องจากในกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบริหารงานจัด
กิจกรรมเปนการดําเนินการตามท่ีได กําหนดกิจกรรม/งาน/โครงการ/แผนงานเพ่ือใหนําไปสูการปฏิบติั โดยคํานึงถึงหลักการ
บริหารแบบการมสีวนรวม หลักธรรมาภิบาล ประโยชนสวนรวมและควรลดขอจํากดัในการบริหารการจัดการ รวมทั้งการ
บริหารงานจดักิจกรรมควรใหสอดคลองกับภูมสัิงคมของแหงนั้น ๆ ดวย นอกจากนี้ยังดาํเนินการตามกระบวนการกําหนดกลุม
คนแลว จากนั้นใหนักศึกษาจัดระบบการทํางานโดยการกําหนดหนาที่ฝายตาง ๆ อาทิเชน ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
กรรมการและตําแหนงตาง ๆ เพ่ือการเอื้ออํานวยและขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมทั้งงายแกการประสานงานและติดตามงาน 
โดยการสมคัรใจหรือลงประชามตภิายในกลุมของนักศึกษาเอง 
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ขอเสนอแนะการวิจัย  
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

       1.1 ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษไปใชพบวา จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนพบวา มี 5 ข้ันตอน 
ซึ่งในเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีตองการใหผูเรียนพัฒนาตนเองไปสูบัณฑิตที่สมบูรณและเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนตอในวิชาเอกของตนเองตอไป โดยคุณลักษณะของบัณฑิตนั้นความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะดําเนินการใหตนเองไดพัฒนา
ขีดความสามารถของตนไดเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ รูจักคิดวิเคราะห ใชเหตุใชผลเชิง
วิทยาศาสตร มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู รูวิธีการและการเรียนรูดวยตนเอง มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมี
ทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาอาชพีและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไดตอไป 
 1.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายพบวา ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมศักยภาพการเปนผู
เรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยใน
รายวิชา กลุมวชิาชีพครู(บังคับเลือก) นักศึกษามีแนวโนมจะมคีวามสขุดี แตเนื่องจากนักศึกษาขาดแรงจูงใจ ใหตระหนักถึง
เปาหมายอนาคต รวมท้ังการใหเหน็ตัวแบบจริง ในปจจุบันควรยอมรับวานักศึกษามีปญหาเรื่องการเรยีน การอาน โดยเฉพาะ
การเขียน ผูวิจัยขอเสนอแนะตอคณะครุศาสตรควรเรงปรับเปลี่ยนเปาหมายเชิงคณุภาพของระบบการผลิตและพัฒนาครู
สมรรถนะสูงโดยใชฐานสมรรถนะ(Competency based) ควบคูกับฐานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน(Outcome based) ใน
การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคณุวฒิุระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สมรรถนะทีส่ําคญัคือ  
คานิยมทางวชิาชีพ(Professional Values) การปฏิบติัทางวิชาชีพ(Professional Practice) ทักษะทางวิชาชีพ(Professional 
Skills) ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ(Professional Engagement) และความรูความเขาใจทางวชิาชีพ(Professional 
Knowledge and understanding) สวนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่สําคญัคือ  เปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง เปนพลเมือง
คุณภาพ และมีจิตสํานึกความเปนพลเมือง(Productive and Concern Citizen) เปนผูที่สมบูรณดวยคุณลักษณะและ
คุณธรรม(Character and Integrity) เปนผูมีทักษะและความรูที่จําเปนในการทํางานยุคศตวรรษที่ 21(Marketable Skill 
and Knowledge) เปนผูมีความพรอมในการดําเนินชีวิต(Life Readiness) เปนผูสรางสรรคงานเชิงรกุ เปนผูมีความพรอม
สําหรับโลกการทํางาน(Career Readiness) และเปนบุคคลที่มั่นใจในตนเองและเปนที่เช่ือมั่นของบุคคลอื่น อกีทั้งมีการ
วิเคราะห วิจยัและติดตามผลการประเมินดานการพัฒนาการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
       2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูสมรรถนะสูงในดานอื่น ๆ ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษาหรือชั้นปที่นักศึกษากําลังเรียนอยู 
       2.2 ควรมีการเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงในการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับนักศึกษาครูที่จําแนกตามกลุมสาขาวิชาการอื่น ๆ เชน กลุม
วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี และกลุมมนุษยศาสตร-ครุศาสตร เปนตน 
       2.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการสรางเครื่องมือวัดหรือแบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพ
การเปนผูเรียนรูสมรรถนะสูงสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่จําแนกตามคณะหรือสาขาวิชาที่เปนมาตรฐาน 
       2.4 ควรมีการสรางชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะดานความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ(Professional Engagement)
ความเปนครูสําหรับอาจารยผูสอนคร ู
    2.5 ควรมีการศึกษาองคประกอบสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในระดับปริญญาตรี 4 
และ 5 ป 
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บทคัดยอ 

ในบทความนี้เปนการนําเสนอการวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงในทอพีวีซทีั้งปลายเปด 1 และ 2 ดาน
ดวยเซนเซอรอคูสติกหรือไมโครโฟนบนสมารตโฟน คาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงที่วัดดวยสมารตโฟนเซนเซอร          
มีความสอดคลองกันดีกับทฤษฎี โดยผลการวิจัยพบวาคาอัตราเร็วและความถ่ีการสั่นพองเสียงในทอพีวีซีปลายเปด 2 ดาน                
มีคาความถี่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทาของเลขจํานวนเต็ม และความถี่การสั่นพองเสียงของทอพีวีซปีลายปด 1 ดานมีคาความถี่เปน
จํานวนเทาของเลขจํานวนเต็มคี่ ชุดทดลองท่ีสรางข้ึนนี้สามารถนําไปใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง อัตราเร็วและ
การสั่นพองเสียง ในรายวิชาฟสกิสไดเปนอยางด ี

คําสําคัญ: อัตราเร็วเสยีง, ทอปลายเปดและปด, สมารตโฟนเซนเซอร, ชุดทดลองฟสิกส 
 

Abstract 
This article, we presents the sound velocity and resonance frequency in a 1- sided and 2- sided 

resonance PVC tube resonance measurement with an acoustic sensor or a microphone on a smartphone. 
Sound velocity and resonant frequency measured by smartphone sensor.  The results showed that         
sound velocity and resonance frequency of the 2- sided open end PVC tube had the the frequency of the 
increase of the integer number.  And the sound velocity and resonance frequency of the PVC tube of the 
1-sided opened has a frequency that is equal to the odd integer. The experimental set-up can be used as 
a learning media for the teaching in the topic of the sound velocity and resonance frequency in physics 
courses. 

Keywords: Sound velocity, Open ended and closed ended tubes, Smartphone sensor, Physics 
experiment 

 
บทนํา 

การศึกษาของไทยในปจจุบันอยูในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปฏิรูปทางการศึกษาบอยครั้ง แตไมวาการ
ปฏิรูปการศึกษาจะทําใหหลักสูตรการเรียนการสอนตองปรับปรุงตามไปอยางไร ในชั้นเรียนยังคงยึดการเรียนรูแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (student–center) ดังนั้นผูสอนตองทุมเทอยางมากในการออกแบบแนวทางดําเนินกิจกรรมการสอนที่สามารถ
กระตุนความสนใจของผูเรียน และใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดการเรียนรูไดดวยตัวเอง แตการท่ีผูสอนจะจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสมไดนั้น ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการสอน วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ 
กอนจะออกแบบการเรียนรูหรือวางแผนการจัดการเรียนรูที่ดีได (วิจารณ พานิช, 2555) จะเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลายเปนสวนสําคัญของการสอนในช้ันเรียน การสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียวที่ไมตองเตรียมกิจกรรมเพ่ิมเติม              
จึงไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจทฤษฎีปรากฏการณตาง ๆ ในวิชาฟสิกส และไมสามารถแกโจทยปญหาแบบประยุกตได การ
สรางอุปกรณทางวิทยาศาสตร และชุดการทดลองตาง ๆ จึงมีบทบาทอยางมากในการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดทาง
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วิทยาศาสตร (Osborne, 2014: 177-196) ทําใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนเพิ่มมากข้ึน สามารถสงถายความรูและ
สามารถประยุกตหลักการสูสถานการณใหม ๆ ได (Cox and Junkin, 2002: 37) วิชาฟสิกสเปนสาขาวิชาที่ใชหลักการและ
ทฤษฎีตาง ๆ มาอธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121)   
แตเนื้อหาบางเรื่องเปนปรากฏการณเชิงนามธรรม ที่ใหผูเรียนตองอาศัยจิตนาการเพื่อใหเห็นลักษณะของปรากฏการณ เชน 
เรื่องคลื่นเสียง โดยเฉพาะการสั่นพองเสียง เปนปรากฏการณเชิงนามธรรมที่ผูเรียนตองอาศัยประสบการณของตนเอง ซึ่ง
ผูเรียนแตละคนยอมมีประสบการณแตกตางกัน เพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ในเรื่องคลื่นเสียงให
ตรงกันไดผูสอนจึงนําเทคโนโลยีสื่อการสอนเขามาใชในหลักสูตรการเรียนรูที่ออกแบบข้ึน และยังชวยแกไขความเขาใจผิดใน
หลักการเรื่องคลื่นเสียงของผูเรียน (Houle, and Barnett, 2008: 242) เพราะความเขาใจผิดของผูเรียนเกิดขึ้นไดถา
จินตนาการที่ผูเรียนแตละคนสรางข้ึนเองผิดพลาดผูเรียนก็จะมีแนวคิดในเรื่องนั้นผิดไป ผลที่ตามมาคือผูเรียนไมเขาใจเนื้อหา 
ทําใหรูสึกวาฟสิกสเปนวิชาที่เขาใจยาก เกิดความไมอยากเรียน เพื่อแกไขปญหาความคลาดเคลื่อนทางแนวคิดผูสอนตอง
ออกแบบการสอนโดยใชชุดการทดลองเปนสวนหน่ึงของหนวยการเรียนรู โดยชุดการทดลองท่ีใชในโรงเรียนสวนใหญเปน
อุปกรณที่ตองสั่งซื้อทําใหเกิดความสิ้นเปลือง และไมเพียงพอตอจํานวนผูเรียนที่เพ่ิมมากขึ้นเปนการปดโอกาสในการเรียนรูของ
ผูเรียน ดังนั้นการออกแบบชุดการทดลองท่ีสามารถสรางข้ึนเองเพ่ือนํามาใชประกอบการเรียนการสอนจึงมีประโยชนอยางมาก
ในการสรางความเขาใจพ้ืนฐานในวิชาฟสิกส (Sokoloff, Laws, and Thornton, 2007: S83-S94) เพ่ือการศึกษาระดับสูง
ตอไปในอนาคต 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง คลื่นเสียง มีดังนี้ Valdan และคณะ (Valdan et al, 
2014: 268-270) ไดหาคาความเร็วคลื่นเสียงจากทอนําเสียงท่ีมีพ้ืนผิวเปนลูกพูก วัดคาความเร็วเสียงไดเปน 316 ± 4 m/s   
Bacon (Bacon, 2012: 351-353) ไดหาคาความเร็วคลื่นเสียงที่แปรคาตามอุณหภูมิของสภาวะแวดลอมของคลื่นเสียงที่
เดินทางในทอ PVC ปลายเปดทั้งสองดานซึ่งมีคาความเร็วเสียงแปรตามอุณหภูมิเปน 331.3 + 0.607Tc และ Amorim และ
คณะ (Amorim et al, 2011: 360-362) ไดหาคาความเร็วคลื่นเสียงในทอเสียงท่ีพื้นผิวเปนลูกฟูกและยืดหยุน วัดคาความเร็ว
คลื่นไดคาเปน 329 ± 6 m/s   แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอรวัดคลื่นเสียงใหมีขนาดเล็กลงตามยุคสมัยใหม 
โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีเมนบอรดของสมารตโฟนในปจจุบันที่สามารถฝงเซนเซอรตาง ๆ ลงไปไดจํานวนมากมาย จึง
ทําใหสามารถประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร (ชาติ ทีฆะ, 2560: 2386 – 2395) การประยุกต         
ใชเซนเซอรบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวดัการศึกษาคลื่นเสียงไดเริ่มตนมาตั้งแต ป ค.ศ. 2013 โดย Kuhn และ Vogt (Kuhn 
and Vogt, 2013: 118 – 119) โดยการใชแอปพลิเคชัน Audio Kits เพ่ือศึกษาความถี่การสั่นพองของคลื่นเสียง Parolin และ 
Pezzi (Parolin and Pezzi, 2013: 508 – 509) ไดศึกษาวิจัยหาคาอัตราเร็วเสียงของคลื่นเสียงท่ีเดินในทอที่มีกาซตาง ๆ ไหล
ผานในทอ Hirth และ คณะ (Hirth et al, 2016: 163–167) ไดทดลองการหาคาความถ่ีสั่นพองของเสียงโดยใช ทอกระดาษ
ปลายเปด 1 และ 2 ดาน โดยใช iPad ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectrum View Plus วัดคาความถ่ีของการสั่นพองเสียง ดวย
การขย้ําเศษกระดาษใหเกิดที่ปลายดานหนึ่งของทอกระดาษ Yavuz และ Temiz (Yavuz and Temiz, 2016: 015009) ได
ทําการทดลองศึกษาวิจัยหาคาอัตราเร็วเสียงที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงภายในทอโดยใชแหลงกําเนิดเสียงจาก
สมารตโฟนสงสัญญาณเขาไปภายในทอและใชสมารตโฟนอีกเครื่องเปนตัวรับสัญญาณคลื่นเสยีงเพ่ือหาคาอัตราเร็วเสียงท่ีเปน
ฟงกชันของอุณหภูมิโดยใชแอปพลิเคชัน Spectrum View app ในการแสดงผลการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองพบวา
คาอัตราเร็วเสียงท่ีเปนฟงกชันของอุณหภูมิท่ีไดจากการทดลองมีคาสอดคลองกันดีกับคาที่คํานวณในทางทฤษฎี  Kasper และ 
คณะ (Kasper, Vogt, and Strohmeyer, 2015: 523–524) ไดทดลองวิจัยวัดและวิเคราะหอัตราเร็วเสียงใน  ทอสงน้ํา โดย
วิธีการวัดอัตราเร็วเสียงภายในหองทดลองและนอกหองทดลองเปรียบเทียบกันโดยใชเซนเซอรไมโครโฟนบนสมารตโฟน ที่
ติดตั้ง oscilloscope app พบวาอัตราเร็วเสียงภายนอกหองทดลองจะมีคานอยกวาการทดลองในหองทดลองเนื่องจากดาน
นอกหองนั้นมีคาอุณหภูมิต่ํากวาภายในหองทดลองน่ันเอง Parolin และ Pezzi (Parolin and Pezzi, 2015: 443 – 447) ได
ประยุกตใชสมารตโฟนในการศึกษาวิจัยการทดลองทอของคุนดต โดยใชเซนเซอร Acoustic บนสมารตโฟนที่ติดตั้ง แอปพลิเค
ชัน Soundbeam app เพื่อวัดคาของสัญญาณคลื่นเสียงภายในทอระหวาง แอมพลิจูดและเวลาของตําแหนงที่ทําใหเกิดเสียง
ดังสูงสุด (ตําแหนงปฏิบัพของเสียง) และแสดงตําแหนงท่ีทําใหเกิดเสียงเบาสุด (ตําแหนงบัพของเสียง) จะเห็นไดวาเทคโนโลยี
เซนเซอรบนสมารตโฟนสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาคลื่นเสียง มีทั้งท่ีใชเปนแหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นเสียงและตัวรับ
สัญญาณคลื่นเสียง  

จากงานวิจัยท่ีไดกลาวมาขางตน คณะผูวจิัยจึงสนใจการประยุกตใชเซนเซอรบนสมารตโฟนวัดคาความถี่การสั่นพอง
เสียงแลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงที่เดินทางภายในทอพีวีซีปลายเปด 1 และ 2 ดาน ที่มีความยาว L คงที่ ดวยเซนเซอร 
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Acoustic หรือ Microphone บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด   ซึ่งการทดลองวจิัยนีเ้หมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนฟสิกส เรื่อง อัตราเร็วเสียง ท้ังในระดับมัธยมและอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงในทอปลายเปด 1 และ 2 ดาน โดยใชเซนเซอร Acoustics 

หรือ Microphones บนสมารตโฟน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน 
ในการวิจัยครั้งนี้ใชทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m และสมารตโฟน 2 เครื่อง ติดตั้งชุดการ

ทดลองดังแสดงในภาพที่ 1  สมารตโฟนเครื่องที่ 1 (Lenovo K5 NOTE) ติดตั้งแอปพลิเคชันเครื่องกําเนิดความถี่ Frequency 
Generator ที่ผลิตโดย Thomas Gruber ใชเปนแหลงกําเนิดความถ่ีสามารถปรบัคาความถ่ีตั้งแต 20 – 20 kHz   โดยการจาย
ความถ่ีใหกับลําโพงวางท่ีปลายดานหนึ่งของทอพีวีซี และเครื่องสมารตโฟนเครื่องท่ี 2 (Xiao MI MI9t) ใชเปนตัววดั ติดตั้งแอป
พลิเคชัน Spectroid ท่ีผลิตโดย Carl Reinke เพ่ือวัดคาความถี่ของคลื่นเสียงท่ีเดินผานทอพีวีซีและอยูที่ปลายดานหนึ่งของทอ 
คาความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดานมีสมการความสัมพันธดังนี้ (Jewett & Serway, 2014: 547) 

, 1,2,3,...
2n

v
f n n

L
       (1) 

เมื่อ v คือ อัตราเร็วเสียงหาคาไดจาก 331 0.6v t  , t คืออุณหภูมิหองทดลองในหนวยองศาเซลเซียส                 
(26 °C ณ วันท่ีทําการทดลองวจิัย) n คือ ลําดับฮารมอนิกสของการสั่นพอง และ L คือความยาวของทอพีวีซ ี

ในกรณีที่ทราบคาความยาวทอ (L) และรัศมีทอ (R) คาความถ่ีมูลฐาน (f0) จะมีคาเปน (Hirth, Kuhn, and Muller, 
2015: 120 – 121) 
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0( 1) , 0,1,2,...nf n f n       (3) 

 

 
ภาพท่ี 1 (ก) การติดตั้งชุดทดลองหาคาอัตราเร็วเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน ทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ                 
R = 0.025 m (ข) แอปพลิเคชัน Frequency Generator สําหรับจายคาความถ่ี และ (ค) แอปพลิเคชัน Spectroid ใชเปนตัว
วัดความถี ่

 
ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ใชทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m โดยการจายคาความถี่ fn จาก

สมการที่ (3) ดวยแอปพลิเคชัน Frequency Generator ใหกับลําโพงที่ใชเปนแหลงกําเนิดเสียง และใชแอปพลิเคชัน 
Spectroid เปนตัววดัคาความถี่ที่ปลายอีกดานหนึ่งของทอ แลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงจากสมการที่ (3) 

 
2. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน 
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1) กรณีใชทอความยาว L คงที ่
ในกรณีการสั่นพองของทอปลายปด 1 ดาน ติดตั้งชุดการทดลองดังแสดงในภาพที่ 2 คาความถ่ีการสั่นพองของ

ทอปลายปด 1 ดานมีสมการความสัมพันธดังน้ี (Jewett & Serway, 2014: 547) 
 

 
ภาพท่ี 2 การติดตั้งชุดทดลองหาคาอัตราเร็วเสียงของทอปลายปด 1 ดาน ทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีทอ R = 0.025 m 
 

, 1,3,5,...
4n

v
f n n

L
       (4) 

เมื่อ v คือ อัตราเร็วเสียงหาคาไดจาก 331 0.6v t  , t คืออุณหภูมิหองทดลองในหนวยองศาเซลเซียส (26 °C 
ณ วันที่ทําการทดลองวจิัย) n คือ ลําดับฮารมอนิกสของการสั่นพอง และ L คือความยาวของทอพีวีซ ี

ในกรณีที่ทราบคาความยาวทอ (L) และรัศมีทอ (R) คาความถ่ีมูลฐาน (f0) จะมีคาเปน (Hirth, Kuhn, and 
Muller, 2015: 120 – 121) 
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0(2 1) , 0,1,2,...nf n f n       (6) 

ในการทดลองวจิัยครั้งนี้ใชทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m โดยการจายคาความถี่ fn จาก
สมการที่ (6) ดวยแอปพลิเคชัน Frequency Generator ใหกับลําโพงที่ใชเปนแหลงกําเนิดเสียง และใชแอปพลิเคชัน 
Spectroid เปนตัววัดคาความถ่ีที่ปลายอีกดานหนึ่งของทอ แลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงจากสมการท่ี (6) 

 
2) กรณีปรับความยาวทอในลักษณะลูกสูบ 
ในกรณีนี้คลื่นเสียงเดินทางเขาไปในทอที่ปลายอีกดานหนึ่งปดอยู โดยมีอากาศเปนตัวกลางคลื่นเสียงจะเกิดการ

สะทอนกลับจากปลายปดนั้นออกมา คลื่นเสียงท่ีเกิดทางเขาและออกนั้นจะมีการสะทอนกลับไปมาซึ่งจะทําใหเกิดการเสริมกัน
หรือหักลางกันของคลื่นภายในทอ ผลที่สังเกตไดคือจะไดยินเสียงดังข้ึนท่ีระยะความยาวของลําอากาศในทอจะทําใหเกิดการ
สั่นพองตอเสียงความถี่หนึ่ง ๆ นั้นหมายถึงเสียงท่ีดังข้ึนในแตละความถี่สามารถเกิดข้ึนไดหลากหลายระยะของลําอากาศในทอ
โดยความสัมพันธกับความยาวคลื่นของเสียงในอากาศอธิบายไดดังนี ้

(2 1)
4n

v
L n

f
        (7) 

ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ใชทอปลายปด 1 ดาน ทอพีวีซียาว L = 0.25 m รัศมีภายในทอ R = 0.025 m และใช
ความถี่ f = 500 – 3000 Hz (แอปพลิเคชัน Frequency Generator) ดวยการเลื่อนลูกสูบออกจากลําโพงชา ๆ เพ่ือหา
ตําแหนงท่ีเกิดเสียงกองท่ีสุด 2 ตําแหนงภายในทอ กําหนดใหเปน L1 และ L2 ตามลําดับ และใชแอปพลิเคชัน Spectroid และ 
SPARKvue วัดคาความถี่ตําแหนงการเกิดเสียงกอง แลวคํานวณหาคาอัตราเร็วเสียงจากสมการท่ี (7) 
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ผลการวิจัย 
1. อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน 

คาอุณหภมูิ ณ สถานที่ทําการทดลองวิจัยวัดคาไดเทากับ t = 26 C ดังนั้นคาอัตราเร็วเสยีงในอากาศมีคาเทากับ 
331 0.6(26 ) 346.6o

tv C m s       (8) 

ความยาวทอพีวีซี L = 0.25 m, รัศมีทอ R = 0.025 m จะไดคาความถี่มูลฐานมีคาเทากับ 

0

346.6
617.83

2( 1.22 ) 2[0.25 1.22(0.025 )]

v m s
f Hz

L R m m
  

 
  (9) 

 
ตารางที่ 1 อัตราเร็วและความถ่ีการสั่นพองเสยีงของทอปลายเปด 2 ดาน 
 

f (Hz) 
f ทดลอง (Hz) 

วัดคาดวย Spectroid app 
% Error 

ความถ่ีสั่น
พอง 

v ทดลอง 
(m/s) 

% Error 
อัตราเร็ว
เสียง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย S.D. 

f0 = 617.83 615 621 615 617.00 3.46 0.13 346.14 0.13 
2f0 = 1235.66 1230 1230 1230 1230.00 0.00 0.46 345.02 0.46 
3f0 = 1853.49 1852 1828 1852 1844.00 13.86 0.51 344.83 0.51 
4f0 = 2471.32 2461 2461 2461 2461.00 0.00 0.42 345.16 0.42 
5f0 = 3089.15 3047 3094 3094 3078.33 27.14 0.35 345.39 0.35 

 
จากการทดลองปลอยคาความถี่จากแหลงกําเนิด (Lenovo K5 NOTE) ติดตั้งแอปพลิเคชันเครื่องกําเนิดความถี่ 

Frequency Generator ในชวงคาความถี ่f0, 2f0, 3f0, 4f0 และ 5f0 ดังแสดงในตารางผลการทดลองท่ี 1 และใช         สมารต
โฟนเครื่องท่ี 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid) ใชเปนตัววัด พบวา คาความถ่ีการสั่นพองท่ีวัดไดมีคาใกลเคียง
กับคาความถี่ของแหลงกําเนิด มีคาความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.13 – 0.46 %   เมื่อนําคามาหาอัตราเร็วเสียงในอากาศคาที่
ไดมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.13 – 0.46 % เชนเดียวกัน 

 
2. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน 

1) กรณีใชทอความยาว L คงที ่

คาความถี่มลูฐานมีคาเทากับ 0

346.6
326.67

4( 0.61 ) 4[0.25 0.61(0.025 )]

v m s
f Hz

L R m m
  

 
 

 
ตารางที่ 2 อัตราเร็วและความถ่ีการสั่นพองเสยีงของทอปลายปด 1 ดาน ในกรณีใชทอความยาว L คงท่ี 

f (Hz) 
f ทดลอง (Hz) 

วัดคาดวย Spectroid app 
% Error 

ความถีส่ั่น
พอง 

v ทดลอง 
(m/s) 

% Error 
อัตราเร็ว
เสียง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย S.D. 

f0 = 326.67 328 328 328 328.00 0.00 0.41 348.01 0.41 
3f0 = 980.01 984 973 984 980.33 6.35 0.03 346.71 0.03 
5f0 = 1633.35 1641 1641 1641 1641.00 0.00 0.47 348.22 0.47 
7f0 = 2286.69 2297 2297 2297 2297.00 0.00 0.45 348.16 0.45 
9f0 = 2940.03 2930 2930 2930 2930.00 0.00 0.34 345.41 0.34 

 
จากผลการทดลองการวัดคาความถี่การสั่นพองและอัตราเร็วเสียงในอากาศกรณีทอปลายปด 1 ดาน ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 พบวา คาความถ่ีการสั่นพองที่วัดดวยสมารตโฟนเครื่องท่ี 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid มีคา
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ใกลเคียงกับคาความถ่ีของแหลงกําเนิด มีคาความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.03 – 0.47 %   เมื่อนําคามาหาอัตราเร็วเสียงใน
อากาศคาที่ไดมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.03 – 0.47 % เชนเดียวกัน 
 

2) กรณีปรับความยาวทอในลักษณะลูกสูบ 
 

ตารางที่ 3 อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน กรณีปรับความยาวในลักษณะลูกสูบ 
 

f (Hz) 
ระยะทีเ่กิดการสั่นพอง f วัดคาดวย

สมารตโฟน 
(Hz) 

% Error  
ของความถ่ี 

(v) 
ปฏิบัต ิ
(m/s) 

% Error 
อัตราเร็วเสยีง
ในอากาศ 

L1 เฉลี่ย (m) L2 เฉลี่ย (m) 

500 0.47 0.83 498 4.04 360 3.87 
800 0.40 0.62 797 1.73 352 1.56 
1000 0.38 0.55 996 1.73 340 1.90 

 
จากผลการทดลองการวัดคาความถ่ีการสั่นพองและอัตราเร็วเสียงในอากาศกรณีปรับความยาวในลักษณะลูกสูบ ดัง

แสดงในตารางที่ 3 พบวา คาความถี่การสั่นพองท่ีวัดดวยสมารตโฟนเครือ่งท่ี 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid 
มีคาใกลเคียงกับคาความถี่ของแหลงกําเนิด มีคาความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 1.73 – 4.04 %   เมื่อนําคามาหาอัตราเร็วเสียง
ในอากาศคาที่ไดมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 1.56 – 3.87 % ตามลําดับ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายเปด 2 ดาน 
จากผลการทดลองท่ีวัดคาความถี่การสั่นพองเสียงของทอพีวีซี L = 0.25 m รัศมีทอ R = 0.025 m ปลายเปดทั้ง    

2 ดาน คาความถ่ีที่วัดไดดังแสดงในตารางที่  1 นั่นสอดคลองกันดีกับสมการท่ี (3) 0( 1) , 0,1,2,...nf n f n                 

และผลการทดลองของ Hirth และคณะ (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121) Yavuz. และ Temiz (Yavuz and 
Temiz, 2016: 015009) และ Parolin และ Pezzi (Parolin and Pezzi, 2015: 443 – 447) ตัวอยางเชน เมื่อปลอย
คาความถ่ีจากแหลงกําเนิดความถ่ีที่ f0 = 617.83 Hz จะไดคาความถ่ีการสั่นพองเสียงภายในทอที่ยาว L = 0.25 m เทากับ 
617.00 Hz  เมื่อทําการเพ่ิมคาความถ่ีจากแหลงกําเนิดคลื่นเสียงเปน 2f0, 3f0, 4f0 และ 5f0 คาความถ่ีการสั่นพองเสียงในทอ
ปลายเปด 2 ดานที่วัดคาดวยสมารตโฟน Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid มีคาใกลเคียงกับความถี่ของ
แหลงกําเนิด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประยุกตใชเซนเซอร Acoustic หรือ Microphone บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด
คาความถี่การสั่นพองเสียงมีความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวดัสูง (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121)  

 
2. การวัดคาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงของทอปลายปด 1 ดาน 

1) กรณีใชทอความยาว L คงที ่
จากผลการทดลองที่วดัคาความถ่ีการสั่นพองเสียงของทอพีวีซี L = 0.25 m รัศมีทอ R = 0.025 m ปลายปด 1 

ดาน คาความถี่ที่วัดไดดังแสดงในตารางที่ 2 นั่นสอดคลองกันดีกับสมการที่ (6) 0(2 1) , 0,1,2,...nf n f n     และผลการ

ทดลองของ Hirth และคณะ (Hirth, Kuhn, and Muller, 2015: 120 – 121) Yavuz. และ Temiz (Yavuz and Temiz, 
2016: 015009) ตัวอยางเชน เมื่อปลอยคาความถี่จากแหลงกําเนิดความถ่ีที่ f0 = 326.67 Hz จะไดคาความถี่ การสั่นพอง
เสียงภายในทอท่ียาว L = 0.25 m เทากับ 328.00 Hz  เมื่อทําการเพิ่มคาความถี่จากแหลงกําเนิดคลื่นเสียงเปน 3f0, 5f0, 7f0 
และ 9f0 คาความถี่การสั่นพองเสียงในทอปลายปด 1 ดานที่วัดคาดวยสมารตโฟน Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน 
Spectroid มีคาใกลเคียงกับความถี่ของแหลงกําเนิด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประยุกตใชเซนเซอร Acoustic หรือ Microphone 
บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดคาความถ่ีการสั่นพองเสียงมีความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัดสูง (Hirth, Kuhn, and 
Muller, 2015: 120 – 121) เชนกับกรณีทอปลายเปด 2 ดาน 
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2) กรณีปรับความยาวทอในลักษณะลูกสูบ 
จากผลการทดลองการวัดคาความถี่การสั่นพองและอัตราเร็วเสียงในอากาศกรณีปรับความยาวในลักษณะลูกสูบ 

ดังแสดงในตารางที่ 3 คาความถี่การสั่นพองที่วัดดวยสมารตโฟนเครื่องท่ี 2 (Xiao MI MI9t ติดตั้งแอปพลิเคชัน Spectroid) 

ในการเกิดการสั่นพองครั้งท่ี 1 และ 2 สอดคลองกับสมการที่ (7) (2 1)
4n

v
L n

f
   และผลการทดลองของ Yavuz (Yavuz, 

2015: 281 – 284) Yavuz. และ Temiz (Yavuz and Temiz, 2016: 015009) ที่ไดประยุกตใชสมารตโฟนแอปพลิเคชันใน
การหาคาอัตราเร็วเสียงในอากาศภายในทอพีวีซี และคาที่ไดมีคาใกลเคียงกับคาความถ่ีของแหลงกําเนิด  

จากผลการทดลองวิจัยการวัดคาอัตราเร็วและการสั่นพองเสียงในอากาศโดยใชสมารตโฟนแอปพลิเคชันเปน
แหลงกําเนิดเสียงและเปนเครื่องมือวัดความถี่การสั่นพองเสียง คาที่ไดจากการทดลองวจิัยมีคาใกลเคียงกับคาทางทฤษฎีซึ่งการ
ทดลองวิจัยนี้เปนการใชอุปกรณการทดลองอยางงายไมซับซอนแตคาที่ไดมีความแมนยําและเที่ยงตรงสูง   ดังนั้นการ
ทดลองวิจัยในครั้งน้ีจึงเหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง อัตราเร็วและการสั่นพองเสียง                    
เปนอยางยิ่ง 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
ในการนําการทดลองวิจัยน้ีไปใชประโยชนตอจําเปนอยางยิ่งที่ตองตรวจสอบเซนเซอรบนสมารตโฟน รวมท้ังการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันกอนนําไปใชเปนเครื่องมือวัด และการทําการทดลองอาจใชทอที่มีรัศมีตาง ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลองวิจัยได 
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การศกึษาเปรียบเทียบคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ของแทงแมเหล็กถาวร  
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บทคัดยอ 
 

ในงานวิจัยนี้เปนการนําเสนอการทดลองการวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ข้ัว และ 4 ขั้ว ที่เปนฟงกชันของระยะหาง
ของแทงแมเหล็กถาวรดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟน iPhone 7 ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor 
Suite และ Phyphox   ผลการวิจัยพบวา คาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ที่เปนฟงกชันของระยะหางของแทงแมเหล็ก
ถาวรรูปทรงรี ทรงกลมแบน และทรงกลมที่วัดไดเปนไปตามทฤษฎีตามวิธีการของ Arribas และ คาไดโพลโมเมนตแมเหล็ก
ของสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว มีคามากกวาคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กประมาณ 10 เทา ดังนั้นชุดทดลองนี้เหมาะสําหรับ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกสในหัวขอเรื่อง สนามแมเหล็ก ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

คําสําคัญ: สนามแมเหล็กแบบ 2 และ 4 ขั้ว, เซนเซอรแมเหล็ก, โมเมนตแมเหล็ก, แอปพลิเคชัน 
 

Abstract 
 

This paper presents the dipole and quadrupole magnetic fields measurement experiment that are 
function of the distance of the permanent magnet with magnetometer on an iPhone 7 with the Physics 
Toolbox Sensor Suite and Phyphox apps installed. The research results showed that, the magnetic fields of 
dipole and quadrupole as a function of the distance of oval, flat, and spherical permanent magnets were 
theoretically based on the Arribas et al method.  The magnetic dipole moment is approximately 10 times 
greater than the magnetic quadrupole moment.  This experiment set is suitable for use in teaching and 
learning physics on the topic Magnetic Fields at both secondary school and university levels. 

Keywords: Dipole and quadrupole magnetic fields, Magnetometer, Magnetic moment, Smartphone 
sensor, Application 
 

บทนํา 
แรงปฏิกิริยาแมเหล็กท่ีเกิดขึ้นระหวางแทงแมเหล็กถาวร 2 อันเปนปฏิกิริยาท่ีนอกเหนือจากการเกิดแรงปฏิกิริยา

ระหวางขั้วเดี่ยวกับขั้วเดียว แตเปนการพิจารณาแรงปฏิกิริยาระหวางข้ัวคูกับขั้วคูทางแมเหล็ก (Amrani, 2015: 142-145; 
Sarafian, 2009: 195-204) 2 คูขั้ว (Arribas et al, 2020: 182-185) ซึ่งจะถูกกลาวถึงในหัวขอตาง ๆ มากมายในหนังสือ
เรียนไฟฟาและแมเหล็ก (Griffiths, 2013)  Amrani (Amrani, 2015: 142-145) ไดออกแบบทดลองเพื่อศึกษาแรงปฏิกิริยา
ทางแมเหล็กที่เกิดขึ้นระหวางแทงแมเหล็กถาวร 2 อันโดยใชตาชั่งดิจิทัลวัดคามวลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงผลักกันของแทง
แมเหล็กทั้งสองแลวหาคาแรงทางแมเหล็กดวยการคูณมวลที่ไดดวยคา g ที่เปนฟงกชันของระยะหางระหวางแทงแมเหล็กทั้ง
สองอันแลวเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงแมเหล็ก (FB) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ (1/x4) เพื่อหาคาได
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โพลโมเมนตแมเหล็กของแทงแมเหล็กถาวรทั้งสองอัน ซึ่งไดคาไดโพลโมเมนตแมเหล็กเทากับ 1.29 แอมแปร-ตารางเมตร 
ในขณะท่ี Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002) ไดวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของแทงแมเหล็กอยางงายที่
เปนฟงกชันของระยะหางโดยใชเซนเซอร Magnetometer บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด ทําการวัดคาความเขม
สนามแมเหล็กของแทงแมเหล็กจากประตูปด–เปดตูเย็น แทงแมเหล็กทรงกลมขนาดเล็กและแทงแมเหล็กแบบวงแหวน ซึ่งได
คาไดโพลโมเมนตแมเหล็กเทากับ 0.17 1.6 และ 1.29 แอมแปร-ตารางเมตร ตามลําดับ การประยุกตใชเซนเซอร 
Magnetometer บนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดคาความเขมสนามแมเหล็กไดรับการยอมรับมากขึ้นในปจจุบัน Silva (Silva, 
2012: 372-373) ไดใชเซนเซอร Magnetometer ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กจากขดลวดโซลินอยดของลวดทองแดง
ที่มีจํานวนพันรอบแตกตางกัน Ogawara และคณะ (Ogawara, Bhari and Mahrley, 2017: 184-185) ใช เซนเซอร  
Magnetometer ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของขดลวดที่นํากระแสไฟฟา Lara และคณะ (Lara et al, 2014: 658-
662) ใชเซนเซอร Magnetometer ในการรวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของขดลวดโซลินอยด จํานวน 62 รอบ ที่มีเสนผาน
ศูนยกลางภายใน 2Ri = 1.910 เซนติเมตร และเสนผานศูนยกลางภายนอก 2Re = 2.420 เซนติเมตร เพ่ือหาคาสภาพซึมซาบ
ไดทางแมเหล็กในอากาศ   นอกจากนี้  Setiawan และคณะ (Septianto, Suhendra and Iskandar, 2017: 015015; 
Setiawan et al, 2017: 065011) ยังไดใชเซนเซอร Magnetometer ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของเสนลวดตรง
และวงกลมที่เปนฟงกชันของกระแสไฟฟาในแนว 3 มิต ิ

งานวิจัยท่ีไดกลาวมาขางตน พบวามีการประยุกตใชเซนเซอรแมเหล็ก (Magnetometer) ในการทดลองวัดคาความ
เขมสนามแมเหล็กในรูปแบบตาง ๆ ไดเปนอยางดีซึ่งถือวาเปนการใชประโยชนจากสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดการทดลอง
ฟสิกส   ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจึงใหความสนใจในการออกแบบการทดลองเพ่ือวัดคาความเขมสนามแมเหล็กของ
แทงแมเหล็กถาวรที่สามารถหาไดทั่วไป ทั้งในรูปแบบการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (dipole magnetic field) 
และแบบ 4 ขั้ว (quadrupole magnetic field) และการหาคาโมเมนตแมเหล็กที่เปนฟงกชันของระยะหางตามวิธีการของ 
Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002; Arribas et al, 2020: 182-185) เพ่ือใชเปนชุดสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาฟสิกสในหัวขอ เรื่อง แมเหล็กไฟฟา ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการวดัคาความเขมของสนามแมเหล็กแบบ 2 และ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร 3 แบบ คือ แทงแมเหล็ก

ทรงรี แทงแมเหล็กกลมแบน และแทงแมเหล็กทรงกลม โดยใชเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟน 
2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบคาโมเมนตแมเหล็กของแทงแมเหล็กถาวรแบบ Dipole และ Quadrupole ที่เปน

ฟงกชันของระยะหาง 

ทฤษฎีและหลักการ 
1. สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (Dipole magnetic field) 
สวนประกอบสนามแมเหล็กในแนวแกน x ที่เกิดจากแทงแมเหล็กถาวรขนาดเล็กยาว d และโมเมนตแมเหล็ก m ที่

จุดตามแนวแกน x ของแทงแมเหล็กถาวรดังแสดงในภาพที่ 1   เขียนสมการสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (Arribas et al, 2015: 
065002) ไดเปน  

0
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     (1) 

เมื่อ 
0  คือสภาพซึมซาบทางแมเหล็กในสุญญากาศ (

0  = 4  10-7 นิวตัน/ตารางเมตร หรือ เฮนรี/เมตร หรือ 

เทสลา-เมตร/แอมแปร) ในระบบ SI หนวยของโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแมเหล็กถาวรมีหนวยเปน แอมแปร-ตารางเมตร หรือ 
จูล/เทสลา 

 
ภาพท่ี 1 สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้งฃวของแทงแมเหล็กถาวร (Arribas et al, 2015: 065002) 
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ถาเราหาคาสนามแมเหล็กที่ระยะทาง x ซึ่งมีคามากกวาขนาดของแทงแมเหล็กถาวร (d) มาก ๆ เราสามารถหาคา

สนามแมเหล็กกอนหนางาย ๆ โดยการแทนคา x >> d ในสมการ (1) จะไดสมการแมเหล็กใหมไดเปน 

0
32

m
B

x




      (2) 

ดวยวิธีการนี้ เราสามารถหาสวนประกอบในแนวแกน x ของสนามแมเหล็กของข้ัวคูแมเหล็กวามีสัดสวนโดยตรงกับ 
3x  โดยคานี้เปนคาสัดสวนคงท่ีของสภาพซึมซาบทางแมเหล็กในสุญญากาศ 

0  และโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็ก

ถาวร ซึ่งใชเปนเครื่องมือทางคณิตศาสตรในการวัดคาสวนประกอบสนามแมเหล็กในแนวแกน x ของแทงแมเหล็กถาวรที่เปน
ฟงกชันของระยะทางไปยังจุดศูนยกลางของแทงแมเหล็กถาวรโดยใชสมารตโฟนเซนเซอร 

จากสมการที่ (2) เขียนสมการใหมโดยที่สนามแมเหล็กมีคาแปรผันตรงกับระยะทางในแนวแกน x ของแมเหล็กแบบข้ัว
คู (Arribas et al, 2015: 065002) ดังน้ี 

0

2

nmx
B




       (3) 

ดังนั้น เพ่ือท่ีจะหาคา n จากขอมูลผลการทดลอง เพื่อพิสูจนยืนยันวารูปแบบเชิงคณิตศาสตร (สมการที่ (2)) มี
ความถูกตอง โดยคา n ที่ไดจากการทดลองจะตองมีคาประมาณ – 3 

คาไดโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรหาไดจากคาความชัน (b ) ของกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางสนามแมเหล็ก ( ( )B x ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสาม ( 31 x ) (จากสมการที่ (2)) ซึ่งจะไดคาไดโพลโมเมนต

แมเหล็กของแทงแมเหล็กถาวร ดังน้ี 

 0

2

m
b




      (4) 

 
2. สนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว (Quadrupole magnetic field) 
สวนประกอบสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วในแนวแกน x ที่เกิดจากแทงแมเหล็กถาวรคูขนาดเล็กยาว d และโมเมนต

แมเหล็ก m ที่จุดตามแนวแกน x ในทิศทางตรงกันขามดังแสดงในภาพที่ 2   เขียนสมการสนามแมเหล็กแบบ 4 ข้ัวของแทง
แมเหล็กถาวรคู (Arribas et al, 2020) ไดเปน 

 

 
ภาพท่ี 2 สนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรคู (Arribas et al, 2020: 182-185) 

0
4

6
x

md
B

x


       (5) 

จากสมการที่ (5) เขียนสมการใหมโดยท่ีสนามแมเหลก็มีคาแปรผนัตรงกับระยะทางในแนวแกน x ของ แมเหล็กแบบ 2 
ขั้วคู (Arribas et al, 2020) ดังน้ี 

 06 n
xB md x       (6) 

ดังนั้น เพ่ือท่ีจะหาคา n จากขอมูลผลการทดลอง เพื่อพิสูจนยืนยันวารูปแบบเชิงคณิตศาสตร (สมการที่ (6)) มี
ความถูกตอง โดยคา n ที่ไดจากการทดลองจะตองมีคาประมาณ – 4 

คาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรหาไดจากคาความชัน ( k ) ของกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางสนามแมเหล็ก ( ( )B x ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ ( 41 x ) (จากสมการที่ (4)) ซึ่งจะไดคาควอดูโพลโมเมนต

แมเหล็กของแทงแมเหล็กถาวรแบบ 4 ขั้วคู ดังน้ี 

06k md      (7) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร (Dipole magnetic field) 

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก (B) แบบ 2 ขั้ว ของแทงแมเหล็ก
ถาวรรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม (ดังภาพที่ 3) ท่ีเปนฟงกชันของระยะหาง (x) ดังแสดงในภาพท่ี 4 โดยใชเซนเซอร 
Magnetometer บนสมารตโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite ผลิตโดย Chrystian Vieyra และ 
Phyphox ผลิตโดย RWTH Aachen University ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS ดังแสดง
ในภาพที่ 5(ก) และ 5(ข) ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 3 แทงแมเหล็กถาวรรูปทรงตาง ๆ (ก) ทรงรี (ข) กลมแบน และ (ค) ทรงกลม 

 

 
ภาพที ่4 การติดตั้งอุปกรณทดลองวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กที่เปนฟงกชันของระยะหางวัดโดยใช
เซนเซอร Magnetometer บน iPhone 7 ที่ติดตั้งแอปพลเิคชัน (ก) Physics Toolbox Sensor Suite และ (ข) Phyphox 
ในการวดัคาความเขมสนามแมเหล็ก  

 

(¢) (£)  
ภาพที ่5 แอปพลิเคชัน (ก) Physics Toolbox Sensor Suite และ (ข) Phyphox 

 
ขั้นตอนการทดลอง 
1. วัดความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ข้ัวของแทงแมเหล็กรูปทรงตาง ๆ ดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox 

Sensor Suite และ Phyphox ที่ระยะหาง 0 – 12 เซนติเมตร 
2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( ( )B x ) กับระยะหาง ( x ) ของการวดัคาแทงแมเหล็กทั้ง 3 

รูปทรงเปรียบเทียบกันและเปรียบเทียบ n จากกราฟทดลองและทฤษฎ ี
3. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( ( )B x ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสาม ( 31 x ) 

แลวนําคาความชันของกราฟไปคํานวณหาคาไดโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรจากสมการที่ (4) 
2. การวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร (Quadrupole magnetic field) 
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ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก (B) แบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็ก
ถาวรคู (Quadrupole) ที่เปนฟงกชันของระยะหาง (x) ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยใชเซนเซอร Magnetometer บนสมารตโฟน
ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox ในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ iOS  

 

 

ภาพที่ 6 การติดตั้งอุปกรณทดลองวดัคาสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรคูที่เปนฟงกชันของระยะหางวัดโดยใช
เซนเซอร Magnetometer บน iPhone 7 ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน (ก) Physics Toolbox Sensor Suite และ (ข) Phyphox 
ในการวดัคาความเขมสนามแมเหล็ก 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
1. วัดความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กรูปทรงตาง ๆ ดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox 

Sensor Suite และ Phyphox ที่ระยะหาง 0 – 12 เซนติเมตร 
2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( ( )B x ) กับระยะหาง ( x ) ของการวดัคาแทงแมเหล็กทั้ง 3 

รูปทรงเปรียบเทียบกันและเปรียบเทียบ n จากกราฟทดลองและทฤษฎ ี
3. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก ( ( )B x ) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ ( 41 x ) แลว

นําคาความชันของกราฟไปคํานวณหาคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรจากสมการที่ (7) 
 

ผลการวิจัย 
1. สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวร (Dipole magnetic field) 
ผลการทดลองวดัคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม ดวย

เซนเซอร Magnetometer บนสมารตโฟน ดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox ดังแสดงใน
ภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 7 ผลการทดลองสนามแมเหล็ก Dipole ที่เปนฟงกชันกับระยะหาง (x) วัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox 
Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 คายกกําลัง n สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และคารอยละความคลาดเคลื่อน ของแทงแมเหล็กรูปทรงตาง ๆ ของ
การวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว 
 

แทง
แมเหล็ก 

คายกกําลัง n รอยละของความคลาดเคลื่อน  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 
Physics 
Toolbox 

Sensor Suite 
Phyphox  

Physics 
Toolbox 

Sensor Suite 
Phyphox  

Physics 
Toolbox 

Sensor Suite 
Phyphox  

ทรงร ี – 3.109 – 3.619 3.63 20.63 0.8282 0.9423 
กลมแบน – 3.081 – 3.233 2.70 7.77 0.9973 0.9893 
ทรงกลม – 2.915 – 2.975 2.83 0.83 0.9003 0.8753 

 
คาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ข้ัวของแทงแมเหล็กทรงรี ในภาพที่ 7(ก) วัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics 

Toolbox Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลําดับ ไดคายกกําลัง n เทากับ – 3.109 และ – 3.619 และคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.8282 และ 0.9423 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก
แบบ 2 ขั้วดวยแอปพิเคชัน Phyphox มีคาความเชื่อมั่นและวัดคาไดแมนยําสูงกวา โดยมีคาความคลาดเคลื่อนจากคาความ
เปนจริง (n = – 3) จากความสัมพันธในสมการท่ี (3) รอยละ 3.63 และ 20.63 ตามลําดับ   สวนคาตาง ๆ ของแทงแมเหล็ก
กลมแบนและทรงกลมดังสรุปคาในตารางที่ 1 

จากภาพที่ 7(ข) หาคาไดโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหลก็แบบ 2 ขั้ว ของแทงแมเหล็กรูปทรงร ีกลมแบน และ 
ทรงกลม จากสมการท่ี (4) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คาไดโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว ของแทงแมเหล็กรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม 
 

แทงแมเหล็ก 

ความชันของกราฟ, b  
(เทสลา/เมตร) 

ไดโพลโมเมนตแมเหล็ก, m 
(แอมแปร/ตารางเมตร) 

Physics Toolbox Sensor Suite Phyphox Physics Toolbox Sensor 
Suite 

Phyphox 

ทรงร ี 1.0  10–5  1.0  10–5  50.0 50.0 

กลมแบน 8.0  10–6 8.0  10–6 40.0 40.0 

ทรงกลม 2.0  10–5 1.0  10–5 100.0 50.0 

 
2. สนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรคู (Quadrupole magnetic field) 
ผลการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ข้ัวของแทงแมเหล็กถาวรคูรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม 

ดวยเซนเซอร Magnetometer บนสมารตโฟน ดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox ดังแสดง
ในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ผลการทดลองสนามแมเหล็ก Quadrupole ที่เปนฟงกชันกับระยะหาง (x) วัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics 
Toolbox Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลําดับ 
 

คาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ข้ัวของแทงแมเหล็กทรงรี ในภาพที่ 7(ก) วัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics 
Toolbox Sensor Suite (PTS) และ Phyphox (PP) ตามลําดับ ไดคายกกําลัง n เทากับ – 3.857 และ – 3.904 และคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.9500 และ 0.9318 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก
แบบ 4 ข้ัวดวยแอปพิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite มีคาความเชื่อมั่นและวัดคาไดแมนยําสูงกวา โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนจากคาความเปนจริง (n = – 4) จากความสัมพันธในสมการที่ (6) รอยละ 3.58 และ 2.40 ตามลําดับ   สวนคา
ตาง ๆ ของแทงแมเหล็กกลมแบนและทรงกลมดังสรุปคาในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คายกกําลัง n สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และคารอยละความคลาดเคลื่อน ของแทงแมเหล็กรูปทรงตาง ๆ ของ
การวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว 
 

แทง
แมเหล็ก 

คายกกําลัง n รอยละของความคลาดเคลื่อน  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 
Physics 
Toolbox 

Sensor Suite 
app 

Phyphox 
app 

Physics 
Toolbox 

Sensor Suite 
app 

Phyphox 
app 

Physics 
Toolbox 

Sensor Suite 
app 

Phyphox 
app 

ทรงร ี – 3.857 – 3.904 3.58 2.40 0.9500 0.9318 
กลมแบน – 3.727 – 4.114 6.83 2.85 0.9778 0.9825 
ทรงกลม – 4.174 – 4.119 4.35 2.98 0.8459 0.8254 

 
จากภาพที่ 8(ข) หาคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว ของแทงแมเหล็กรูปทรงรี กลมแบน 

และ ทรงกลม จากสมการที่ (7) โดยท่ี d = 8.00 มิลลิเมตร ดังแสดงคาตาง ๆ ในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 คาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว ของแทงแมเหล็กรูปทรงรี กลมแบน และ ทรงกลม 
 

แทงแมเหล็ก 

ความชันของกราฟ, b  
(เทสลา/เมตร)  

ควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก, m  
(แอมแปร/ตารางเมตร)  

Physics Toolbox Sensor Suite Phyphox Physics Toolbox Sensor 
Suite 

Phyphox 

ทรงร ี 3.0  10–7 3.0  10–7 4.97 4.97 

กลมแบน 3.0  10–7 3.0  10–7 4.97 4.97 

ทรงกลม 3.0  10–7 3.0  10–7 4.97 4.97 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ข้ัวของแทงแมเหล็กถาวรที่เปนฟงกชันของระยะหางจาก

เซนเซอร ตามวิธีการทดลองของ Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002) พบวาคาความสัมพันธที่ไดมีความ
สอดคลองกันทั้งการวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox แสดงใหเห็นวาการวดัคาความ
เขมสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนมีความไว (sensibility) ความแมนยําและความเที่ยงตรงใน
การวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก และผลการทดลองวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้วของแทงแมเหล็กถาวรที่เปน
ฟงกชันของระยะหางจากเซนเซอร ตามวิธีการทดลองของ Arribas และคณะ (Arribas et al, 2020: 182-185) พบวาคา
ความสัมพันธท่ีไดมีความสอดคลองกันทั้งการวดัคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox แสดง
ใหเห็นวาการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ข้ัว ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนมีความไว (sensibility) ความ
แมนยําและความเที่ยงตรงในการวัดคาความเขมสนามแมเหล็ก 

ในขณะที่ของการศึกษาคาไดโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรที่ไดจากการวัดคาความเขม
สนามแมเหล็กแบบ 2 ข้ัว ทั้งการวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox จะไดคาไดโพล
โมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรรูปทรงรี กลมแบน และทรงกลม ประมาณ 40, 50 และ 100 แอมแปรตอตาราง
เมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Arribas และคณะ (Arribas et al, 2015: 065002)   เชนเดียวกันคาควอดูโพล
โมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรที่ไดจากการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว ทั้งการวดัคาดวยแอปพลิเค
ชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox จะไดคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็ก (m) ของแทงแมเหล็กถาวรรูปทรง
รี กลมแบน และทรงกลม ประมาณ 4.97 แอมแปรตอตารางเมตร  สอดคลองกับงานวิจัยของ Arribas และคณะ (Arribas et 
al, 2020: 182-185) 

การทดลองการวัดคาความเขมสนามแมเหล็กโดยใชเซนเซอรสนามแมเหล็กบนสมารตโฟนท่ีติดตั้งแอปพลิเคชัน 
Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox  พบวา การวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว (dipole) ไดคาเลขยกกําลัง n 
จากกราฟผลการทดลองเปนไปตามสมการที่ (3) และการวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 4 ขั้ว (dipole) ไดคาเลขยกกําลัง n จาก
กราฟผลการทดลองเปนไปตามสมการท่ี (6)   และคาไดโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว มีคามากกวา
คาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กของสนามแมเหล็กแบบ 4 ข้ัว ประมาณ 10 เทา   แสดงใหเห็นวาการประยุกตใชเซนเซอร
แมเหล็กบนสมารตโฟน (iPhone 7 ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้) มีความไวตอการวัดคาสนามแมเหล็ก คาที่วัดไดมีความแมนยําและ
เที่ยงตรงสูง   จึงสรุปไดวาเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนสามารถประยุกตใชเปนเครื่องมือวัดสนามแมเหล็กไดเปนอยางดี
และเหมาะกับการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง สนามแมเหล็ก ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ในการประยุกตใชสมารตโฟนในการวัดคาสนามแมเหล็กนั้นอาจจะใชแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ นอกจากท่ีใชทําการ
ทดลอง 

2. ในการทําการทดลองอาจจะนําผลการทดลองท่ีไดไปเปรียบเทียบกับการวดัดวยเครื่องเทสลามิเตอร 
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3. ในการประยุกตใชสมารตโฟนในการวัดคาสนามแมเหล็กนั้นจําเปนอยางยิ่งตองตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่อง
สมารตโฟนกอนวาบนสมารตโฟนมีเซนเซอรแม เหล็ก (Magnetometer) อยูหรือไม สามารถเขาไปตรวจสอบไดที่  
https://www.techmoblog.com/ 

  
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนที่ใชวัดหาคาความ
เขมของการสองสวาง (2) เพื่อทดสอบหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟจากความสัมพันธระหวางความเขมของการสองสวางกับ
ระยะทาง และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบหาคาความสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการทดลองกับทฤษฎี   โดยใช
หลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต เปนแหลงกําเนิดแสง และใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนและแอปพลิเคชัน Photone–Grow 
Light Meter, Light Meter LM–3000, LUX Light Meter FREE และ Luminos Meter เปนเครื่องมือวัดความเขมของการ
สองสวางที่เปนฟงกชันของระยะหางยกกําลังสองผกผัน   ผลการวิจัยพบวา แอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter     
มีประสิทธิภาพในการวัดคาความเขมของการสองสวางดีท่ีสุด   แอปพลิเคชัน Luminos Meter วัดคากําลังไฟฟาไดแมนยํา
และเที่ยงตรงที่สุดและมีคาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดรอยละ 8.33  ชุดทดลองที่สรางขึ้นนี้สามารถนําไปใชเปนสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง แสงและความเขมของการสองสวาง ในรายวิชาฟสิกสไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ: กําลังไฟฟาของหลอดไฟ, เซนเซอรแสง, สมารตโฟนเซนเซอร 
 

Abstract 
 

  The purposes of this research were, (1) to test the efficiency of applications on smartphones that 
are used to measure illuminance light, ( 2 )  to find the light bulb power from the relationship between 
illuminance light bulb and distance, and (3) to compare the illuminance light bulb and power of the lamp 
during the experiment using.  The light source is light bulb 6 Watt.  The smartphone’s ambient light sensor 
is illuminances detecting as an inverse distance squared with install Photone–Grow Light Meter, Light Meter 
LM–3000, LUX Light Meter FREE, and Luminos Meter apps. The research results showed that, the Photone–
Grow Light Meter app had the best efficiency in measuring the luminous intensity. The Luminos Meter app 
measured light bulb power with the most accurate and precise measurements and tolerances achieving at 
least 8.33%. This experimental set can be used as a media for teaching and learning about light and intensity 
of illumination as well as. 
Keywords: Light bulb power, Ambient light sensor, Smartphone sensor 
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บทนํา 
  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกสปจจุบันครูยังคงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่เนนครูเปน
ศูนยกลาง เนนการสอนแบบบรรยายและการแกปญหาโจทย การใชสมการทางคณิตศาสตร เพื่อมุงเนนใหนักเรียนจดจํา
สมการ และการนําไปใช จึงทําใหนักเรียนขาดความรูความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกส ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในรายวชิาฟสิกสต่ําลง การสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหนักเรียนเขาใจทฤษฎี ปรากฏการณตาง ๆ และไม
สามารถแกปญหาโจทยปญหาแบบประยุกตได นอกจากนี้ในการเรียนวิชาฟสิกสผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการคิดที่เปน
ขั้นตอนจึงจะสามารถแกปญหาเพ่ือหาคําตอบที่ถูกตองได การเรียนการสอนฟสิกสออนไลนในชวงการระบาดของเชื้อไวรัส โค
วิด – 19 จะทําใหนักเรียนขาดทักษะความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาฟสิกสมากยิ่งข้ึนเพราะไมสามารถลงมือทําการทดลองได
เนื่องจากขาดอุปกรณและเครื่องมือวัดในการทําการทดลอง (Bennett, Hinko and Izadi, 2021: 023102; Klein et al, 
2021: 010117)  โดยเฉพาะการทดลองในหัวขอเรื่อง แสงและความเขมของการสองสวาง ที่ตองใชลักซมิเตอรเปนเครื่องมือ
วัดคาความเขมการสองสวางของแสงและแหลงกําเนิดตาง ๆ  Salinas และคณะ (Salinas et al, 2018: 562 – 563) ได
ประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาความสวางของหลอดไฟนีออน ซึ่งพบวาคาความสองสวางของหลอดนีออน         
มีคาลดลงเปนฟงกชันผกผันของระยะหางและคาท่ีไดมีความสอดคลองกันดีกับคาทางทฤษฎี  Monteiro และคณะ (Monteiro 
et al, 2017: 264 – 266) ประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาโพลาไรเซชันของแสงตามกฎของมาลุส คาความเขม
แสงที่วัดไดเปนไปตามกฎของมาลุส  Viera และคณะ (Viera et al, 2014: 1–3) ไดประยุกตใชแทบเล็ตและ สมารตโฟนใน
การศึกษากฎกําลังสองผกผันของคาความเขมการสองสวางของแหลงกําเนิดแสงคาที่ไดมีความสอดคลองกันดีกับคาทางทฤษฎี   
Kapucu (Kapucu, 2017: 055003) ไดประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาความเขมแสงที่เปนฟงกชันของระยะทาง
เพ่ือนําคาไปหาอัตราเร็วและความเรงของการเคลื่อนที่ ในขณะที่ Sans และคณะ (Sans et al, 2017: 025301) ไดประยุกตใช
เซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาประสทิธภิาพของแหลงกําเนิด คาที่ไดเปนไปตามกฎกําลังสองผกผันของระยะทาง  จะเห็นได
วาเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนสามารถนํามาประยุกตใชเปนเครื่องมือวัดทางแสงอยางงายไดเปนอยางดีมีความแมนยําและ
ความเที่ยงตรงสูงจากขอมูลผลการวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนขางตน ทําใหคณะผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญ
ของการใชสมารตโฟนประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน และผูเรียนสวนใหญจะมีสมารตโฟนใชกันอยูแลว ซึ่ง
การจัดการเรียนรูในรายวิชาฟสิกส ปจจุบันมีการทดลองที่หลากหลายแตไมสามารถจัดกิจกรรมการทดลองไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากชุดการทดลองของรายวิชาฟสิกสนั้นมีราคาคอนขางสูง โดยเฉพาะในการทดลอง เรื่อง แสง ทําให
งบประมาณในการจัดสรรอุปกรณทางการศึกษาไมเพียงพอ ดังน้ันในการวจิัยครั้งนี้คณะผูวจิัยจึงไดประยุกตใชเซนเซอรแสงบน
สมารตโฟนมาแทนการวัดคาความเขมการสองสวางของเครื่องมือลักซมิเตอร ในการศึกษาการทดลองวัดคาความเขมการสอง
สวางของหลอดไฟ LED ที่เปนฟงกชันของระยะหางและคํานวณหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ที่ใชในการทดลอง เพ่ือ
สรางเปนชุดทดลองกิจกรรมการเรียนรูฟสิกส เรื่อง การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ และเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและแกปญหา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนทีใ่ชวัดหาคาความเขมของการสองสวาง  
  2. เพื่อทดสอบหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟจากความสมัพันธระหวางความสวางกับระยะทาง 
  3. เพื่อเปรียบเทียบหาคาความสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการทดลองกับทฤษฎ ี
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของของการวิจัย 
  ความสองสวาง (Illuminance) ของผิวใด ๆ หมายถึง คาความเขมของการสองสวางที่ตกบนพื้นท่ีผิวตอหนึ่งหนวย
พ้ืนที่ ถาพิจารณาพื้นผิวท่ีอยูหางจากหลอดไฟที่มีความเขมของการสองสวาง 1 แคนเดลลา เปนระยะทาง 1 เมตร ความสอง
สวางจะมีคา 1 ลักซ (Lux) โดยความเขมของการสองสวางแปรผกผันระยะหางกําลังสอง (Sans et al, 2017) ดังสมการท่ี (1)  

24

P P
I

A r
       (1) 

  คาความสองสวางบนพื้นผิวใด ๆ จะแปรผันตรงกับความเขมของการสองสวาง และแปรผกผันกับคาระยะหางยก
กําลังสอง (Sans et al, 2017) 
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2

I
E

r
      (2) 

 จากสมการที่ (2) จะไดวา 2I Er  เมื่อนําไปแทนในสมการที่ (1) จะไดวา 
44P r E      (3) 

เมื่อ  E  คือ ความสองสวาง (Lux) 
 I  คือ ความเขมของการสองสวาง (แคนเดลลา; cd) 
 P  คือ กําลังของหลอดไฟ (วัตต; W)  
 r  คือ ระยะหางจากหลอดไฟ ถึงผิวที่พิจารณา (m) 

 4r2  คือ พื้นที่ผิวที่แสงตกกระทบ (m2) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการวจิัยครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดออกแบบการทดลองวัดคาความสองสวาง (E) ของหลอดไฟขนาด 6 วัตต ที่เปนฟงกชัน
ของระยะหาง (r) ดังแสดงในภาพท่ี 1 ประกอบดวย โคมไฟตั้งโตะใชหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ฐานตั้งสมารตโฟน สเกลวัด
ระยะหาง โดยใชเซนเซอร Ambient Light บนสมารตโฟน iPhone 6 plus เปนเครื่องมือวัดคาความสองสวางของหลอดไฟ
อยางงาย ดวยการติดตั้งแอปพลิเคชัน (1) Photone–Grow Light Meter ที่พัฒนาโดย Lightray Innovatio GmbH (2) 
Light Meter LM–3000 ที่ พัฒนาโดย Lightray Innovatio GmbH (3)  LUX Light Meter FREE ที่ พัฒนาโดย Nipakul 
Buttua และ (4) Luminos Meter ที่พัฒนาโดย Virtua Technologies Pty Limited ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 1 การติดตั้งชุดอุปกรณการทดลองวดัคาความสวางของหลอดไฟขนาด 6 วัตต 

 
ภาพท่ี 2 แอปพลิเคชันท่ีใชในการวัดคาความสองสวาง (ก) Photone–Grow Light Meter (ข) Light Meter LM–3000 (ค) 
LUX Light Meter FREE และ (ง) Luminos Meter 
  ขั้นตอนการทดลอง ครอบแผนกระดาษบางสีขาวไวบริเวณปลายกระบอกทอของโคมไฟ  ติดตั้งชุดทดลองดังภาพ    
ที่ 1 ทําการวัดความสองสวางของแสงที่แวดลอมกอนเปดโคมไฟ แลวนําคาไปลบกับคาความสองสวาง (E) ที่วัดไดในระยะ  
ตาง ๆ  เปดโคมไฟ หลอด LED ขนาด 6 วัตต แลวนําสมารตโฟนไปวัดคาความสองสวางของแสงจากโคมไฟในระยะหาง 50, 
40, 30, 20, 10 เซนติเมตร นําคาความสองสวางท่ีไดไปคํานวณหาคาความเขมของการสองสวาง (I) ดังสมการท่ี 1 จากนั้น 

เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง  (แกน x) กับคาความสวาง (E : Lux) (แกน y) ในลงโปรแกรม Microsoft 

Excel เพื่อคํานวณหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ (P) ที่ไดจากการทดลองมาเปรียบเทียบกับคาท่ีคํานวณไดจากทฤษฎีดัง
สมการที่ 3 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
127

ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนที่ใชวัดหาคาความสองสวาง 

การวัดคาความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต โดยใชเซนเซอร Ambient Light บนมารตโฟน iPhone 6 
plus ดวยแอปพลิเคชัน (1) Photone–Grow Light Meter (2) Light Meter LM–3000 (3) LUX Light Meter FREE และ 
(4) Luminos Meter ผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต วัดคาดวยแอปพลิเคชันตาง ๆ 
r 

(m) 
ความสองสวาง E (Lux) r 

(m) 
ความสองสวาง E (Lux) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 เฉลี่ย S.D. ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 เฉลี่ย S.D. 
Photone–Grow Light Meter app Light Meter LM–3000 app 

0.10 5700.00 6500.00 6400.00 6200.00 435.89 0.10 5400.00 5800.00 5800.00 5661.67 230.94 
0.20 43.00 39.00 44.00 41.67 2.65 0.20 54.00 54.00 55.00 54.33 0.58 
0.30 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.30 12.00 11.00 11.00 11.33 0.58 
0.40 8.30 8.10 8.20 8.20 0.10 0.40 7.20 7.20 7.10 7.27 0.06 
0.50 6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.50 5.70 5.70 5.70 5.70 0.00 

LUX Light Meter FREE app Luminos Meter app 
0.10 4166.00 3757.00 3757.00 3893.33 236.14 0.10 4493.00 4641.00 4641.00 4591.00 85.45 
0.20 2441.00 2426.00 2729.00 2532.00 170.77 0.20 1349.00 1359.00 1338.00 1349.00 10.50 
0.30 55.00 55.00 55.00 55.00 0.00 0.30 63.58 63.58 63.58 63.58 0.00 
0.40 39.00 39.00 39.00 39.00 0.00 0.40 27.58 27.58 27.58 27.58 0.00 
0.50 21.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.50 14.88 14.88 14.88 14.88 0.00 
 
  จากผลการทดลองวัดคาความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ดวยแอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน ใน
ตารางที่ 1 พบวา ที่ระยะหาง r = 0.10 เมตร การวัดคาความสองสวางดวยแอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter ได
คาความเขมของการสองสวางมีคาสูงสุดเทากับ 6200 ลักซ รองลงมา คือ แอปพลิเคชัน Light Meter LM–3000, Luminos 
Meter และ LUX Light Meter FREE ไดคาความเขมของการสองสวางเทากับ 5661.67 ลักซ 4591.00 ลักซ และ 3893.33 
ลักซ ตามลําดับ เมื่อเลื่อนระยะหางออกเพิ่มข้ึนคาความเขมของการสองสวางมีคาลดลงแบบเอกซโพเนนเซียลดังแสดงดวย
กราฟเปรียบเทียบ  ในภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวาแอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter มีประสิทธิภาพในการวัดคา
ความเขมของการสองสวางดี ท่ีสุดจากแอปพลิเคชันทั้ง 4 ที่ติดตั้งบนสมารตโฟน iPhone 6 plus ทั้งนี้แอปพลิเคชัน 
Photone–Grow Light Meter และ Light Meter LM–3000 ผลิตโดย Lightray Innovatio GmbH ในขณะที่แอปพลิเคชัน 
LUX Light Meter FREE ผลิตโดย Nipakul Buttua และ Luminos Meter ผลิตโดย Virtua Technologies Pty Limited 
และเมื่อเปรียบเทียบแอปพลิเคชันที่ผลิตโดย Lightray Innovatio GmbH ยังพบวา แอปพลิชัน Photone–Grow Light 
Meter มีประสิทธิภาพในการวดัคาความเขมของการสองสวางดีกวา Light Meter LM–3000 ที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกัน 
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ภาพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ที่วัดคาดวยแอปพลเิคชัน 4 แอปพลิเคชัน 

 
2. การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต 
  จากผลการทดลองคาความเขมของการสองสวาง (E) ในตารางที่ 1 นําคามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา
ความเขมของการสองสวาง (E) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยกกําลังสี่ (1/r4) จากความสัมพันธตามสมการที่ (3) ดังแสดง   ใน
ภาพที่ 4 
 

 
ภาพท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความสองสวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ที่เปนฟงกชันของระยะหางยก
กําลังสี่ วัดคาดวยแอปพลิเคชัน (ก) Photone–Grow Light Meter (ข) Light Meter LM–3000 (ค) LUX Light Meter 
FREE และ (ง) Luminos Meter ตามลําดับ 
  จากภาพที่ 4 ซึ่งเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความเขมของการสองสวาง (E) กับเศษหนึ่งสวนระยะหาง
ยกกําลังสี่ (1/r4) ของการวัดคาความเขมของการสองสวางดวยแอปพลิเคชันทั้ง 4 แอปพลิเคชัน พบวา คาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) ของกราฟที่วัดคาความเขมของการสองสวาง (E) ดวยแอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter (ภาพที่ 4  
(ก)) Light Meter LM–3000 (ภาพที่ 4(ข)) และ Luminos Meter (ภาพท่ี 4(ง)) มีคาเทากับ 99.74, 99.76 และ 94.51 
ตามลําดับ น่ันคือกราฟเสนตรงที่ไดมีความเหมาะสมกับขอมูล ในขณะที่การวัดคาความเขมของการสองสวางดวย LUX Light 
Meter FREE (ภาพที่ 4(ค)) มีคาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของกราฟเทากับ 69.43 เนื่องจากแอปพลิเคชัน LUX Light 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
129

Meter FREE ผลิตใหใชงานกับ iPhone 7 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช iPhone 6 plus เปนเครื่องมือวัดจึงทําใหคา R2 มีคา
นอยกวา 90 นั่นเอง 
ในการหาคากําลังไฟของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ท่ีวัดคาดวยแอปพลิเคชันทั้ง 4 แอปพลิเคชันนั้น คากําลังไฟฟาของ
หลอดไฟ คือ คาความชันของกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความเขมของการสองสวาง (E) กับเศษหนึ่งสวนระยะหางยก
กําลังสี่ (1/r4) นั่นเอง   ดังน้ันจากกราฟผลการทดลองในภาพที่ 4 ไดคากําลังไฟดังสรุปคาในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต วัดคาดวยแอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชันบนสมารตโฟน iPhone 6 
plus 

แอปพลิเคชัน กําลังไฟ P (W) % Error 
Photone–Grow Light Meter 7.91 31.83 
Light Meter LM–3000 7.22 20.33 
LUX Light Meter FREE 4.30 28.33 
Luminos Meter 5.50 8.33 

 
  จากคากําลังไฟฟาในตารางท่ี 2 พบวา การวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter ไดคาเทากับ 5.50 วัตต และ  
มีคาคลาดเคลื่อนจากคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต เทากับ 8.33 % มีคาคลาดเคลื่อนนอยที่สุดซึ่งแสดงให
เห็นวาการวัดคาดวย Luminos Meter มีความแมนยําในการวัดคากําลังไฟของหลอดไฟขนาด 6 วัตต มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
การวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Photone–Grow Light Meter, Light Meter LM–3000 และ LUX Light Meter FREE    แสดง
วา แอปพลิเคชัน Luminos Meter มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการทํางานในระบบการปฏิบัติการ iOS ของสมารตโฟน 
iPhone 6 plus (iOS 12.5.5) 
 
3. เปรียบเทียบหาคาความสองสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการทดลองกับทฤษฎี 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบหาคาความสองสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ระหวางการทดลองกับทฤษฎ ี

 

ระยะ 
(m) 

การทดลอง ทฤษฎ ี
คาความสองสวาง 

 E (Lux) 
คากําลังไฟฟาของ
หลอดไฟ P (W) 

คาความสองสวาง  
E (Lux) 

คากําลังไฟฟาของ
หลอดไฟ P (W) 

0.10 4277.67 5.09 4775.00 6.00 
0.20 1352.00 5.09 298.50 5.99 
0.30 63.58 5.09 59.00 6.00 
0.40 27.58 5.09 18.61 5.99 
0.50 14.88 5.09 7.64 6.00 

 
จากการหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟจากความสัมพันธระหวางความสองสวางกับระยะทาง  โดยผูวิจัยใชหลอดไฟ 

LED ขนาด 6 วัตต เปนแหลงกําเนิดแสง และเลือกใชแอปพลิเคชันสําหรับตรวจวัดคาความสองสวางของหลอดไฟ คือ 
Luminos Meter เนื่องจากใหคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED มีคาใกลเคียงกับกําลังไฟฟาของหลอด LED ขนาด 6 วัตต ที่ใช
เปนหลอดไฟในการทดลองวจิัยครั้งนี้น่ันเอง  เมื่อวัดความสองสวางแลวมาคํานวณหากําลังไฟฟาของหลอดไฟ                ผล
กําลังไฟฟาที่ไดจากการทดลองเฉลี่ย คือ 5.09 วัตต ดังนั้นประสิทธิภาพของหลอดไฟลดลงไป 15.10% (สัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนแสงของกระดาษที่นํามาใชกรองแสง) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนที่ใชวัดหาคาความสองสวาง ของหลอดไฟ LED 

ขนาด 6 วัตต ดวยแอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน ดังแสดงในตารางท่ี 1 และภาพที่ 3 พบวา คาความสองสวางของหลอดไฟ 
LED มีคาลดลงเปนฟงกชันของระยะหางสอดคลองกับการทดลองของ Voudoukis and Oikonomidis (Voudoukis and 
Oikonomidis, 2017: 23 – 27) Salinas และคณะ (Salinas et al, 2018: 562 – 563) และ Sans และคณะ (Sans et al, 
2017: 025301) เมื่อระยะหางระหวางแหลงกําเนิดแสงกับเซนเซอรแสงอยูหางกันมากขึ้นความสองสวางท่ีวัดไดจะมีคาลดลง
เปนไปตามกฎกําลังสองผกผัน นอกจากนี้การใชแอปพลิเคชันวัดคาความสองสวางของแสงตางกันคาที่วัดไดก็มีคาแตกตางกัน
ไป แมวาแอปพลิเคชันนั้นจะผลิตโดยบริษัทเดียวกันก็ตาม ดังจะเห็นไดจากผลการทดลองวิจัยท่ีได  โดยใชแอปพลิเคชันของ
บริษัท Lightray Innovatio GmbH คือ Photone–Grow Light Meter และ Light Meter LM–3000 พบวาแอปพลิเคชัน 
Photone–Grow Light Meter มีประสิทธิภาพในการวัดคาความเขมของการสองสวางไดดีกวา Light Meter LM–3000        
ที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกัน  เมื่อนํามาแอปพลิเคชันท่ีไดจากการหาประสิทธิภาพมาวัดหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 
6 วัตต ดังแสดงในตารางที่ 2 ไดคาเทากับ 5.50 วัตต เมื่อวัดคาดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter และมีคาคลาดเคลื่อนนอย
ที่สุด คือ 8.33 % ผลการทดลองท่ีไดนี้สอดคลองกับการวจิัยของ Sans และคณะ (Sans et al, 2017: 025301) ในการทดลอง
หาคากําลังไฟฟาของหลอด Incandescent และหลอด halogen lamps ซึ่งมีคาความคลาดเคลื่อนเพียง 1.50 % และ 2.30 
% ตามลําดับ จากผลการทดลองวิจัยแสดงใหเห็นวาเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนมี ความแมนยําและมีความเท่ียงตรงสูงเหมาะ
สําหรับใชในการทดลองฟสิกส เรื่อง แสง และเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับแสง เชน  การวัดคาการดูดกลืนและการกระเจิงแสง 
(Malisorn et al, 2020: 015012) เปนตน  และเมื่อเปรียบเทียบหาคาความสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟระหวางการ
ทดลองกับทฤษฎี  จากผลการทดลองวัดคาความสองสวางและหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต ดวยแอป
พลิเคชัน Luminos Meter ใหคาความแมนยําในการวดัคาดีท่ีสุด การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ โดยคํานวณจากคาความ
สองสวางที่วัดดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter พบวา หลอดไฟซึ่งมีกําลังไฟฟา 6 วัตต เมื่อวัดความสองสวางแลวมา
คํานวณหากําลังไฟฟาของหลอดไฟ ผลกําลังไฟฟาเฉลี่ยที่ได คือ 5.09 วัตต สรุปไดวา หลอดไฟมีประสิทธิภาพลดลงไป 
15.10% (เปนคาการดูดกลืนแสงของกระดาษ) ท้ังนี้คาความคลาดเคลื่อนและประสิทธิภาพของหลอดไฟที่ลดลงอาจเกิดจาก
เซนเซอรการตรวจจับแสงที่ระยะเพ่ิมขึ้น  จากผลการทดลองวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนวัดคาความสอง
สวางของหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต คาท่ีวัดดวยแอปพลิเคชัน Luminos Meter จะใหคากําลังไฟฟาใกลเคียงกับขนาด
กําลังไฟฟาของหลอดไฟจริง แสดงใหเห็นวาเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนมีความแมนยําและมีความเที่ยงตรงสูงในการทดลอง
วัดคาความสองสวางของแหลงกําเนิดแสง และกิจกรรมการทดลองที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนฟสิกส เรื่อง แสงและความเขมของการสองสวาง ทั้งใหระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรพิจารณากําลังไฟฟาของหลอดไฟที่มีกําลังขนาดท่ีหลากหลาย 
  2. ในการออกแบบการทดลองควรมีการเปรียบเทียบสมารตโฟนในระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยดดวย 
  3. ชุดการทดลองน้ีสามารถนําไปประยุกตใชในการกิจกรรมการเรียนการสอนได 

 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโครงการวิจัยการพัฒนาชุดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใชเทคโนโลยีสมารตโฟนเซนเซอรเปนเครื่องมือวัดสําหรับการจัดการเรียนรูบนพื้นฐาน
สมรรถนะ   คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยพ้ืนฐาน-มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ และเพ่ือการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เด็ก
ปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5 ป กําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลเลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย จํานวน 35 คน โดยเลือกวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นผูวิจัย ทําการทดสอบ
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยเด็กท่ีไดคะแนนการทดสอบ
ความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับพอใชและปานกลาง จํานวน 35 คน เพ่ือรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อ
มือ ซึ่งใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดประสบการณกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ จํานวน 8 หนวย และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ จํานวน 20 ขอ ท่ีมีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางพัฒนาการกับจุดประสงค (IOC) ทั้งฉบับเทากับ 0.88 การวิจัยครั้งนี้ใชแผนการวิจัยแบบ One – 
Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือเด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลังจาก

ไดรัการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือโดยภาพรวม ( x= 47.13 ) อยูในระดับดี  และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา 
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็กอยูในระดับ( 

x=11.86 ) ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับ( x= 11.60 ) ดานความสามารถในการควบคุมการใช

กลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับ  ( x = 12.07 ) และดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาอยูในระดับ ( x =  11.60 อยูใน
ระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) ผล
การวิเคราะหหาประสิทธิ์ภาพของแบบฝกทักษะความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือทั้งหมด 4 ดาน มีประสิทธภิาพเทากับ 81.60 /83.45ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80 จากผลการวิจัย
สรุปวาการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัย ดวยกิจกรรมบรหิารกลามเนื้อมือมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเลก็สูงข้ึน 

คําสําคัญ: กลามเนื้อมดัเล็ก, กิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ, เดก็ปฐมวยั 
 

Abstract 
 

The purposes of this study were to develop fine motor of early childhood children, before and 
after doing hand muscle exercise, and to find the efficiency of the exercise as the standard criterion 80/80. 
Kindergarten 2 / 2  students of Anubanloei school, Kutpong sub- district, Muang Loei district, Loei province, 
were included as a sample which was selected by using a purposive sampling method. Researchers tested 
the fine motor ability of the sample then, selected 3 5  students who were at a fair and poor level to 
participate in the hand muscle exercise for 8 weeks, 3 days a week, an hour per day, totally 24 hours. The 
research instruments used were 8  units of the experience plan of hand muscle exercise and 2 0  items of 
the test to measure the fine motor ability of early childhood children with hand muscle exercise, its index 
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of development-objective congruence ( IOC) was totally 0.88. The research followed one–group pretest–
posttest design. The data was statistically analyzed by using dependent sample t-test.  

The findings indicated that 1) the children's fine motor ability after doing hand muscle exercise was 

overall at a good level (x= 47.13), and to divide into 4 subjects; the subject of fine motor agility was at (x= 

11.86) level; the subject of fine motor flexibility was at (x= 11.60) level; the subject of the ability to control 

fine motor was at (x=  12 . 0 7 )  level; the subject of coordination between hands and eyes was at a good 

level (x= 11.60). The fine motor ability of the early childhood children after doing hand muscle exercise 
was higher than before significantly at .01 level. 2) The result of efficiency analysis of the exercise in the 4 
subjects was 81. 60/ 83. 45, which was higher than the criterion set, 80/ 80.  In conclusion, the fine motor 

ability of the early childhood children after doing hand muscle exercise was higher.  
Keywords: Fine motor, Hand muscle exercise, and Early childhood 
  

บทนํา 
  การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป บริบูรณอยางเปนองครวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู

และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพภายใต
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรักความเอ้ืออาทรและความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพ
ชี วิ ต ให เ ด็ กพัฒนาไปสู ค วามเปนมนุษย ท่ีสมบูรณ เกิ ดคุณค าตอตนเอง ครอบครั ว  สั งคม  และประเทศชาติ     
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560 : 2) นักการศึกษาทุกสาขาทั่วโลกตางใหความสําคัญและใหความสนใจดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดวยความเช่ือวาการเรียนรูในชวงวัยนี้มีผลกระทบในระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของคน เพราะเปนชวงท่ีสมองมีการเจริญเติบโต
ในอัตราสูงสุด ซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดีรอบตัวเด็กไมวาจะเปนการเลี้ยงดู การดูแลอยางอบอุน การใกลชิด  การชวยเหลือ และการ
ปกปองจากอันตราย รวมถึงความพรอมในการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานตามวัยไดอยางเหมาะสมทุกดาน เปนพ้ืนฐาน
สําคัญท่ีจะสงผลตอสติปญญาสมรรถนะ และความสามารถของเด็กอยางถาวร เพ่ือใหเด็กเจริญเติบโตสมวัยและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 1) 

พัฒนาการดานรางกายของเด็กเปนพัฒนาการดานหน่ึงที่มีความสําคัญ ดังนั้นการเตรียมความพรอมและการพัฒนา
รางกายของเด็กใหพัฒนาเจริญเติบโต แข็งแรงจึงเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันกับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการกลามเนื้อ
มัดเล็ก ซึ่งจะทําใหเด็กมีความพรอมในการเรียนรู โดยการสรางเสริมความสามารถในการหยิบจับ ขีดเขียน และทํากิจกรรม      
ที่ตองใชกลามเนื้อนิ้วมือ ฝามือ และขอตอตาง ๆ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กโดยการพัฒนากลามเนื้อนิ้วมือ ฝกฝน
ใหเด็กไดใชมือในการทํากิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก การจับ การหยิบ การแกะ การปนวัสดุอุปกรณสิ่งของตาง ๆ และการทํา
กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันตามวัยอยางเหมาะสม การสงเสริมการใชกลามเนื้อมือ      
ไมเพียงแตพัฒนาใหกลามเนื้อนิ้วมือแข็งแรงเทานั้น แตยังเปนการสงเสริมความสามารถของการใชสายตากับมือใหประสาน
สัมพันธกันดวย  จะเห็นไดวาการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กจึงเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย และเด็กตองไดรับการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมฝกฝนใหเด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก หรือการใชมือ การใชนิ้วมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยาง
หลากหลาย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551 : 100 - 102) 

ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กมีความสําคัญและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของเด็กปฐมวัยเพราะ
กลามเนื้อมัดเล็กเปนสวนหนึ่งในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เชน ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา เทนํ้าใสแกว ดื่มนม รับประทาน
อาหาร การทํางานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน หากเด็กสามารถใชกลามเนื้อมัดเล็กไดอยางคลองแคลว มือและสายตาทํางานได
อยางประสานสัมพันธกันดี เด็กก็จะไดทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน ๆ  ไดอยางสนุกสนานและประสบความสําเร็จตามความสามารถ
ของแตละชวงวัย อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมของกลามเนื้อแขน มือ และนิ้วมือสําหรับการเขียน หนังสือในระยะตอไป 
เพราะหากเด็กไมพรอม และทําไมไดอยางท่ีเพื่อนๆ ทํา อาจเกิดความคับของใจหรือเกิดความรูสึกลมเหลวทําใหขาดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งไมเปนผลดีตอการสรางความมั่นใจในตัวเองในอนาคตของเด็ก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552 : 10) ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  ของเด็กปฐมวัยใหสามารถใชไดอยาง
คลองแคลว ทํางานอยางประสานสัมพันธกันกับสายตาจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อเปนพ้ืนฐานการตอยอดกิจกรรมและกิจวัตรอื่น ๆ 
ตอไปในอนาคต ซึ่งการที่จะใหเด็กใชกลามเน้ือมัดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองไดรับการฝกฝนและสงเสริมให
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เพียงพอตอเนื่อง เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยที่รางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต   อยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้สามารถเรียนรูจาก
การใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ ไดเลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง  ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย จึง
ไมไดมุงที่การพัฒนาสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการดูแล  การสงเสริมพัฒนาการเพ่ือใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพ 
และมีฐานความสามารถพรอมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน   จึงเปนการพัฒนาและสรางเสริมการเรียนรูใหสมบูรณตามวัยผาน
การลงมือปฏิบัติและการสัมผัสวัตถุสิ่งของ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551 : 44)  

จากการสังเกตและศึกษาพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/2 ของโรงเรียนอนุบาลเลย 
พบวา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย เด็กสวนใหญมีปญหาความสามารถ        
ในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก สงผลใหการใชชีวิตประจําวันของเด็กมีพัฒนาการที่ลาชา เชน ไมมีความคลองตัว ทักษะในการ
ประสานการใชมือและสายตาไมสัมพันธกัน ไมสามารถใชมือไดอยางคลองแคลว ในการหยิบจับสิ่งของตาง ๆ ในหองเรียน และ
การชวยเหลือตนเองตามวัย ทําใหเด็กเกิดความคับของใจ ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง เพราะตองพ่ึงพาครูในการปฏิบัติกิจกรรม
เหลานี้อยูเสมอ มีผลตอการปรับตัวเขากับเพ่ือน ๆ ในหองเรียน ซึ่งสาเหตเุบ้ืองตนมาจากเด็กไมไดรับการฝกฝนหรือสงเสริมให
ใชมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวนั เนื่องจากสภาพการอบรมเลี้ยงดขูองพอแมที่มักไมปลอยใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ 
ดวยตนเองและกระบวนการจัดกิจกรรมของครูผูสอนในโรงเรียนยังขาดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อมัด
เล็กอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งทําใหมีผลตอการใชชีวิตประจําวันและการเรยีนรูของเด็กในเรื่องตาง ๆ 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ                     
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยใหสามารถชวยเหลือตนเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวติประจําวนัได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเดก็ปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ 
2.  เพ่ือการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. กลามเนื้อมดัเล็กเด็กปฐมวยัหลงัทํากิจกรรมบรหิารกลามเนื้อมือมพีัฒนาการท่ีดีข้ึนมากกวากอนทํากิจกรรม
บริหารกลามเนื้อมือ 
 2. สื่อการเรยีนรูการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กสําหรับเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาที่ดียิ่งข้ึน 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
 ประชากร ไดแก เด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย 
 กลุมเปาหมาย ไดแก  เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5 ป กําลังศึกษาอยูระดับช้ันอนุบาล 2/2         
โรงเรียนอนุบาลเลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 35 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งใชเกณฑการพิจารณาจากผลการทดสอบความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยใชกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ โดยเด็กที่ไดคะแนนการทดสอบความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับพอใชและปานกลาง  
 ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวนเวลาในการทํากิจกรรม 8 สัปดาห         
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก พัฒนาการดานรางกาย เรื่องกลามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมที่สงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการใชกลามเนื้อมดัเล็ก 4 ดาน ประกอบดวย 
   1) ความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
   2) ความยืดหยุนในการใชกลามเนือ้มัดเล็ก 
   3) ความสามารถในการควบคุมในการใชกลามเนื้อมดัเล็ก 
   4) การประสานสัมพันธระหวางมอืกับตา 
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การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็ก

ปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร

กลามเนื้อมือ 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 
 ตัวแปรตน 

 กิจกรรมการพัฒนากลามเนื้อมดัเล็ก 

 แบบทดสอบกอน-หลังการทํากิจกรรม 

 
 ตัวแปรตาม 
  

 การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัย ดังน้ี 

 1. ความคลองแคลวในการใชกลามเนือ้มัดเล็ก 

 2. ความยืดหยุนในการใชกลามเนือ้มัดเล็ก 

 3. ความสามารถในการควบคมุ 

 4. การประสานสมัพันธระหวางมอืกับตา 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1) แผนการจัดประสบการณกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ จํานวน 8 หนวย ไดแก หนวยลอยกระทง  หนวยกลางวัน
กลางคืน หนวยเศรษฐกิจพอเพียง หนวยเทคโนโลยีและการสื่อสาร หนวยวันข้ึนปใหม หนวยสนุกตัวเลข หนวยขนาด รูปราง 
รูปทรง และหนวยฤดูหนาว 
 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ      
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design เสริมพงศ วงศกมลา
ไสย (2548 : 57) โดยมีลักษณะการวิจัย ดังตารางที่ 1 
 
  ตารางที่ 1 แบบแผนการวจิัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design 

นักเรียน Pre - Test Treatment Post -Test 

กลุมเปาหมาย T1 X T2 

    
    T1   หมายถึง ทดสอบกอนการทํากิจกรรมง (Pre-Test) 
    X    หมายถึง สื่อการเรียนรูการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
    T2   หมายถึง ทดสอบหลังการทํากิจกรรม (Post-Test) 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1)  ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ป ทําการทดสอบ             
กอนการทดลอง (Pre Test) กับนักเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและเก็บคะแนน        
ในการประเมินแบบทดสอบไวเพ่ือวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป 
 2) ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมโดยการใชแผนการจัดประสบการณกิจกรรมบรหิารกลามเนื้อมือ จํานวน 8 หนวย ใช
เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห โดยทดลองสัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด 24 ช่ัวโมง 
 3) ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยใหกลุมตัวอยางไดรับกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
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  ขั้นนํา ครูนําเขาสู กิจกรรมโดยการใช เพลง คําคลองจอง และทาทางเ พ่ือกระตุนให เด็กสนใจ                
และสรางความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก มือ นิ้วมือกอนเขาสูกิจกรรม 
  ขั้นดําเนินกิจกรรม ครูแนะนํากิจกรรม วัสดุ/อุปกรณ พรอมอธิบายวิธีทําและสาธิตวิธีการทํากิจกรรม   
และใหเด็กลงมือปฏิบตัิตามกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  ขั้นสรุป ครูใหเด็กเลาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตัวเองไดทํา บันทึกภาพถาย และประเมินผลงานของเด็ก 
 4) เมื่อดําเนินการครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post Test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองตามกิจกรรมการ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็กใหเด็ก ๆ ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ป โดยใช
แบบทดสอบหลังเรียน 
  5) ผูศึกษารวบรวมขอมูลไปวิเคราะห สรุปและรายงานผล 
  
 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กและแบบทดสอบ         
วัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ ดังนี้ งานวิจัยที่เก่ียวของ           
กับความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของ รวิพร  ผาดาน (2557) ผกากานต  นอยเนียม (2556) กิตติยา แกวขอมดี    
ชยา ธนธัญชูโชติ (2554) และ ญาณิศา บุญพิมพ (2551) จากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ        
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผูวิจัยทําการคัดเลือกวิธีการประเมินความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยการใช
แบบทดสอบเชิงปฏิบัติจริง ใหเด็กลงมือกระทํากับอุปกรณที่ใชในการทดสอบ จากนั้นนํามาปรับปรุงและสรางเพ่ิมเติม            
ใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กอายุ 4-5 ป 
 2) กําหนดลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ดของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ ดังน้ี 
     2.1) เปนแบบทดสอบเชิงปฏิบัติจริง โดยใหเด็กลงมือกระทําปฏิบัติจริงกับอุปกรณที่ใชในการทดสอบวัด
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ 
     2.2) การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ ซึ่งเปนแบบทดสอบเชิงปฏิบัติจริง แบงออกเปน 4 ชุด จํานวนชุดละ 5 ขอ ดังนี้  
  ชุดท่ี 1 วัดความสามารถดานความคลองแคลวในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 
  ชุดท่ี 2 วัดความสามารถดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
  ชุดท่ี 3 วัดความสามารถดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
  ชุดท่ี 4 วัดความสามารถดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
 3) สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดความความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวยัดวยกิจกรรม
บริหารกลามเนื้อมือ ประกอบไปดวย คําชี้แจง คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ และการดําเนินการ 
 4) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเน้ือมือท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาความเหมาะสมของแบบทดสอบและเกณฑ
การใหคะแนนความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กจํานวน 3 ทาน คือ  
  1. คุณครูศิราวัลย  ชานุชิต ครู  ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเลยอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  2. คุณครูสุธาดา  จันโทมา คร ู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  3. ดร.แพรวนภา  เรียงริลา อาจารยประจําสาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 5) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ        
ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน โดยปรับปรุง แกไขตามความคิดเห็นและขอแนะนําในเรื่องการปรับภาษา      
ในคําสั่งบางรายการใหมีความชัดเจน ตรงประเด็นเพ่ิมขึ้น และปรับเวลาที่ใชในการทดสอบใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
 6) การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยนําแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ลงความเห็นและใหคะแนน
แบบทดสอบ แลวนําคะแนนที่ไดจากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน หาคาดัชนีความสอดคลอง  ระหวาง
แบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) โดยใชเกณฑคุณภาพสูตรของโรวิเนลลีและแฮมแบลตัน (Rowinelli and 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
137

Hambleton 1977, อางใน บุญชม ศรีสะอาด 2554 : 64-65) โดยมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 จากการ
ทดลองปรากฏวากฎเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดคา IOC = 0.88 ในทุกขอ                    
ของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
 7) นํารางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ        
ไปทดลองใช (Try out) กับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน      
 8) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ        
ที่ปรับปรุงฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวเิคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาไดจําแนกผลการวิเคราะหออกเปน ดังนี ้
  1) วิเคราะหหาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
  2) วิเคราะหเปรียบเทียบผลการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ กอนเรียนและ
หลังเรียนของเด็กปฐมวัย โดยใชการทดสอบคา T แบบ (Dependent Sample) 
  3) วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสาํหรับเด็กปฐมวัย 
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1) การหาประสิทธภิาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 จากสตูร E1/E2  

  2) สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) 
  3 )  ส ถิติ ที่ ใ ช ในการตรวจสอบสมมติฐานของคะแนนเฉลี่ ยกอนเรี ยนและหลัง เ รียน ใช สู ต ร  t- test             
(Dependent Sample) 
 4) การแปลผลระดับของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

 ตารางที่ 2  การแปลผลระดับของความสามารถในการใชกลามเนื้อมดัเล็กในภาพรวม 

คะแนน ระดับความสามารถ 

48.1 – 60 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัดีมาก 

36.1 – 48 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัด ี

24.1 – 36 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัดีปานกลาง 

12.1 – 24 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัพอใช 

0 – 12 มีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กในระดบัปรับปรุง 

 
 ตารางท่ี 3  การแปลผลระดับของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในดานความคลองแคลว  ดานความ
ยืดหยุน ดานความสามารถในการควบคุม ดานการประสานสัมพันธของมือและตา 

คะแนน ระดับความสามารถ 

12.1 – 15.0 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัดีมาก 

9.0 – 12.0 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัด ี

6.1 – 9.0 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัดีปานกลาง 

3.1 – 6.0 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัพอใช 

0 – 3 มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กในระดบัปรับปรุง 
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ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย  
ตาราง 5 คาสถิติแสดงระดับความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ          
ทั้งโดยรวมและรายดานกอนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ 

ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก N K กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

(𝐗) S ระดบั (𝐗) S ระดับ 

1. ดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเลก็ 35 15 6.00 .53 พอใช 11.86 1.19 ดี 
2. ดานความยดืหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 35 15 5.93 .70 พอใช 11.60 .73 ดี 
3.  ดานความสามารถในการควบคุมการใช
กลามเนื้อมัดเล็ก 

35 15 6.00 .65 พอใช 12.07 .79 ด ี

4. ดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 35 15 5.86 .83 พอใช 11.60 .99 ดี 
รวม 35 60 23.80 1.78 พอใช 47.13 2.50 ดี 

 
 เด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเลก็ ดังน้ี 
 1. มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ โดยรวมหลังการจัด
กิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา หลังการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสงผลใหเด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กท้ัง 4 ดาน ไดแก               
ดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ดานความสามารถในการควบคุม
การใชกลามเนื้อมัดเล็ก และดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาอยูในระดับดี สูงกวากอนการจัดกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตารางท่ี 6 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร 

กลามเนื้อมือ 

จํานวนดานความสามารถในการใช
กลามเนื้อมัดเล็ก 

ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพดานผลลัพธ (E2) 

4 81.60 83.45 

 
 2. ประสิทธิภาพของการใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือมีประสิทธิภาพ เทากับ 81.60/83.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 
80/80 ท่ีตั้งไวและสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ และเพ่ือการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนการ        
จัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิภาพของการใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 
ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดดังนี ้
 1. การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ หลังการจัดกิจกรรมสูงกวา
กอนการจัดกิจกรรม โดยมีความสามารถสูงข้ึนทุกดาน คือ  
 1.1) ดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอนการจัด

กิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ ( x= 6.00 ) หลังการจัดกิจกรรม ( x= 11.86 ) ทั้งน้ีเนื่องจากการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อ
มือในกิจกรรมการหยิบเมล็ดถ่ัวเขียวใสจานครั้งละ 10 เมล็ด การรอยหลอดแบบเสนตรงได 5 เสน การเลือกภาพตามคําสั่งได 
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10 ภาพ การเลือกสีตามคําสั่งได 6 สี และการติดกระดุม 4 เม็ด เด็กไดฝกการใชนิ้วมือหยิบ จับ สัมผัส ลงมือปฏิบัติจริงรวมถึง
ครูใชการสังเกตจากสภาพจริง ที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของพัฒนาการและความสามารถของเด็กแตละคน จึงชวยให
เด็กสามารถพัฒนาดานความคลองแคลวของกลามเนื้อมัดเลก็ไดเร็วข้ึน ซึ่งในระยะแรกของการจัดกิจกรรมจากการสังเกตความ
คลองแคลวในการใชมือของเด็ก พบวา เด็กสวนใหญสามารถใชมือในการทํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมอืไดแตยงัไมคลองแคลว 
จึงใชผลจากการสังเกตไปปรับกิจกรรม โดยกระตุนใหเด็กกลาที่จะทํากิจกรรมมาขึ้นและใหคลองแคลวมากข้ึน    ซึ่งสอดคลอง
กับ บรูเนอร (Bruner) ที่กลาววา เด็กเรียนรูดวยการกระทําเปนขั้นเปนตอนที่เด็กไดเรียนรูเกิดจากประสาทสัมผัส (ทิศนา แขม
มณ,ี 2553 : 76) ทําใหเด็กไดฝกฝนการใชมอืและใชน้ิวมือ มีความคลองแคลวเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันจึงสงผลใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ย
ในดานความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อมัดเล็กเพ่ิมสูงข้ึน 
 1.2) ดานความยืดหยุนในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกอนการจัดกิจกรรม

บริหารกลามเนื้อมือ ( x= 5.93 ) หลังการจัดกิจกรรม ( x= 11.60 ) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ         
ในกิจกรรมการคีบเมล็ดถั่วแดง 10 เมล็ด การเปดฝาขวดนํ้าพลาสติก 4 ขวด การปดฝาขวดน้ําพลาสติก 4 ขวด การปนดิน
น้ํามันใหเปนทรงกลม 3 กอนขนาดเทากัน การกดดินน้ํามันใหเปนทรงกลมลงแบบแมพิมพ จํานวน 3 แบบ เด็กไดใชนิ้วมือ
หยิบ จับ สัมผัส ลงมือปฏิบัติจริง ทําใหกลามเนื้อมัดเล็กเกิดความยืดหยุนเปนความสามารถในการโคง การงอมือ หรือนิ้วมือ 
และการเคลื่อนไหวไดงายขึ้น รวมถึงครูมีบทบาทในการสังเกตความสามารถในการใชมือและนิ้วมือในขณะที่เด็กกําลังปฏิบัติ
กิจกรรม ทําใหครูสามารถมองเห็นพัฒนาการของเด็กแตละคนไดชัดเจนตามความสามารถแตละบุคคลมากยิ่งข้ึน ถาพบวาเด็ก
คนไหนมีปญหาในดานความยืดหยุนของมือและนิ้วมือ ครูจะเขาไปแนะนํา และกระตุนการฝกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม
ใหพัฒนาการของเด็กดีขึ้น และเมื่อเกิดการฝกปฏิบัติทําซ้ําบอย ๆ ครั้งยอมทําใหกลามเนื้อมือเกิดความยืดหยุน                 
สอดคลองกับกฎแหงการฝกหัดของ ธอรนไดค (Thorndike) ที่เ ช่ือวาการกระทําซ้ํา ๆ จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี                 
(ทิศนา  แขมมณี. 2553 : 51) สามารถทําใหครูเห็นพัฒนาการของเด็กไดอยางตอเนื่อง ซึ่งครูสามารถที่จะนํามาแกไขปรับปรุง
พัฒนาไดทันที ดังน้ัน จึงสงผลทําใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ยในดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อมัดเล็กเพิ่มสูงข้ึน 
 1.3) ดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อมัดเล็ก เด็กมีความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กกอน  

การจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ ( x= 6.00 ) หลังการ จัดกิจกรรม ( x= 12.07 ) ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือในกิจกรรมการวาดรูปเสนโคงตามรอยเสนประ 1 รูป การลากเสนซิกแซกแบบฟนปลาตามรอยเสนประ 1 เสน 
การระบายสีในรูปสี่เหลี่ยม 1 รูป การระบายสีในรูปวงกลม 1 รูป และการตัดกระดาษตามเสนตรงยาว 6 นิ้ว 2 เสน เด็กไดใช
นิ้วมือหยิบ จับ สัมผัส ลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงครูใชการสังเกตจากสภาพจริงท่ีสามารถชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของพัฒนาการ
และความสามารถของเด็กแตละคน จึงใชผลจากการสังเกตไปปรับกิจกรรม โดยกระตุนใหเด็กมีความสนใจ ที่จะทํากิจกรรม
และสามารถหยิบ จับ วัสดุอุปกรณ และควบคุมการทํางานของนิ้วมือไดถูกตองและดีขึ้นตามลําดับซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 19) กลาววา กลามเนื้อมัดเล็ก ไดแก นิ้วมือนั้นเด็กควบคุมไดดีขึ้น สามารถทํางาน
ประสานกันไดดีขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะนิ้วมือแตละนิ้วสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ ดังนั้นจึงสงผลทําใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ย
ในดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อมัดเล็กเพ่ิมสูงข้ึน 
 1.4) ดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เด็กมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกอนการจัดกิจกรรม

บริหารกลามเนื้อมือ ( x= 5.86 ) หลังการจัดกิจกรรม (x= 11.60 ) ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ       
ในกิจกรรมการเขียนตัวเลข 1 – 5 บนกระบะทราย การรินน้ําจากเหยือกใสแกว 2 แกว การเรียงกอนหินเปนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบ การสานกระดาษ และการพับกระดาษซอนกัน 3 ทบ เปนกิจกรรมท่ีเด็กตองใชมือในการทํากิจกรรมทุกข้ันตอน  
อยางตอเนื่อง สามารถตอบสนองตอธรรมชาติของพัฒนาการอยากรูอยากเห็น เด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก มือ นิ้วมือ และสายตา
ในการทํางานใหประสานสัมพันธกัน เมื่อไดรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ เด็กใชมือหยิบ จับอุปกรณในการทํางานได
คลองข้ึนและมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ แลนเดอส (Landers. 2006 : online) กลาวถึง
ความสําคัญของความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กวา การประสานสัมพันธของกลามเนื้อตาและมือจะทําใหสามารถ
พัฒนาทักษะในการเขียน การวาด และการจับวัตถุเล็ก ๆ หรืออุปกรณ เด็กวัยกอนเรียนเรียนรู ท่ีจะจับตองวัตถุผาน
กระบวนการมอง ซึ่งจะบอกเขาใหทําหรือไมใหทําอะไรที่เด็กกําลังทํากับวัตถุ ประกอบกบัผูวิจัยใชวิธกีารสังเกต พัฒนาการของ
เด็กในขณะทํากิจกรรม ทําใหเห็นระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กไดอยางชัดเจน จึงทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามา
ปรับปรุงและสงเสริมพัฒนาการของเด็กได จึงสงผลทําใหเด็กมีคะแนนเฉลี่ยในดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาเพ่ิม
สูงข้ึน 
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 เมื่อพิจารณาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่แยกเปนรายดานแลวพบวามีการพัฒนา      
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับสุพัชราภรณ  ดาราวลี (2552 : 54) ที่ทําการวิจัยความ  สามารถในการใชกลามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ พบวา การจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือสามารถสงเสริม
ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยใหพัฒนาสูงขึ้น และในขณะปฏิบัติกิจกรรมครูไดใชวิธีการสังเกต
พัฒนาการทําใหสะทอนเห็นถึงพัฒนาการและความสามารถของเด็กได ทั้งนี้เพราะการสังเกตจะแสดงใหเห็นพัฒนาการ     
ของเด็กทุกดาน สามารถมองเห็นประสบการณการเรียนรูที่ครูจัดและยังชวยใหครูเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก 
ซึ่งเด็กบางคนตองการเอาใจใสจากผูใหญดวยหลายเหตุผล  ถาครูดูแลอยางใกลชิดและดูแลความตองการของพวกเขา จะชวย
ใหครูชวยเหลือเด็กท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณไมปลอยใหเปนปญหาเนิ่นนานคอย
แกไข (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ, 2553 : 240) 
 2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพ เทากับ 
81.60/83.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไวและสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 เนื่องจากการใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเหตุผลสําคัญ ดังน้ี ประสิทธิภาพของการใชแบบฝกทักษะกิจกรรมบริหารกลามเน้ือมือมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ และเรียนรูจากการใช
ประสาทสัมผัสท้ังหา โดยเฉพาะการไดใชน้ิวมือ หยิบ จับ สัมผัส และไดสํารวจ ไดเลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ฟชเชอรและเทอรรี ่(Fisher and Terry. 1997 : 284) ไดกลาววา การจัดประสบการณใหแกเด็กเพ่ือสงเสริม
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กกอนที่จะเรียนเขียนสามารถทําไดโดยใหเด็กไดฝกทักษะการระบายสีดวยนิ้วมือ การใชมือขีดเขียน  
เลนบนทราย วาดภาพดวยนิ้วมือดวยแปงมันผสมสีหรือโคลน ใหวาดภาพดวยกาวนํ้าโรยทรายสี เพราะกิจกรรมเหลานี้
นอกจากจะชวยพัฒนากลามเนื้อสวนยอยใหสัมพันธกับการเขียนแลว ยังชวยใหการประสานงานระหวางตากับมือเปนไปอยาง
กลมกลืน 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากผลการวิจัยสามารถนาํไปเปนแนวทางใหกับครู ครูพี่เลีย้ง นกัศึกษาฝกประสบการวชิาชีพครู และพอ แม 
ผูปกครองในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชกลามเนื้อมดัเล็กใหแกเดก็ปฐมวัยไดดียิ่งข้ึน 
 2. จากผลการวิจัยสามารถนาํไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมกลามเนื้อมัดเล็กที่หลากหลายวธีิมากยิ่งข้ึน
และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณที่สงเสรมิพัฒนาการในดานอื่น ๆ แกเด็กปฐมวัย 
 3. เพื่อเปนแนวทางใหกับผูปกครองและผูที่สนใจนํากิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือไปใชกับเด็กในชีวิตประจําวัน 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลของการกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือในกลุมเดก็พิเศษ 
 2. ควรมีการศึกษาพัฒนาการดานอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เชน พัฒนาการดานอารมณ สังคม และสติปญญา 
 3. ควรมีการศึกษาทัศนคติของผูปกครองเก่ียวกับกิจกรรมบรหิารกลามเนื้อมือในชีวิตประจําของเด็กเมือ่อยูท่ีบาน 
 4. ควรมีการศึกษาเครื่องมือที่ใชในการฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็กทีม่ีความคิดสรางสรรคและแปลกใหม  
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การพัฒนาความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศกึษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศโดยการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง 

Development of EFL Undergraduates’ Paragraph Writing Ability by Teaching 
Outlining Strategy 
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บทคัดยอ 
 
      การวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบผลของการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตอ
ความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ตามองคประกอบของการเขียนยอ
หนา 5 ดาน ไดแก ไวยากรณและกลไก ความราบรื่น ความคิด การเรียบเรียง และการเลือกใชคํา ของการเขียนยอหนา 5 
ประเภท ไดแก การอธิบายขั้นตอน การอธิบายคําจํากัดความ การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ การอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตาง และการแสดงความคิดเห็น กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 44 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชิ้นงานการเขียนยอหนา
ตามเคาโครง จํานวน 5 ชิ้น การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพรรณนาและรายงานผลขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นกัศึกษามีความสามารถในการเขียนยอหนาตามองคประกอบของการเขียนทั้ง 5 ดานในภาพรวม
สูงมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความราบรื่น ความคิด และไวยากรณและกลไก นอกจากนี้ นักศึกษามีความสามารถใน
การเขียนยอหนาทั้ง 5 ประเภทในระดับสูงมาก พอสรุปไดวา การสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนยอหนาของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศได ดังน้ัน ผูสอนการเขียนควรสอนและฝกกลยุทธการเขียน
เคาโครงใหกับนักศึกษา  

คําสําคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ, กลยุทธการเขียนเคาโครง, การเขียนยอหนา 
 

Abstract 
  
    This study was a quantitative research which aimed to find out the impacts of teaching outlining 
strategy on EFL students’  paragraph writing ability based on 5 components of paragraph writing:  grammar 
and mechanics, coherence, ideas, organization, and word choice of 5 different genres:  process, definition, 
causes and effects, comparison and contrast, and opinion. The sample of the study was 44 English major 
students in the Faculty of Education, Thaksin University using the purposive sampling technique. The main 
research instruments were 5 different types of paragraph writing assignment.  Descriptive statistics was 
employed and mean scores and standard deviations were reported as results.  The findings showed the 
total of students’  paragraph writing ability based on the 5 components of paragraph writing was very high. 
In addition, students’ writing ability of 5 different genres was very high. It can be summarized that teaching 
an outlining strategy can develop students who study English as a foreign language paragraph writing ability; 
thus, teachers who teach writing should teach and practice students the outlining strategy in writing classes.   

Keywords: EFL, Outlining Strategy, Paragraph writing 
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บทนํา 
    การเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีกระบวนการที่ซับซอนและเก่ียวของกับทักษะความรู
และทักษะทางปญญา ทักษะท่ีใชในกระบวนการเขียน เชน การอภิปราย (Discussion) การระดมความคิด (Brainstorming) 
การทําแผนที่ความคิด (Mind mapping) การรวบรวมรายการ (Listing) การทําโครงราง (Outlining) และการปรับปรุงแกไข 
(Editing) (Oshima & Hoogue, 2007) นอกจากนี้ Brammer (2007) ยังกลาววา การเรียนการเขียนในช้ันเรียนไดเปลีย่นจาก
การเนนที่ผลงาน (Product-based approach) ที่เนนการสอนของอาจารย การลงมือเขียน และการตรวจความถูกตอง เปน
การเขียนที่เนนกระบวนการ (Process-based approach) ท่ีเนนการสรางงานเขียนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ Negari (2011) 
กลาววา การเขียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศดูเหมือนจะเปนทักษะทางภาษาที่ยากที่สุดสําหรับผูเรียนนอกจากนี้ 
Crème และ Lea (2003) ยังพบวา สิ่งท่ีทําใหเกิดความยุงยากซับซอนในการเขียนสําหรับผูเรียน ไดแก การเขียนมี
กระบวนการที่ยาว ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอนกอนเริ่มเขียน (Pre-writing) จนถึงการปรับปรุงแกไขงานเขียน (Editing) ผูเรียน
จําเปนตองมีทักษะหรือความสามารถหลายอยาง เชน ทักษะการสรางเคาโครง (Outlining) ทักษะในการพัฒนาการเขียนใน
ระดับยอหนา ทักษะในการเขียนเนื้อหาใหถูกตองตามหลักไวยากรณ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการเรียบเรียงท่ีดี และมี
ความราบรื่น จะเห็นไดวา ทักษะการอานมีความสําคัญ เปนทักษะที่ยาก เปนทักษะท่ีตองใชกระบวนการ และการเขียนที่ดีมี
องคประกอบท่ีระบุไวอยางชัดเจน ฉะนั้น การวิจัยนี้จึงมุงที่จะชวยลดความยากในการเขียนและชวยพัฒนาการเขียนของ
นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ เปนงานเขียนมีคุณภาพตามเกณฑที่ด ี
     การเขียนยอหนาเปนพ้ืนฐานของการเขียนในที่ระดับสูงขึ้น ที่มีกระบวนการเขียนตั้งแตข้ันตอนกอนการเขียน 
ขั้นตอนการออกแบบและเรียบเรียง และขั้นตอนการปรับปรุงแกไข ในแตละขั้นตอนของกระบวนการเขียนมีความสําคัญเทา ๆ 
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ันตอนกอนเริ่มลงมือเขียน (Pre-writing) ตัวอยางของกิจกรรมกอนการเขียนมีหลากหลาย เชน การ
อภิปราย (Discussing) การระดมความคิดเห็น (Brainstorming) และการรวบรายการ (Listing) กิจกรรมกอนการเขียนเหลานี้
มีความสําคัญตอผูเรียนอันจะนําไปสูการสรางความคิดหลังจากเลือกหัวขอที่จะเขียนแลว กอนเริ่มลงมือเขียน ผูเรียนตองมั่นใจ
วามีความคิดเพียงพอที่จะเขียนอธิบายเก่ียวกับหัวขอที่เลือก ขั้นตอนการเรียบเรียงก็เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญที่จะชวยให
ผูเรียนจัดการกับความคิดมากมายที่ไดมาในข้ันตอนกอนการเขียน Oshima และ Hogue (2007) กลาววา ขั้นตอนสําคัญท่ี
ชวยใหผูเรียนจัดการกับความคิดที่ไดมาจากขั้นตอนกอนการเขียนนั้นก็คือ การเขียนเคาโครง (Making an Outline) การมีเคา
โครงกอนการเขียนไมเพียงชวยใหผูเขียนสามารถจัดการกับความคิดไดเทานั้น แตยังทําใหผูเขียนมั่นใจอีกวาจะไมลืมเขียน
ประเด็นสําคัญใด ๆ ที่เก่ียวของกับหัวขอที่เลือกอีกดวย จะเห็นไดวา การเขียนเคาโครงมีความสําคัญมากกับการเขียน การวจิัย
นี้จึงเลือกกลยุทธการเขียนเคาโครงซึ่งเปนกลยุทธกอนการเขียนมาเปนเครื่องมือในการจัดการกับความคิดในการเขียนของ
ผูเรียนอยางเปนระบบ 
     อยางไรก็ตาม การศึกษายังคงพบขอผิดพลาดในการเขียนของผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เชน 
ผูเรียนไมไดเขียนประโยคที่แสดงหัวขอ (Topic sentence) ซึ่งถือวาเปนประโยคที่มีความสําคัญมากในการเขียนยอหนา 
เพราะเปนการแนะนําหัวขอและประเด็นสําคัญที่ผูเขียนตองการอธิบาย ยิ่งไปกวานั้น ผูเรียนบางคนเขียน Topic sentence ท่ี
ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเฉพาะเจาะจงเกินไป (Too specific) ซึ่งแทบจะไมไดอธิบายรายละเอียดอะไรเก่ียวกับหัวขอที่
เขียน และผูเรียนบางคนยังเขียน Topic sentence ท่ีกวางไปจนเกินไป (Too general) จนทําใหในหนึ่งยอหนามีความคิด
สําคัญหรือหัวขอที่เขียนมากกวาหนึ่งประเด็น (Duigu, 2003) อีกปญหาหนึ่งท่ีพบในการเขียนของผูเรียนคือ ประโยคสนับสนุน
ประเด็นสําคัญ (Supporting sentences) มีไมเพียงพอที่จะทําใหผูอานเขาใจไดชัดเจน ยิ่งไปกวานั้น ผูเรียนบางคนลืม
กฎเกณฑในการเขียนที่ดีในประเด็น ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) ความราบรื่นหรือความลื่นไหลในการเขียน 
(Coherence) การเรียบเรียงที่ดี (Organization) ตามรูปแบบการเขียนชนิดตาง ๆ (Darus & Subramanian, 2009) 
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องการวางโครงสรางการเขียนที่ไมดี การเขียนที่มีโครงสรางการเขียนที่ไมดีจะทําใหผูอานเกิดความ
สับสนและความคลุมเครือ การเขียนที่จัดเรียงความคิดไมราบรื่น ถูกมองวาเปนงานเขียนที่มีคุณภาพต่ํา พอสรุปไดวา ถึงแม
การเขียนจะเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษา แตการสอนการเขียนยังไมประสบความสําเร็จ ปญหาหลักมาจากการ
ขาดความรูความเขาใจของผูเรียนในเรื่องขององคประกอบที่ดีของการเขียนดานตาง ๆ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงที่จะพัฒนา
ความรูและฝกฝนใหนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีความรูเรื่ององคประกอบของการเขียนยอหนาที่ดี 
ไดแก ประโยคแสดงหัวขอ ประโยคสนับสนุน และประโยคสรุป รวมถึงการจัดการความคิดและการเขยีนที่มีความลื่นไหล เพ่ือ
ชวยพัฒนาการเขียนระดับยอหนาของนักศึกษาใหเปนงานเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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     กลยุทธในการเขียนเปนเครื่องมือสําหรับผูเขียนในการเอาชนะอุปสรรค ปญหา หรือความยากลําบากตาง ๆ ในการ
เขียน ผูเขียนที่มีความสามารถแตกตางกันมักใชกลวิธีการเขียนที่แตกตางกัน การเขียนเคาโครงเปนหนึ่งในกลยุทธการเขียนที่
อยูในข้ันกอนการเขียน ผูเขียนท่ีคุนเคยกับการเขียนเคาโครงกอนเริ่มลงมือเขียน พบวา การเขียนเคาโครงเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและชัดเจนสําหรับการจัดการกับความคิด (Goose, 2001; David, 2004; Donahue, 2007) นอกจากน้ี การ
เขียนเคาโครงยังชวยใหผูเขียนทํางานเขียนเสร็จอยางรวดเร็วขึ้นและชวยปรับปรุงการใชไวยากรณใหดีขึ้น Crème และ Lea 
(2003) กลาววา การเขียนเคาโครงสามารถชวยใหผูเรียนทํางานเขียนดีข้ึน 75 เปอรเซ็นต และเปนงานเขียนที่มีความราบรื่น
กลยุทธการเขียนเคาโครงจึงเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเขียนแสดงใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน
เกี่ยวกับหัวขอที่เขียนไดอยางมีเหตุมีผลและอยางเปนระบบ ผลจากการศึกษาขางตน พอสรุปไดวา กลยุทธการเขียนเคาโครง
เปนกลยุทธในขั้นตอนกอนการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนจัดการกับความคิดใหเปนระบบ งานวิจัยนี้จึงมุงที่จะสอน
และฝกฝนกลยุทธการเขียนเคาโครงใหกับนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศอยางจริงจัง เพ่ือใหการเขียนยอ
หนามีการเรียบเรียงความคิดอยางชัดเจนและเปนระบบ เพ่ือใหผูอานเขาใจงายและไมเกิดความสับสน 
    การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ตางประเทศโดยการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง โดยเนนองคประกอบในการเขียนยอหนา 5 ดาน ไดแก ไวยากรณและกลไก 
ความราบรื่น ความคิด การเรียบเรียง และการเลือกใชคํา และเพ่ือตรวจสอบวากลยุทธการเขียนเคาโครงชวยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนยอหนาในแตละดานหรือไม และมากนอยเพียงใด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
    เพื่อตรวจสอบผลของการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตอความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ตามองคประกอบในการเขียนยอหนา 5 ดานของการเขียนยอหนา 5 ประเภท 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ผูเขารวมในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา จํานวน 2 กลุมที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนยอหนาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวนท้ังหมด 
44 คน นักศึกษาท้ังหมดผานการลงทะเบียนรายวิชาการเขียนเบ้ืองตนมาแลวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยใชการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)   
เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 1) การเขียนยอหนาตามเคาโครง จํานวน 5 ชิ้น ครอบคลุมการเขียนยอหนา 5 ประเภท ไดแก 
การอธิบายข้ันตอน (Process) การอธิบายคําจํากัดความ (Definition) การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ (Causes and Effects) 
การอธิบายความเหมือนและความแตกตาง (Comparison and Contrast) และการแสดงความคิดเห็น (Opinion) ยอหนาท้ัง 
5 ประเภทถูกนํามาตรวจใหคะแนนใน 5 ดานหลัก ๆ ตามองคประกอบของการเขียน ไดแก ไวยากรณและกลไก (Grammar 
and Mechanics) ความราบรื่น (Coherence) ความคิด (Ideas) การเรียบเรียง (Organization) และการเลือกใชคํา (Word 
Choice) 2) แบบประเมินการตรวจใหคะแนนการเขียน (Rubric) ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน แตละดานมีคะแนนเตม็ 6 
คะแนน รวมคะแนนทุกดานเต็ม 30 คะแนน โดยแตละคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 6 หมายถึง ยอดเยี่ยม (Excellent); 5 
หมายถึง ดีมาก (Very good); 4 หมายถึง ดี (Good); 3 หมายถึง ปานกลาง (Fair); 2 หมายถึง แย (Poor); และ 1 หมายถึง 
แยมาก (Very poor) ผูวจิัยนําแบบประเมินการตรวจใหคะแนนใหผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC โดยคาความสอดคลองท่ีไดเทากับ 1 ทั้งนี้ ผูวิจัยเปนคนตรวจใหคะแนน
การเขียนของนักศึกษาดวยตนเอง 
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนและรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขั้นตอนกอนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง 
ในคาบเรียนแรกของสัปดาหแรกของการเปดเทอม ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ใหนักศึกษาผูเขารวมทั้ง 2 
กลุมทราบ และถามความยินยอมในการเขาเปนผูเขารวมในการวจิัย  

2. ขั้นตอนระหวางการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง 
ตั้งแตสัปดาหที่ 2 เปนตนไป ผูวิจัยเริ่มสอนหลักการและวิธีการของกลยุทธการเขียนเคาโครง และฝกฝนใหผูเรียนใชกลยุทธ
การเขียนเคาโครงกับการเขียนยอหนา 5 ประเภทดวยตนเอง โดยใชเวลาสอนประเภทละ 1 สัปดาห ๆ ละ 4 ชั่วโมง เปนเวลา
ทั้งหมด 6 สัปดาห จํานวนทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มสอนจากการอธิบายกระบวนการ การอธิบายคําจํากัดความ การอธิบาย
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สาเหตุและผลลัพธ การอธิบายความเหมือนและความแตกตาง และการแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการสอนการ
เขียนยอหนาในแตละสัปดาห ผูวิจัยไดมอบหมายใหนักศึกษาเขียนเคาโครงจากหัวขอที่กําหนด โดยใหเลือกเพียง 1 หัวขอ โดย
กําหนดใหนักศึกษาสงเคาโครงภายใน 3 วัน และกําหนดใหสงการเขียนยอหนาตามเคาโครงภายใน 4 วัน ผูวิจัยนําการเขียนยอ
หนาของนักศึกษาทั้ง 5 ชิ้นมาเปนการประเมินผลระหวางเรียน (Formative assessment) เมื่อนักศึกษาสงการเขียนแตละชิ้น 
ผูวิจัยตรวจใหคะแนนโดยแยกคะแนนตามองคประกอบของการเขียนยอหนา 5 ดาน พรอมใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
กอนสงคนืนักศึกษา 
ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน ๆ ละ 4 ช่ัวโมง รวมจํานวน 24 ชั่วโมง เพ่ือสอนกลยุทธการ
เขียนเคาโครงในการเขียนยอหนา 5 ประเภทใหกับนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง โดยมี
รายละเอียดในแตละขั้นพอสังเขป ดังน้ี 

1) ขั้นตอนการแนะนําการเขียนยอหนาแตละประเภท (Genre explanation)  
ในข้ันนี้ ผูสอนอธิบายลักษณะของการเขียนยอหนาแตละประเภทใหผูเรียนเขาใจ รวมถึงพูดถึงความสําคัญของการเขียนแตละ
ประเภทเพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักในการใชภาษาใหถูกตองและเหมาะสม ในข้ันนี้จะใชเวลาสอนประมาณ 10 นาท ี

2) ขั้นตอนการแสดงยอหนาตัวอยาง (Illustration of a model) 
ในขั้นนี้ ผูสอนนํารูปแบบการเขียนยอหนาแตละประเภทมาแสดงเปนตัวอยางใหผูเรียนไดศึกษาวิธีการเขียน โดยผูสอนบูรณาการ
ทักษะการอานมาใชในการสอนเขียน โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละประมาณ 4-5 คน ซึ่ง ผูสอนจัดใหแตละกลุมคละ
ความสามารถกันระหวางเด็กเกง ปานกลางและออน จากนั้นใหผูเรียนชวยกันอานทําความเขาใจรายละเอียดของยอหนาตัวอยางโดย
ละเอียด (Explicit reading) โดยผูสอนทําหนาที่คอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหา ในข้ันน้ีจะใชเวลาสอนประมาณ 30 นาท ี

3) ขั้นตอนการถายโอนยอหนาตัวอยางใหเปนเคาโครง (Transformation the model into an outline)  
ในขั้นนี้ ผูสอนใหผูเรียนในแตละกลุมเขียนเคาโครงโดยเลือกใชประโยคจากยอหนาตัวอยาง ในขั้นนี้ ผูสอนจะสามารถ
ตรวจสอบไดวา ผูเรียนสามารถแยกแยะองคประกอบของการเขียนยอหนาไดหรือไม ซึ่งไดแก ประโยคแสดงหัวขอ ประโยค
สนับสนุน ประโยคที่แสดงรายละเอียดหรือตัวอยาง และประโยคสรุป เมื่อแตละกลุมเขียนเคาโครงจากยอหนาตัวอยางเสร็จ
แลว ผูสอนใหตัวแทนแตละกลุมมานําเสนอผานเครื่องฉายภาพ (Projector) เพ่ือใหเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ ชวยกันตรวจสอบความถูก
ตองของเคาโครง ท้ังรูปแบบการเขียนและความถูกตองตามเนื้อหาของยอหนาตัวอยาง รวมถึงการรวมกันอภิปรายหากพบ
ขอผิดพลาดในบางกลุม ในขั้นนี้จะใชเวลาสอนประมาณ 40 นาที 

4) ขั้นตอนการนําเสนอประเด็นทางโครงสรางทางภาษาท่ีเกี่ยวของกับการเขียนยอหนาแตละประเภท 
(Presentation of language used) 
ในข้ันนี้ ผูสอนนําเสนอประเด็นทางภาษาที่เกี่ยวของกับการเขียนแตละประเภท เชน โครงสรางประโยค (Sentence 
structure) โครงสรางขอความ (Text organization) คําเช่ือมประโยค (Conjunctions) คําเช่ือมความคิด (Transitional 
words) เมื่อผูสอนอธิบายประเด็นทางภาษาเสร็จสิ้น ผูเรียนจะไดทําแบบฝกหัดเพ่ือเพิ่มความถูกตองในการใชภาษา ในข้ันนี้จะ
ใชเวลาสอนประมาณ 50 นาท ี

5) ขั้นตอนการฝกเขียนเคาโครงจากหัวขอที่กําหนดเปนกลุม (Group outlining practice)  
ในข้ันนี้ ผูสอนใหผูเรียนฝกเขียนเคาโครงดวยตนเองเปนกลุม โดยใหทํางานกับกลุมเดิม ผูสอนกําหนดหัวขอใหม 2-3 หัวขอ ซึ่ง
แตละหัวขอจะมีผูรับผิดชอบจํานวน 2 กลุม เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ผูสอนเปนคนมอบหมายหวัขอใหแตละกลุม ผูเรยีนมี
เวลารวมกันเขียนเคาโครงตามหัวขอที่ได 40 นาที  

6) ขั้นตอนการอภิปรายการเขียนเคาโครงของแตละกลุม (Outlining class discussion)  
ในข้ันตอนน้ี เปนการรวมกันอภิปรายการเขียนเคาโครงของเพื่อนกลุมอ่ืน ๆ กลุมที่ไดเขียนเคาโครงหัวขอเดียวกัน สงตัวแทนนําเสนอ
เคาโครงของกลุมตนเองหนาชั้นเรียนทีละกลุม จากนั้นผูสอนเปดโอกาสใหเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ  รวมกันอภิปรายถึงประสิทธิภาพของเคา
โครงของทั้ง 2 กลุม หากมีสวนไหนตองปรับปรุง ผูสอนใหเพื่อนคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะได จากนั้นให
นําเสนอหัวขออื่น ๆ ตอ โดยใชรูปแบบเดียวกันกับหัวขอแรก ในขั้นนี้จะใชเวลาสอนประมาณ 30 นาท ี

7) ขั้นตอนการขยายความความคิดหลัก (Extension of main ideas)  
ในขั้นนี้ ผูสอนเลือกเคาโครงของกลุมใดกลุมหนึ่งที่เปนเคาโครงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แลวแบงกลุมผูเรียนตามจํานวน
ความคิดหลักในเคาโครงน้ัน ๆ จากนั้น ผูสอนกําหนดความคิดหลักใหแตละกลุมแตกตางกันไป และใหแตละกลุมชวยกันเขียน
ขยายความความคิดหลักที่กลุมไดรับมอบหมาย โดยการเพิ่มรายละเอียดหรือยกตัวอยาง กลุมละ 3-4 ประโยค เมื่อแตละกลุม
เขียนประโยคไดครบตามกําหนด ผูสอนใหตัวแทนนักศึกษาแตละกลุม โดยเรียงลําดับจากความคิดหลักลําดับท่ี 1 จนถึง
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ความคิดหลักลําดับสุดทาย พิมพประโยคของกลุมตนเองในเครื่องคอมพิวเตอรหนาหองเรียนตอ ๆ กันจนครบทุกกลุม หลังจาก
นั้น ผูสอนบอกใหผูเรียนทั้งหอง ชวยกันใสคําเชื่อมประโยคหรือคําเชื่อมความคิดเพ่ือทําใหประโยคทั้งหมดมีความลื่นไหลใน
การเขียน กิจกรรมในข้ันนี้ ใชเปนตัวอยางของการตอยอดจากการเขียนเคาโครงใหเปนการเขียนยอหนาท่ีมีการจัดการกับ
ความคิดอยางเปนระบบ และการใชคําเช่ือมที่เหมาะสมในการเชื่อมความคิดเพื่อใหยอหนามีความราบรื่น ในขั้นตอนนี้ใชเวลา
ประมาณ 40 นาท ี

8) ข้ันตอนการฝกเขียนเคาโครงตามหัวขอใหมที่กําหนดและการเขียนยอหนาตามเคาโครงเปนรายบุคคล 
(Individual paragraph writing based on the outline) 
ในขั้นนี้ ผูเรียนฝกเขียนเคาโครงและยอหนาดวยตนเองเปนรายบุคคล โดยเลือก 1 หัวขอจากหัวขอที่ผูสอนกําหนดใหใหม
ประมาณ 4-5 หัวขอ ผูสอนกําหนดจํานวนคําของยอหนาประมาณ 100-120 คํา และกําหนดระยะเวลาใหผูเรียนเขียนเคาโครง 
2 วัน และเขียนยอหนา 5 วัน โดยยอหนาที่ผูเรียนเขียนตองมีความสอดคลองกับเคาโครงที่ผูเรียนเขียนกอนหนานี้ เนื่องจาก
เวลาเรียนในหองเรียนมจีํากัด ผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียนเขียนเคาโครงและยอหนาเปนการบานนอกเวลาเรียน  
โดยสรุป การสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงใชเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห ๆ ละ 4 ชั่วโมง เปนจํานวนท้ังหมด 24 ชั่วโมง นักศึกษา
ผูเขารวมทดลองไดรับการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตามข้ันตอนที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยใชการเขียนยอหนาจํานวน 5 
ประเภทจากทั้งหมด 7 ประเภท ไดแก การเขียนเชิงอธิบาย (Expository) จํานวน 4 ประเภท ไดแก การเขียนอธิบาย
กระบวนการ การเขียนอธิบายคําจํากัดความ การเขียนอธิบายสาเหตุและผลลัพธ และการเขียนอธิบายความเหมือนและความ
แตกตาง และการเขียนแสดงความคิดเห็น อีก 1 ประเภท โดยมีข้ันตอนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงของยอหนาแตละ
ประเภท 8 ขั้นตอน ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

หลังสิ้นสุดการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงและการตรวจใหคะแนนงานเขียนยอหนาทั้ง 5 ประเภทตามเกณฑแลว 

ผูวิจัยนําขอมูลคะแนนมาวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา เพ่ือหาคาคะแนนเฉลี่ย ( ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช
โปรแกรม SPSS เพ่ือตรวจสอบระดับความสามารถในการเขียนยอหนาตามองคประกอบทั้ง 5 ดานของนักศึกษา จากนั้นนําผล
การวิเคราะหขอมูลมาแปลผล โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้   

คาเฉลี่ย   5.01 - 6.00    หมายถึง    มีความสามารถยอดเยี่ยม   
คาเฉลี่ย   4.21 - 5.00    หมายถึง    มีความสามารถดีมาก  
คาเฉลี่ย   3.41 - 4.20    หมายถึง    มีความสามารถด ี 
คาเฉลี่ย   2.61 - 3.40    หมายถึง    มีความสามารถพอใช 
คาเฉลี่ย   1.81 - 2.60    หมายถึง    มีความสามารถควรปรับปรุง 
คาเฉลี่ย   1.00 - 1.80    หมายถึง    มีความสามารถแยมาก  

ผลการวิจัย 
    ผูวิจัยนําขอมูลจากงานเขียนยอหนา 5 ประเภทของนักศึกษามาตรวจใหคะแนนตามองคประกอบของการเขียน 5 
ดาน ไดแก ความคิด ไวยากรณและกลไก ความราบรื่น การเรียบเรียง และการใชคํา ซึ่งในแตละดาน ผูวิจัยใชเกณฑการตรวจ 
(Rubric) 6 ระดับ ตั้งแตระดับ 6 ยอดเยี่ยม จนถึงระดับ 1 แยมาก ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1 ความสามารถในการเขยีนยอหนาตามองคประกอบของการเขียนยอหนา 5 ดานของนักศึกษา 
 

 
 

องคประกอบ
ของการเขยีน 5 

ดาน 

ประเภทของยอหนา  
คาเฉลี่ยรวม 

 
แปลผล 

 
ลําดับที ่กระบวนการ คําจํากัดความ สาเหต ุ

และผลลัพธ 
การเปรยีบเทยีบ
ความเหมือนและ
ความแตกตาง 

การแสดง
ความคิดเห็น 

( ) S.D. ( ) S.D. ( ) S.D. ( ) S.D. ( ) S.D. ( ) S.D.   

ความคิด 5.18 0.66 4.84 0.75 4.82 0.69 5.27 0.62 4.80 0.55 4.98 0.65 ดมีาก 2 
ไวยากรณและ

กลไก 
4.93 0.79 4.75 0.72 4.75 0.97 4.61 0.84 4.64 0.69 4.74 0.80 ดมีาก 3 

ความราบรื่น 5.09 0.71 5.05 0.86 5.39 0.62 5.30 0.67 4.93 0.73 5.11 0.72 ยอด
เยี่ยม 

1 

การเรียบเรยีง 4.68 0.67 4.55 0.82 4.68 0.93 4.68 0.93 4.64 0.75 4.65 0.82 ดมีาก 4 
การใชคาํ 4.50 0.93 4.27 0.85 4.39 0.81 4.66 0.83 4.57 0.95 4.48 0.87 ดีมาก 5 
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คาเฉลี่ยรวม 4.88 0.75 4.69 0.80 4.81 0.80 4.90 0.78 4.72 0.73 4.79 0.77 ดมีาก  
แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
ลําดับที ่ 2 5 3 1 4    

ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาตามองคประกอบของยอหนา 5 ดาน พบวา นักศึกษามี

ความสามารถในการเขียนตามองคประกอบตาง ๆ โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( = 4.79, S.D. = 0.77) และเมื่อดูตาม

องคประกอบของการเขียน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ความราบรื่น ( = 5.11, S.D. = 0.72) ความคิด ( = 

4.98, S.D. = 0.65) และไวยากรณและกลไก ( = 4.74, S.D. = 0.80) เมื่อดูตามประเภทของการเขียน นักศึกษามี

ความสามารถในการเขียนยอหนาทั้ง 5 ประเภทในระดับดีมาก โดยการเขียนยอหนาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก การ

เขียนอธิบายความเหมือนและความแตกตาง ( = 4.90, S.D = 0.78) การเขียนอธิบายกระบวนการ ( = 4.88, S.D = 

0.75) และการเขียนอธิบายสาเหตุและผลลัพธ ( = 4.81, S.D = 0.80)  

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตอความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ผูวจิัยขอสรุปผลและอภิปรายผลของการวจิัย ดังนี้  

ในการวิจัยนี้พบวา นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีความสามารถในการเขียนยอหนาตามองค
ประกอบของการเขียนยอหนา 5 ดาน ไดแก ความคิด ไวยากรณและกลไก ความราบรื่น การเรียบเรียง และการใชคํา ใน
ภาพรวมดีมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความราบรื่น ความคิด และไวยากรณและกลไก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Indriani (2019) ที่พบวาหลังจากใชกลยุทธการเขียนเคาโครง จํานวนและประเภทขอผิดพลาดในการเขียนของ
นักศึกษาลดลง รวมถึงการศึกษาของ Salija (2017) ทีพ่บวา การสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงมีความสําคัญอยางมากตอการ
พัฒนาการเขียนโดยเฉพาะคุณภาพที่ดีทางความคิด และ Tazky (2018) พบขอดีของกลยุทธการเขียนเคาโครง คือ ชวยผูเรียน
ในเรื่องของกระบวนการของการเขียน ที่มีการฝกใหเชื่อมโยงความคิดของแตละประโยค ผูเรียนจึงสามารถถายทอดความคิด
มาสูการเขียนไดอยางเขาใจ 
 สวนดานการเรียบเรียงความคิดและการใชคําศัพทที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 3 ดานที่กลาวมาแลว
ขางตน เหตุผลอาจเปนเพราะวา ยอหนาแตละประเภทมีโครงสรางขอความ (Text organization) ที่แตกตางกัน ผูเรียนอาจยัง
ไมคุนเคยกับการจัดการความคิดตามโครงสรางขอความแตละประเภท เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจเปนเพราะวา หลักการเขียน
ภาษาไทยแตกตางจากการเขียนภาษาอังกฤษ อยางที่ทราบกันดีวา การเขียนภาษาอังกฤษมุงเนนการเขียนแบบตรงไปตรงมา 
กระชับ ไมเหมือนกับการเขียนภาษาไทย ที่อาจมีการอารัมภบทยืดยาว หรือเขียนแบบออมไปออมมา ไมไดแสดงถึงความคิด
หลักอยางชัดเจน สอดคลองกับ Chou (2011) ที่กลาววา ผูเรียนไมคุนเคยกับรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ และความยากใน
การเขียนเกิดที่เกิดข้ึนเปนเพราะการเรียนภาษาแมขัดขวางการเรียนภาษาที่สอง (L1 interference L2) สําหรับดานการ
เลือกใชคําศัพทที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อาจเปนเพราะวาผูเรียนมีขอจํากัดในเรื่องความรูเรื่องคําศัพท มีคําศัพทไมเพียงพอตอการ
เขียนหรือมีความกังวลใจเรื่องของการใชคําศัพท สอดคลองกับ Shang (2012) ท่ีพบวา ประสิทธิภาพในการเขียนที่ไมดีของ
ผูเรียนเกิดจากความกังวลและความกลัวตอขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในประเด็นการใชคําศัพทและไวยากรณ และการศึกษา
ของ Huy (2015) พบวา หนึ่งในปญหาที่กระทบตอการเรียนรูทักษะการเขียน คือ การขาดคําศัพทที่เหมาะสมในการเขียน 
 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความสามารถในการเขียนยอหนา 5 ประเภทที่แตกตางกันในระดับดีมาก ไดแก การ
อธิบายข้ันตอน การอธิบายคําจํากัดความ การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ การอธิบายความเหมือนและความแตกตาง และการ
แสดงความคิดเห็น เหตุผลอาจเปนเพราะวา การเขียนเคาโครงเปนกลยุทธการเขียนที่ประสิทธิภาพที่ชวยใหผูเรียนสามารถ
เอาชนะปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการเขียน สอดคลองกับ Crème และ Lea (2003); David (2004); Donahue (2007) 
ที่กลาววา การเขียนเคาโครงเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ชวยทําใหงานเขียนเปนงานเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ เหตุผลอีก
ประการหนึ่งท่ีทําใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนยอหนาประเภทตาง ๆ ในระดับสูงมาก อาจเปนเพราะวา ผูสอนมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงอยางจริงจังและเปนระบบ มีการนําเสนอตัวอยางการเขียนแตละ
ประเภทใหผูเรียนไดศึกษา และการอธิบายโครงสรางประโยคและภาษาท่ีเก่ียวของกับการเขียนยอหนาแตละประเภท 
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สอดคลองกับ Agrey (2014) ท่ีกลาววา การเขียนที่ดีสัมพันธกับความเขาใจประเภทของขอความ เช่ียวชาญการใชกลไกการ
เขียน และการใชภาษา  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. เนื่องจากการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง เปนกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน และเปนกลยุทธที่นักศึกษาไม
คุนเคย ดังน้ัน การนําผลการวจิัยไปใช ผูสอนรายวิชาการเขียน ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดีและเปน
ระบบ และตองมั่นใจวาใหเวลานักศึกษาในการทํากิจกรรมในแตละขั้นตอนอยางเพียงพอตอความเขาใจ 

2. เน่ืองจากการเรียนการสอนและการฝกกลยุทธการเขียนเคาโครงคอนขางยากและใชเวลา ดังนั้น ในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนและการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดศึกษาวาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง นักศึกษายังคง

ใชกลยุทธการเขียนเคาโครงในการเขียนอยูหรือไม การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความคงทนในการใชกลยุทธการเขียนเคาโครง
ของนักศึกษา เพ่ือใหผลการวจิัยมีความนาเช่ือถือยิ่งข้ึน  
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บทคัดยอ 

          การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่
มีภาวะออทิซึม และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนเด็กที่มีภาวะออทิซึมที่มีภาวะออทิซึม ท่ีมีปญหาดานทักษะทางสังคม จํานวน 5 คน 
อายุระหวาง 5-10 ป ที่ไดรับการคัดกรองและวินิจฉัยโดยแพทยผูเชี่ยวชาญแลว ปจจุบันกําลังศึกษาอยูท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ 
ประจําจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งกลุมเปาหมายดังกลาวมีพฤติกรรมที่เปนปญหาคือ การเลนรวมกับเพื่อน และการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม รูปแบบในการวิจัยเปนการวิจัยรูปแบบแผนการทดลองแบบ (Pre–Experimental Design) One Group Pre-test 
Post-test Design 
 การวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE 643010 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
จํานวน 2 ดาน 2) แบบประเมินกอนและหลังทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย 
รอยละ และพรรณนาขอมูล  

ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเดก็ที่มีภาวะ
ออทิซึม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม    
ดานการเลนกับเพ่ือน มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวม
เฉลี่ยอยูระหวาง 0.88-0.92  (2) ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพ่ือนและ
ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม พบวา ความสามารถทางทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ทั้ง 5 คน กอนการใช
รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพ่ือนและดานการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพ่ือนและดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 0.88-0.92 ทําใหเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมมีระดับความสามารถทักษะทางสังคม เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ 0.01 

คําสําคัญ: กิจกรรมนันทนาการ, ทักษะทางสังคม, ออทิซึม 

Abstract 

 This study had objectives to study recreational activity models designed to improve social skills 
of children with autism spectrum disorder as well as to compare social skills of children with autism 
spectrum disorder before and after the application of recreational activity models. The target group for this 
research was five children with autism spectrum disorder aged between 5- 10 years old    who had poor 
social skills and were examined and diagnosed by the expert physician.  The children studied at Buriram 
Special Education Center. The above target group had the problems of playing with other groups of students 
as well as participating in arranged activities. The research model was  pre-experimental design (one group 
pre-test post-test design). 
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This research was approved by the committee of Ethics in Human Research, Khon Kaen University, 
No.  HE 643010.  The instruments used for this research were 1)  the models for creating  a recreational 
activity to improve social skills of Children with autism spectrum disorder and  2)  questionnaires about 
before and after on social skills improvement. The statistics used for data analysis were mean, percentage, 
and descriptive statistics. 

The research results showed that: 1) the average score of applying the recreational activity models 
to improve social skills in the aspect of playing with other children was 0. 48- 0. 56 and the aspect of 
participating in activities was 0.88-0.92; 2) The result of comparison between children with autism spectrum 
disorder in playing with other children and skills to participate in the activities suggested that the social 
skills of the five children under autistic spectrum symptoms before the use of recreational activity to 
promote social skills in playing with other kids and participation. In activity had the mean value of 0.48-0.5 
and after the use of recreational activity in promote social skills in playing with other children and 
participating in activity had the mean value of 0.88-0.92. This activity proved to enable children with autistic 
spectrum disorder to have social skills with statistical significance at 0.01. 

Keywords: Recreational Activities, Socialize Skills, Autism 
 

บทนํา 
ปจจุบันการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในประเทศไทย ไดรับแรงผลักดันจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไดกําหนดไวชัดเจนวา ใหรัฐจัดการศึกษาใหกับคนในชาติทุกคน
ทุกกลุมไมเวนเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส โดยระบุไววา “ การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคลคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน     
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมต่ํากวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ” และมาตรา 5 
(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 28ก) คนพิการมีสิทธทิางการศึกษาดังนี้ “ ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรก
เกิดหรือมีความพิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ ความชวยเหลือทางการศึกษา 
บริการทางการศึกษา สถานศึกษาระบบรูปแบบทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความ
ตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น” โดยที่คณะกรรมการการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพ่ือรับการศึกษา ไดกําหนดความ
บกพรองท่ีตองการการศึกษาพิเศษไว 9 ประเภท 1) บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 3) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 4) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย 5) บุคคลที่มีปญหาทางการ
เรียนรู 6) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ 8) บุคคล     
ออทิซึม 9) บุคคลพิการซอน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552)  

เด็กที่มีภาวะออทิซึม (Autism Child) จัดวาเปนเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษประเภทที่ 4 ตามการจําแนก
ประเภทของความพิการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เด็กที่มีภาวะออทิซึมเปนความผิดปกติของสมองแบบหนึ่งที่
เกิดขึ้นในวัยเด็ก โดยจะแสดงอาการผิดปกติออกมา 3 ดาน ไดแก ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธกับผูอื่น ความ
ผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร มีพฤติกรรม กิจกรรม ความสนใจซ้ํา ๆ เปนแบบแผน (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 
2562) เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม สวนมากมักชอบแยกตัวอยูตามลําพัง ชอบอยูในโลกของตนเอง ไมเขารวมสังคม ไมเขาใจ
ความรูสึกและอารมณของผูอ่ืน ปญหาดังกลาว ทําใหเด็กที่มีภาวะออทิซึม มีปญหาในการอยูรวมกันกับผูอ่ืน ทําใหเด็กเขากับ
เพื่อนไมได (ผดุง อารยะวิญู, 2546) เด็กที่มีภาวะออทิซึมมีปญหาดานทักษะทางสังคม ลักษณะสําคัญ คือ ไมสบตา ไม
สามารถแสดงออกทางสีหนา (facial expression) ไมสามารถแสดงทาทางตาง ๆ ไดเหมือนเด็กปกติ มีการสื่อสารดวยภาษา
ทาทางที่บกพรอง พัฒนาการดานการเลนกับเพ่ือนหรือเขาสังคมที่ลมเหลว ไมเปนไปตามขั้นตอนของพัฒนาการ ไมมีการ
ตอบสนองหรือพยายามเลนสนุกกับเพ่ือน เชน ไมแสดงออกถึงความสนใจ ไมหยิบหรือชี้ไปที่ของเลนซึ่งเด็กปกติโดยมากจะ
สนใจ ไมมีสังคม ไมมีอารมณ ที่จะชวยเหลือหรือเลนกับเพ่ือน (จิระพร ชะโน, 2557) 
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การสอนทักษะทางสังคมใหแกเด็กที่มีภาวะออทิซึม จะชวยใหเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม และวิธีแสดงตน
อยางเหมาะสม ทําใหเด็กสามารถปรบัตัวใหเขากับผูอ่ืนได และลดพฤติกรรมบางอยางที่ไมเหมาะสมออกไปได ทักษะทางสังคม
เปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม คือการเขาใจอารมณของผูอ่ืน แตเด็กที่มีภาวะออทิซึม ไมสามารถทําสิ่งเหลานั้นได 
เนื่องเด็กที่มีภาวะออทิซึม มีความบกพรองทางดานการสื่อสาร และดานความสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคม ดังนั้นการชวยเหลือ 
และพัฒนาความเขาใจทางสังคมในเด็กที่มีภาวะออทิซึม จึงเปนสิ่งสําคัญในการเสริมสรางทักษะทางสังคมใหกับเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม นั้นสามารถทําไดหลายวิธี อาทิ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมสัมพันธ วิธีเรื่องราวสังคม แบบตัวอยาง เพ่ือนคูหู ศิลปะ   
เปนตน ในการพัฒนาทักษะทางสังคมนั้นใหกับเด็กที่มีภาวะออทิซึม การเลนเกมถือวาเปนกิจกรรมท่ีสามารถสรางมิตรภาพ 
ใหกับผูเลนไดงายที่สุดเพราะเด็กกับการเลนถือเปนสิ่งท่ีอยูกัน กอนที่จะใหเด็กทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ไดกลาวไววา  
ควรเนนการพัฒนาทักษะเบ้ืองตน ทักษะทางสังคม ทักษะในการชวยเหลือตนเอง (ผดุง อารยะวิญู, 2546) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม สามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงทางสังคม สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ การเลนแบบ
รายบุคคล การเลนเปนกลุม ที่กอใหเกิดความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด กิจกรรมนันทนาการ
สง เสริมการมีสวนรวมและการแสดงออก การเขา ใจทางอารมณผูอื่น และการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น 
กระบวนการพัฒนาดังกลาวนําไปสูการแนวทางการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นถึง
ความสอดคลองกันระหวางกิจกรรมนันทนาการกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ สําหรับเด็กก็ไมไดมีขอบเขตจํากัดของ
กิจกรรม เชน เดียวกับกิจกรรมของเยาวชน และบุคคลทั่วไป เนื่องจากเปนที่ทราบกันแลวธรรมชาติของเด็กนั้น คือการ
แสดงออกและการเลนเพ่ือความสนุกสนาน ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กควรจะมีลักษณะรูปแบบของการเลนปน
เรียน (Play Way) โดยใหเด็กมีโอกาสเลนควบคูไปกับการเรียนดวย ซึ่งเปนวิธีที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก ขั้นตอน และ
รูปแบบตาง ๆ ของกิจกรรมตองมุงเนนพัฒนาการโดยสวนรวมของเด็ก (Jeeradechakul, 2018) มาจัดในการเรียนการสอนไว
วา การเอาธรรมชาติการเลนซุกซน และไมยอมอยูน่ิงของเด็กมาใชใหเปนประโยชนในการเรียน จะทําใหเด็กเรียนดวยความ
สนุกไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน วิธีการเรียนแบบนี้มิไดมุงใหเด็กเลนในสิ่งที่ไมมีคุณคา แตมุงใหเด็กเลนภายใตการ
ควบคุมของครูตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพราะการสอนแบบเลนปนเรียนตองไดรับทั้งความรู และพัฒนาการ
ดานทักษะทางสังคม เชน การมีวินัยในตนเอง การมีมารยาทในสังคม ความรับผิดชอบ การชวยเหลือผูอื่น การรับรูปญหา และ
ความรูสึกของผูอ่ืน เด็กจะไดรับประสบการณโดยไมรูตัวสิ่งตองคํานึงถึง คือ กิจกรรมการเลนที่มีคุณคาตอการเรียนการสอนมา
จัดใหเด็กเลน กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลาย และตอบสนอง
ตอกิจกรรมจนทําใหรูเกิดประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ เชน การแสดงทาทางประกอบเพลง กิจกรรมเขา
จังหวะ ดนตรี เพลง และเกมเบ็ดเตล็ด เปนกิจกรรมนันทนาการที่จะชวยแกปญหาพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม ความรวมมือในหมูคณะ ชวยใหความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเพื่อนมากขึ้น  

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบุรีรัมย เปนสถานศึกษาที่ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพรอม 
มีเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษท่ีมีความบกพรอง และขอจํากัด ที่สงผลตอการเรียนรู และพัฒนาการที่ตองการชวยเหลือ
ดานการศึกษาพิเศษอยูเปนจํานวนมาก แมจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบใหความชวยเหลือ แตก็มีขอจํากัดและไมเพียงพอตอ
ความตองการจําเปนพิเศษของเด็ก ผูปกครองหรือผูดูแล อีกทั้งพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมท่ีเปนปญหา  คือ การเลน
กับเพ่ือน ชอบแยกตัวออกไปเลนคนเดียว และการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกสงผลใหการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมชากวาที่ควรจะเปนเมื่อเทียบกับอายุของเด็ก 
 ในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มี
ภาวะออทิซึม และเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
  2. เพ่ือเปรยีบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
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ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย  

  1. กลุมเปาหมาย 
  คือ เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ที่มีปญหาดานทักษะทางสังคม ระดับเตรียมความพรอม อายุระหวาง 5-10 ป 
จํานวน 5 คน ที่มารับบริการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย  
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรตน  ไดแก  รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
    - การเลนรวมกับเพ่ือน 
    - การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  
  3. ระยะเวลาศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1. เด็กที่มีภาวะออทิซึมไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคม จากการทํากิจกรรมโดยใชกิจกรรมนันทนาการ 
 2. สถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทาง
สังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
 3. เปนแนวทางใหหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําไปประยุกตใชกับเด็กที่มีภาวะออทิซึมได 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม       

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม   
2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังน้ีรายละเอียดตอไปนี้  

1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเตรียมทดลอง (Pre – Experimental Design) One Group Pre-test Post-test 
Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,2553) มีดังน้ี 

กลุมทดลอง ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 

 
 เมื่อ E คือ กลุมเด็กที่มภีาวะออทิซึม 
  T1 คือ การแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กทีม่ีภาวะออทิซึม 
  X  คือ แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสรมิทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพ่ือน 
และดานการมีสวนรวมในการทํากจิกรรม 
  T2  คือ การแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 

2. กลุมเปาหมาย เด็กที่มีภาวะออทิซึมท่ีมีปญหาทักษะทางสังคม ท่ีลงทะเบียนรับบริการที่ศูนยการศึกษาพิเศษ 
ประจําจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 5 คน อายุระหวาง 5-10 ป โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณา
จากเกณฑดังนี ้

2.1 พิจารณาจากภาวะความบกพรองของเด็กที่มีภาวะออทิซึม จากการวนิิจฉัยของแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ
วาเปนเด็กที่มีภาวะออทิซึมมีปญหาทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพ่ือน และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

2.2 จากการสังเกต สอบถามจากครูประจําชั้นในการเขารวมกิจกรรม 
2.3 การสอบถามจากผูปกครองของเด็กที่มีภาวะออทิซึมใหความรวมมือ  

3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
  3.1 เครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ประกอบดวย  
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       3.1.1 แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพ่ือน ดาน
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ในแตละดานประกอบดวยทักษะยอย ดังน้ี 

     ดานที่ 1 การเลนรวมกับเพ่ือน ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม  

     ดานที่ 2 การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม  

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.2.1 แบบประเมินกอนและหลังทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม การเลนรวมกับเพ่ือน    

และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  
4. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  4.1 การสรางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริม
ทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 1) ขั้นเตรียมความ
พรอม 2) ขั้นสาธิต 3) ขั้นฝกปฏิบัติ 4) ขั้นปฏิบัติ 5) ขั้นสรุปกิจกรรม ผูวิจัยนําจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคม ท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญตรวจที่มีความรูและประสบการณสอนเด็กที่มีภาวะออทิซึม จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาโดยใชคา IOC ของแผนการจัดกิจกรรมนนัทนาการในการสงเสริมทักษะทาง
สังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม อยูระหวาง 0.84 -1 แสดงวา
สามารถนําแผนไปใชได  

4.2 แบบประเมินทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบ
ประเมิน นําแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ท่ีถูกตรวจสอบความถูกตองของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาโดยใชคา IOC นําไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีมีภาวะออทิซึมที่ไมใช     จํานวน 
2 คน ของแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมดานการเลนรวมกับเพื่อน และการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม มีคามากกวาหรือเทากับ 1 แสดงวาสามารถนําแผนไปใชได  

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนเดือนเปนเวลา 1 เดือน 1 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ 

วันละ 60 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ครั้ง ในวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี ตามลําดับขั้นตอน 3 ระยะ ดังน้ี  
ระยะที่ 1 กอนดําเนินการทดลอง 
 1.1 เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหออกหนังสือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

เครื่องมือ จํานวน 5 ทาน และขออนุญาตผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบุรีรัมย เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยคัดเลือกไว 

 1.2 สังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม โดยสังเกตจากการเลนกับเพ่ือนและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
เพ่ือหาขอมูลฐานโดยยังไมมีชวยเหลือแตอยางใด 1 สัปดาห 

 1.3 ประเมินความสามารถทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพ่ือนและดานการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม โดยใชแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม  

ระยะที่ 2 ดําเนินการทดลอง  
 2.1 เริ่มการทดลองโดยการนําแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มี

ภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มาทดลองใชกับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมที่เปน
กลุมเปาหมายจํานวน 5 คน การทดลองจํานวน 5 สัปดาหๆ 3 วัน วันละ 60 นาที โดยมีผูวจิัยและผูชวยผูวิจัยมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม   

ระยะที่ 3 หลังดําเนินการทดลอง 
 3.1 ประเมินความสามารถทักษะทางสังคมดาน การเลนรวมกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม โดยใชแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม  
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6. การวิเคราะหขอมูล 
6.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ของแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการกระตุนทักษะทางสังคม 

และแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม โดยใชสูตร IOC (Index of Objective Congruence) การหา
คาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2545) 

6.2 นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม    
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลการวจิัยตามลําดับดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.1 ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
ดานการเลนกับเพื่อน และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม พบวา การใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะ
ทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อน มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และดานการมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.88-0.92 

   1.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ดังตารางตอไปนี ้
ตารางที่ 1.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพ่ือนและดานการมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม 
 

กลุมเปาหมาย 
ดานการเลนรวมกับเพื่อน ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

กอน หลัง กอน หลัง 

คนที่ 1 0.6 0.8 0.8 1 
คนที่ 2 0.6 1 0.6 0.8 
คนที่ 3 0.4 0.8 0.4 1 
คนที ่4 0.6 1 0.6 1 
คนที่ 5 0.2 0.8 0.4 0.8 

  0.48 0.88 0.56 0.92 
S.D. 0.17 0.14 0.16 0.10 

       * ระดับนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  จากตารางท่ี 1.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพ่ือนและดาน
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่
มีภาวะออทิซึม พบวา ความสามารถทางทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ท้ัง 5 คน กอนการใชรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพ่ือน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.48  ดานการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.56 และหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริม
ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.88 ดานการมีสวนรวมในการ ทํา
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.92 ทําใหเด็กที่มีภาวะออทิซึมมีระดับความสามารถทักษะทางสังคม เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและ

หลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพ่ือน
และดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48.-0.56 ดานการเลนกับเพ่ือนและดานการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.88-0.92  

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะ    
ออทิซึม พบวา ความสามารถทางทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ท้ัง 5 คน กอนการใชรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพ่ือนและดานการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และหลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทาง
สังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพ่ือนและดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ      0.88-
0.92 ทําใหเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมมีระดับความสามารถทักษะทางสังคม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับ ณปณต โคตพัฒน. (2559). ไดทําการศึกษาวิจัย ออทิสติกวัยรุนท่ีศึกษาในศูนยสงเสริมทักษะชีวิตบุคคล       
ออทิสติกจังหวัดปทุมธานี มีอายุระหวาง 15-25 ป จํานวน 10 คน ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง มีรูปแบบแผนการ
ทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถามทักษะทางสังคม
ที่เปนปญหาของออทิสติกวัยรุน 2) แบบเสนอชื่อคัดเลือกออทิสติกวัยรุน 3) แบบสัมภาษณพฤติกรรมทักษะทางสังคมเบื้องตน
ของออทิสติกวัยรุน 4) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 5) แบบสอบถามพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมฯ 6) แผนการจัดกิจกรรมฯ 
และ 7) แบบสังเกตทักษะทางสังคมสําหรับออทิสติกวัยรุน วเิคราะหขอมูลแบบสอบถามทักษะทางสังคมท่ีเปนปญหาของออทิ
สติกวัยรุนโดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและ
หลังการเขารวมกิจกรรมดวยสถิตทิดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test ผลการวจิัย พบวา          1. 
ทักษะทางสังคมของออทิสติกวัยรุน ประกอบดวย 1) การควบคุมตนเอง 2) การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 3) การทํากิจกรรมรวมกับ
บุคคลอ่ืน และ 4) การมีความรับผิดชอบตอสังคม 2. ผลของการพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การศึกษาแบบใชพื้นท่ีเปนฐานเพ่ือเสริมสรางทักษะทางสังคม พบวา กิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
และสามารถเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับออทิสติกวัยรุนได โดยรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 1) 
สถานที่จัดกิจกรรม 2) ระยะเวลา 3) เนื้อหา 4) วัตถุประสงค 5) สื่อการเรียนรู 6) วิธีการดําเนินกิจกรรม และ 7) การ
ประเมินผล 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของออทิสติกวัยรุนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดการศึกษาแบบใชพ้ืนท่ีเปนฐาน พบวา ออทิสติกวัยรุนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคลองกับ อัจจิมา ศิริพิบูลย (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ออทิซึมที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เพ่ือศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิซึมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบ
รวมมือ และเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิซึมกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิซึม อายุ 5-6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะ
ออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมีคะแนนจากแบบประเมินวุฒิภาวะทางสังคมงายแลนด โซเซียล 
แมททัวลิตี้  สเกล (Vineland Social Aaturity Scale) อยูระหวาง 40 - 89 คะแนน (Social Quotient Disability ; 
Moderate to Mind Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคมที่ไดนอยกวาเกณฑที่มารับในการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สถาบันราชานุกูล พ.ศ. 2552 เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 คน เวลาที่ใชในการทดลอง 
8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 20 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการคนควา คือ แผนการจัดกิจกรรมการเลน
แบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิซึม และแบบสังเกตทักษะทางสังคมของปฐมวัยออทิซึม ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบแผนการ
วิจัย One-group pretest – posttest design และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t-test สําหรับ Dependent Sample 
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยออทิซึมที่ไดรับการจัดกรรมการเลนแบบรวมมือ มีทักษะทางสังคมสูงข้ึนอยางนัยสําคัญระดับ .01 

 ขอเสนอแนะการวิจัย 
  2.1 ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 
  2.1.1 ในการใชกิจกรรมนันทนาการควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะ ออทิซึมของนักเรียนแตละคน ลําดับข้ันตอน วิธีการดังกลาว
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กอนจะนําไปใชในรายอ่ืน ๆ เพ่ือจะนําไปใชในการพัฒนาทักษะทางดานสังคมของนักเรียนที่มีปญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะ
ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
  2.1.2 ผูที่จะนําแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการกระตุนทักษะทางสังคม ดานการเลนรวมกับเพ่ือน       
และดานการมีสวนรวม 
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บทคัดยอ  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จําแนก
ตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา และ 3) ศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการดวย
วิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจํานวน 331 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง คาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ 0.986 สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห 
การทดสอบคาท ีการทดสอบคาเอฟ และการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวธิกีารของเชฟเฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ 
จําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 3) ปญหาและแนวทางพัฒนาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19  ดานการ
ประเมินผล พบวา การประเมินผลไมไดประสิทธิภาพ ไมไดเนนการประเมินผลดานความรูที่ตรงตามตัวชี้วัดซึ่งสถานศึกษา
จะตองสรางวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เนนการประเมินผลตามสภาพจริง ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอน
จากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน พบวาผูปกครองมีภาระงานมากไมมีเวลาอยูกับลูก มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย
แกตนเองและครอบครัว ประชาชนมาจากพื้นที่เสี่ยง สถานศึกษาจึงควรมีการประชุมผูปกครองเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการ
เรียนของนักเรียนในสถานการณวิกฤตโควดิ 19 และดานการจัดทําแผนและการปองกัน พบวานักเรียนไมปฏิบัติตามมาตรการ
บนมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาควรจัดทําแผนและการปองกันเพ่ือความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
อยางเครงครัด  

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ; วิถีชีวิตใหม; วิกฤตโควิด 19; สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 

Abstract 
 

 This research aimed at studying levels, comparing, and studying problems and approaches in 
developing academic administration in new normal within COVID 19 crisis of schools under Sisaket Primary 
Educational Service Area Office 1.  The samples used in the study consisted of 347 people.  The research 
instruments included five-point scale questionnaires, and structured interviews. with the reliability of 0.986. 
Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffé’s method.  
 The research findings were as follows 1)  Academic administration with the new normal in the 
COVID- 19 crisis of schools under Sisaket Primary Educational Service Area Office 1 was holistically at high 
level. 2) The comparison of academic management with the new normal in the COVID-19 crisis of schools 
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under Sisaket Primary Educational Service Area Office 1 classified by position, work experience and school 
size in overall aspect was significantly different at the 0. 05 3)  Problems and approaches in developing 
academic administration in new normal within COVID 19 crisis of schools under Sisaket Primary Educational 
Service Area Office 1 found that the evaluation was inefficiently conducted. It did not focus on knowledge 
evaluations that meet metrics.  The approaches to develop this evaluation were that there should be 
various forms of evaluation focusing on actual practice.  In participation of hearing from teachers, parents, 
students, and communities, the study showed that students' parents have a lot of workload, so they did 
not have time with their children. People were concerned about their safety and their families. Communities 
had vulnerable groups arriving from vulnerable areas.  Accordingly, the approach used here was that there 
should be meetings informing the parents about schools' measures on teaching and learning during the 
pandemic of COVID 19.  However, in planning and protection there was a problem of students not strictly 
practice in the same standardized measures.  The approach here was that plans and protection measures 
should be well crafted and students and school personnel must practice according to the measures. 

Keywords:  Academic Administration; New normal; COVID- 19 Crisis; Sisaket primary Educational Service 
Area Office 1 
 

บทนํา 

 ประเทศไทยไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ถือเปนแผนแมบท
หลักในการพัฒนาประเทศที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมายบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 น้ัน มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวติท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนา
คนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัยใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได
ตระหนักถึงความสําคัญภายใตวิสัยทัศน“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 63) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีสามารถตอบสนอง
เปาหมายของการพัฒนาประเทศไดทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางเปน
รูปธรรม ตลอดระยะ 5 ปนี้ โดยสะทอนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพ่ือมุงการบรรลุผลสําเร็จ
ตอเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ไดรับบริการในเปาหมาย 5 ดานที่สําคัญคือ 1.ดานการเขาถึง 
(Accessibility) 2. ดานความเทาเทียม (Equity) 3. ดานคุณภาพ (Quality) 4. ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 5. ดาน
การตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง(Relevancy) สงผลตอเปาหมายดานคุณภาพโดยเฉพาะงานวิชาการท่ีเนนความสําเร็จดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น และมิติดานความมั่นคงในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียน 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560: 50)  

 สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สงผลกระทบไปทั่วโลกทําใหเกิดการชะลอตัวใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการศึกษา สภาวการณที่ตองหยุดเรียนเปนเวลานานทําใหการพัฒนาดานการศึกษาตอง
หยุดชะงักไปดวย เมื่อสถานการณการระบาดคลี่คลายขึ้น จําเปนจะตองมีการปรับกระบวนการในดานการศึกษา ที่จะตอง
ปรับตัวเขากับความปกติใหม ที่แตกตางจากอดีต โดยเฉพาะแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติ
และเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนไปสูวิถีชีวิตใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย ซึ่งทุกคนตองตระหนักวาวิกฤต
ที่เกิดขึ้นเปนเรื่องใกลตัวที่ทําใหชีวิตไมเหมือนเดิม สังคมจึงตองเตรียมพรอมหลายเรื่อง ความไมเหมือนเดิมหลังตองเผชิญกับ
วิกฤตโควิด 19 เริ่มตนจากชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่หลายหนวยงาน องคกร จะตองปรับความคิด พฤติกรรม 
และวิธีการทํางานท่ีมีความยืดหยุนมากข้ึน สงผลกระทบใหสถาบันการศึกษาทั่วประเทศถูกสั่งปดหรือปรบัเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค ทําใหทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูผูสอน ตองปรับตัวเขาสูวิถีชีวิตแนวใหมที่
เรียกวา นิวนอรมัล (New Normal) สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ทําใหสถานศึกษาตองออกแบบและปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับวถิี
ชีวิตใหมในการบริหาร ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญในการ ขับเคลื่อนองคกรภายใตวิถีชีวิตใหม ที่ไมเหมือนเดิมอีกตอไป 
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ผลของการเปลี่ยนแปลงและปญหาตาง ๆ เพ่ือตอสูกับการแพรระบาด ขณะที่รอวัคซีนในการปองกัน เปนโจทยสําคัญที่
ผูบริหารสถานศึกษาไมอาจมองขามไดและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 นี้ (พัชรา
ภรณ ดวงช่ืน, 2563)  

งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา จากแนวคิดของฟาโยล ไดใหความสําคัญของการบริหารงาน
วิชาการไววา การบริหารงานวิชาการตองมีการวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ซึ่ง
เปนวิธีการบริหารงานวชิาการที่เปนสากลเพ่ือมุงประสิทธิภาพและประสิทธผิล ใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
นําไปสูการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการขององคการในที่สุด สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ, (2555: 7-9) กลาววา งาน
วิชาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการที่เปนงานหลัก
ของสถานศึกษาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ พัชราภรณ ดวงชื่น, (2563: 794) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษารับความ
ปกติใหมหลังวิกฤตโควิด 19 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความปกติใหมโดยมี
แนวทางในการบริหารงานวิชาการ ไดแก การเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรู การวางแผนรวมกันของบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ไมเหมือนเดิมอีกตอไป 
และ มูนา จารง, (2560: 2) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย พบวา สถานศึกษามีศักยภาพในการรับการกระจายอํานาจการบริหารคอนขางมาก แตขาดศักยภาพในการ
บริหารงานวิชาการอยูในระดับทายสุด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปนหนวยงานตนสังกัดใน
การประสาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลสถานศึกษา จากรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  (O-Net) ปการศึกษา2563 ของ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พบวา รายวิชาภาษาไทย รอยละ 54.32ภาษาอังกฤษ รอยละ 37.98 คณิตศาสตร รอยละ 29.09 และวิทยาศาสตร รอยละ 
37.42 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา รายวิชาภาษาไทย รอยละ 50.00 ภาษาอังกฤษ รอยละ 27.60 คณิตศาสตร รอยละ 20.02 
และวิทยาศาสตร รอยละ 26.94 และการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ความสามารถดาน
ภาษาไทย รอยละ 51.32 ความสามารถดานคณิตศาสตร รอยละ 44.91 ซึ่งคะแนนการประเมินยังมีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวารอยละ 
50 ทุกวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทย (กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, 2564: 29)  
 จากความสําคัญดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาของผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการบริหารงาน
วิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักในการจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน ประกอบกับการดําเนิน
ชีวติในระหวางที่เกิดวิกฤตโควิด 19 ตามมาตรการของประเทศ ศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 (ศบค.) กระทรวงศกึษาธิการ 
สถานศึกษาจึงจําเปนตองบริหารงานดวยวิถีชีวิตใหม เพ่ือสนองตอบตอนโยบายในการแกไขสถานการณดังกลาว ซึ่ง
สถานศึกษายังไมสามารถรับรูไดวาวิกฤตโควิด 19 จะสิ้นสุดเมื่อไร และวัคซีนที่คนพบจะฉีดปองกันไดทุกคนและปลอดภัย
หรือไม จึงมีการบริหารจัดการเพ่ือใหมีการปองกันและสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตใหมในสถานศึกษาเพ่ือใหผูเรียนเกิดองค
ความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิต เมื่อวิกฤตโควิด 19 สงผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการบริหารงานวิชาการตามวถิีชีวติใหมในสถานการณวกิฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยจําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤต โควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปการศึกษา 2564 จาก 258 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 276 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 1,993 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 2,269 คน  
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรปูกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 331 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 41 คน เปนครูผูสอน จํานวน 290 คน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวนและสุมกลุมตัวอยาง เปนการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling)  

  2. การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายในการวิจัยเชิงคณุภาพ ไดแกผูบริหารตนแบบในดานการบริหารงานวิชาการ 
จํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม สวนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเชีย่วชาญตรวจหา
คาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) และตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เทากับ 0.986 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก   คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) (Arithmetic 
Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) การทดสอบคาทแีบบเปนอิสระกัน (T-test Independent 
Sample) การทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffé’s 
Method) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และสถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)  
 

ผลการวิจัย  
 ผลการวจิัยเรื่องการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวติใหมในวกิฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สรุปได ดังนี ้
 1. ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมใน
วิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลปรากฏดังตาราง 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศกึษาและครผููสอน เก่ียวกับการบรหิารงานวิชาการดวยวิถี
ชีวติใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมราย
ดาน 

รายการ 
         n = 331 

x s S.D. แปลผล 
1.  ดานการบริหารหลักสูตร 4.03 0.40 มาก 
2.  ดานการจัดการเรียนการสอน 4.12 0.37 มาก 
3.  ดานการประเมินผล 3.97 0.37 มาก 
4.  ดานการพัฒนาคร ู 4.02 0.37 มาก 
5.  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม 3.98 0.40 มาก 
6. ดานการจัดทําแผนและการปองกัน 4.06 0.49 มาก 
7. ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และ
ชุมชน 

3.94 0.45 มาก 

รวม 4.02 0.29 มาก 
จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวติ

ใหมในวิกฤตโควดิ 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมรายดาน
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อยูในระดับมาก ( x =4.02, S.D.=0.29)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานการ
จัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดานการจัดทําแผนและการปองกัน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ
พัฒนาครู ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลาํดับความสาํคัญใหม ดานการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการรับฟง
เสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยจําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา ผลปรากฏ
ดังตาราง 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อจําแนกตามตําแหนง ดวยการทดสอบคาทีแบบเปนอิสระกัน                 (T-
test Independent Sample) 

รายการ 
ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครูผูสอน 

   t P-Value 

x  S.D.  x   S.D. 
1.  ดานการบริหารหลักสูตร 4.09 0.51 4.02 0.39 0.857 0.396 

2.  ดานการจัดการเรยีนการสอน 4.14 0.44 4.12 0.36 0.297 0.768 

3.  ดานการประเมินผล 4.05 0.38 3.96 0.36 2.752 0.006* 

4.  ดานการพัฒนาคร ู 4.28 0.43 3.98 0.35 4.229 0.000* 

5.  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหม 
    ตามลําดับความสําคัญใหม 

4.14 0.50 3.96 0.37 2.227 0.031* 

6.  ดานการจัดทําแผนและการปองกัน 4.03 0.61 4.06 0.47 -0.331 0.742 

7.  ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอน 
    จากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชมชน 

4.14 0.67 3.92 0.41 2.091 0.042* 

เฉลี่ย 4.12 0.39 4.00 0.27 2.485 0.013* 

 *p<0.05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อจําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประเมินผล ดานการพัฒนาครู ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุม
ชมชน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน  
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน 

รายการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

1. ดานการบริหาร 
    หลักสูตร 

ระหวาง
กลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

8.572 
45.164 
53.736 

2 
328 
330 

4.286 
0.138 

31.127 0.000* 

2. ดานการจัดการ 
    เรียนการสอน 

ระหวาง
กลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

0.727 
43.460 
44.187 

2 
328 
330 

0.363 
0.132 

2.743 0.066 

3. ดานการประเมินผล ระหวาง
กลุม 

1.264 
42.856 

2 
328 

0.632 
0.131 

4.835 0.009* 
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รายการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

ภายในกลุม 
รวม 

44.119 330 

4. ดานการพัฒนาคร ู ระหวาง
กลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

2.271 
43.219 
45.491 

2 
328 
330 

1.136 
0.132 

8.619 0.000* 

5. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหม  
    ตามลําดับความสําคัญใหม 

ระหวาง
กลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

1.423 
50.183 
51.606 

2 
328 
330 

0.711 
0.153 

4.650 0.010* 

6. ดานการจัดทําแผนและการปองกัน ระหวาง
กลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

14.308 
65.879 
80.187 

2 
328 
330 

7.154 
0.201 

35.619 0.000* 

7. ดานการมสีวนรวมในการรับฟงเสียง
สะทอนจากครผููปกครองนักเรียนและชุมชน 

ระหวาง
กลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

1.124 
66.781 
67.905 

2 
328 
330 

0.562 
0.204 

2.760 0.065 

เฉลี่ย 

ระหวาง
กลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

2.261 
26.315 
28.476 

2 
328 
330 

1.081 
0.080 

13.470 0.000* 

*p<0.05 
 จากตารางท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารหลักสูตร ดานการประเมินผล ดานการ
พัฒนาครู ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลาํดับความสาํคัญใหม และดานการจัดทําแผนและการปองกัน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จําแนกขนาดสถานศึกษา  

รายการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

1. ดานการบริหารหลักสตูร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.911 
52.825 
53.736 

3 
327 
330 

0.304 
0.162 

1.879 0.133 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3.193 
40.993 
44.187 

3 
327 
330 

1.064 
0.125 

8.490 0.000* 

3. ดานการประเมินผล ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.570 
41.549 
44.119 

3 
327 
330 

0.857 
0.127 

6.743 0.000* 
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รายการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

4. ดานการพัฒนาคร ู ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.026 
45.465 
45.491 

3 
327 
330 

0.009 
0.139 

0.062 0.980 

5. ดานการบริหารจดัการทรัพยากร 
   ใหมตามลําดบัความสําคัญใหม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.173 
49.433 
51.606 

3 
327 
330 

0.724 
0.151 

4.791 0.003* 

6. ดานการจัดทําแผนและการ
ปองกัน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.923 
79.264 
80.187 

3 
327 
330 

0.308 
0.242 

1.270 0.285 

7. ดานการมสีวนรวมในการรับฟง 
   เสียงสะทอนจากครูผูปกครอง 
   นักเรียนและชุมชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

5.096 
62.809 
67.905 

3 
327 
330 

1.699 
0.192 

8.844 0.000* 

เฉลี่ย 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.690 
27.787 
28.476 

3 
327 
330 

0.230 
0.085 

2.706 0.045* 

*p<0.05 
 จากตารางท่ี 4 พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อจําแนกขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประเมินผล ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครูผูปกครอง
นักเรียนและชุมชนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
 3. ปญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดานการประเมินผล พบวาการประเมินผลไมไดประสิทธภิาพ 
ไมไดเนนการประเมินผลดานความรูที่ตรงตามตัวช้ีวัด ซึ่งสถานศึกษาจะตองสรางวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เนนการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน พบวาผูปกครอง
มีภาระงานมากไมมีเวลาอยูกับลูก มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยแกตนเองและครอบครัว ประชาชนมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 
สถานศึกษาจึงควรมีการประชุมผูปกครองเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียนของนักเรียนในสถานการณวิกฤตโควิด 19 และดาน
การจัดทําแผนและการปองกัน พบวานักเรียนไมปฏิบัติตามมาตรการบนมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาควรจัดทําแผนและการ
ปองกันเพ่ือความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยางเครงครัด  
  

สรุปและอภิปรายผล 

 1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 7 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือดานการจัดทําแผนและการปองกัน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ
พัฒนาครู ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม ดานการประเมินผล และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน สาเหตุท่ีเปนเชนน้ีอาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไดนํานโยบายจากหนวยงานตนสังกัดมาปฏิบัติอยาง
เครงครัด ซึง่นโยบายจากผูบริหารที่ดีจะสงผลใหการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวกิฤตโควดิ 19 ของสถานศึกษานั้นดี
ดวยสอดคลองกับ วรรณนภา แซตั้น, (2556: 12) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุมบูรพาศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการบังคับบัญชา และดานการ
ประสานงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สอดคลองกับ พิไลพร มลี รั ตน ,  (2557:  109-114)  ที่ ไดศึกษาเรื่ อ ง สภาพการ
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บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมี
สภาพการบริหารท่ีมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนงานดานวิชาการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานการนิเทศการศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ วาที่รอยตรีเมธี บุญปญญา, (2557: 111) ที่ไดศึกษา
เรื่องการบริหารวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก ดานพัฒนาการเรียนรู และดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับ สวนดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวกิฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตาม ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา ดังน้ี 

  2.1 การเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการดวยวถิีชีวติใหมในวิกฤตโควดิ 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตามตําแหนง จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประเมินผล ดานการพัฒนาครู 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู 
ผูปกครอง นักเรียนและชุมชมชน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาคือผูนําสูงสุดในสถานศึกษา และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และมีมุมมองตอการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความแตกตางกันทั้งในแงของลักษณะเฉพาะของงาน หรือมุมมองสวนบุคคลที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการ สอดคลองกับ พิไลพร  มลีรัตน, (2557: 109-114) ที่ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามตําแหนงโดยรวมพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมนิผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรยีน ดานการวจิัยเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

      2.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมพบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณทํางานมีผลตอความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนาโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ
สถานศึกษา ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการบริหารจัดการใหเกิดผลสําเร็จและมีคุณภาพสามารถแกปญหากับ
สถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณในปจจุบันได ตลอดจนการเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลากรใน
สถานศึกษา เขาใจถึงความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับวาท่ีรอยตรีเมธี บุญ
ปญญา, (2557: 111) ที่ไดศึกษาเรื่องการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและครูที่มีประสบการณทํางานแตกตางกัน มีการบริหารวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ดานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และยังสอดคลองกับ มูนา จารง, 
(2560: 135) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารที่มีประสบการณตางกันตามทัศนะ
ครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับ พัชราภรณ ดวงช่ืน (2563: 794) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษารับ
ความปกติใหมหลังโควิด 19 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองบริหารจัดการศึกษาภายใตรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่
แตกตางจากอดีต ซึ่งผูบริหารที่มีประสบการณทํางานมากจะมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความปกติใหมไดดีกวา 
ผูบริหารท่ีมีประสบการณนอย เชน การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับโครงสราง
เวลาเรียนและมีความหลากหลายในรูปแบบการเรียนรู การออกแบบหลักสูตรโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคน 
ในการจัดการเรียนรู และวางแผนรวมกันของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน และการบริหารจัดการศึกษาที่ไม
เหมือนเดิมในสภาวะการณท่ีเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ บุญเรือน ทองทิพย, (2563: 12) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โรคติดเช้ือไวรัส 
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โคโรนา 2019 กับศักยภาพของผูนําตอการพัฒนาองคการแบบนิวนอรมัล ผลการวิจัยพบวา ผูนําที่มีประสบการณมากจะมีวธิี
แกปญหา และสามารถขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธภิาพ สงผลใหพนักงานมีความรูสึกมั่นคงตองาน  

      2.3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประเมินผล ดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรใหมตามลําดับความสําคัญใหม และดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง
นักเรียนและชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการบริหารหลักสูตร ดานการพัฒนาครู ดาน
การจัดทําแผนและการปองกัน นั้นไมแตกตางกัน สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากขนาดของสถานศึกษาทีมีความแตกตาง
กัน ทั้งในดานบริบท งบประมาณ จํานวนนักเรียนและบุคลากรที่นอยกวา ทําใหการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมใน
วิกฤตโควิด 19 ตองดําเนินไปใหไดภายใตมาตรการในการดูแลควบคุมของศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 (ศบค.) 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 สอดคลองกับ พัชราภรณ ดวงชื่น 
(2563: 794) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษารับความปกติใหมหลังโควิด 19 ซึ่งผูบริหารตองมีการบริหารจัดการศึกษา
ภายใตรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมท่ีแตกตางจากอดีต เชน การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงการปรับโครงสรางเวลาเรียนและมีความหลากหลายในรูปแบบการเรียนรู การออกแบบหลักสูตรโดยคํานึงถึงความ
แตกตางของนักเรียนแตละคน ในการจัดการเรียนรู และวางแผนรวมกันของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน และการ
บริหารจัดการศึกษาที่ไมเหมือนเดิมในสภาวะการณท่ีเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ ปองสิน วิเศษศิริ, (2563: 137) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง นิวนอรมัลในโรงเรียนนายรอยพบวา โรงเรียนนายรอยใชมาตรการท่ีเขมขนหลายช้ัน ทั้งมาตรการของรัฐ ของกองทัพบก 
และของโรงเรียนเองอันกลายเปน นิวนอรมัล เชน การระมัดระวังเรื่องสุขภาพ การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน การมี
วินัยทางการเงิน การเรียนการสอนทางไกลและออนไลน สวนมาตรการที่สงผลตอนิวนอรมัลในอนาคต ไดแก การพัฒนากรอบ
ความคิดแบบเติบโต ของคณาจารยและนักเรียน การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทใหมทาง
การศึกษา ใหความสําคัญกับการเรียนแบบเครือขาย การใชทรัพยากรรวมระหวางเครือขายแบบเต็มศักยภาพ และการปรับ
เวลาการฝกซึ่งจะตองมีการศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือโรงเรียนจะไดจัดระบบการบริหารในเชิงรุก สอดคลองกับ นภาพันธ งาม
บุษบงโสภิณ, (2563: 16) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพุทธวิธีเพ่ือการดูแลตนเองในสถานการณโควิด 19 พบวา การฝกสติ เปนพุทธวิธี 
ที่ชวยดูแลทั้งรางกายและจิตใจไดดี ความมีสติจะชวยสรางเสริมภูมิตานทานของจิตใจ การฝก สติดวยหลัก สติปฏฐาน 4 เปน
เครื่องมือในการรูทันจิตรูทันอารมณของตนเอง ใหคลายความยึดถือมายอมรับความจริงที่เกิดขึ้น เปนวิธีการคลายทุกขท่ี
เกิดขึ้นในใจ ความมีสติและยอมรับความจริงน้ีเปนพุทธวิธีที่จะชวยใหผูที่กําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณนี้ไดลดความ
วิตกกังวลและใหมีกําลังใจกลับคืนมา พรอมที่จะยอมรับกับความจริงในสถานการณปจจุบันได 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา ไดเสนอปญหาและแนวทางพัฒนาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤต
โควดิ 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1  ผูวจิัยไดสรปุประเด็นปญหาสาํคญั 
ที่เห็นวาควรนํามาปรับปรุงพัฒนา ไดแก ดานการประเมินผล พบวาการประเมินผลไมไดประสิทธิภาพ เวลาเรียนไมครบตาม
หลักสูตรกําหนดไมไดเนนการประเมินผลดานความรูที่ตรงตามตตัวช้ีวัด ซึ่งสถานศึกษาจะตองพัฒนารูปแบบวิธีการประเมินผล 
มีการสรางวิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เชน จากช้ินงาน และ
พฤติกรรมของนักเรียน มากกวาประเมินเพื่อการตัดสิน สาเหตุที่เปนเชนน้ีเพราะสถานศึกษายังไมสามารถรับรูไดวาวิกฤตโควิด 
19 จะสิ้นสุดเมื่อไร และวัคซีนที่คนพบจะฉีดปองกันไดทุกคนและปลอดภัยหรือไม จึงตองมีวางแผนและปองกันใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดดวยวิถีชีวิตใหมในสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะที่จําเปนในชีวิต สอดคลองกับ กาญจนา 
จันทรประเสริฐ, (2563: 5) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูออนไลน รายวิชา PHY132: ฟสิกส
ทั่วไปในภาวะนิวนอรมัล พบวา ผูสอนแตละคนท่ีรับผิดชอบรายวิชามีวิธีการ ความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมการสอน
ออนไลนที่แตกตางกันซึ่งจะใหเรียนรูโปรแกรมใหมใน ระยะเวลาอันสั้นเปนไปไดยากรวมถึงเนื้อหาแตกตางกัน โดยนักศึกษา
คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตรกีฬา ที่ลงเรียนวิชาPHY132: ฟสิกสท่ัวไป มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูออนไลน ที่
ชอบกับไมชอบแตกตางกัน ทําใหผลการประเมินมีความแตกตางกันคือผูที่มีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมการสอนออนไลน
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูที่ไมพึงพอใจใชโปรแกรมการสอนออนไลน ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอน
จากครู ผูปกครองนักเรียนและชุมชน พบวาผูปกครองมีภาระงานมากไมมีเวลาอยูกับลูก ทุกคนมีความกังวลในเรื่องความ
ปลอดภัยแกตนเองและครอบครัว ผูปกครองมีความคาดหวังกับลูกตัวเองสูง มีความคิดที่แตกตางกัน ชุมชนมีกลุมเสี่ยงท่ี
เดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะผูปกครองมีฐานะยากจน ตองทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพ และไมมีความรู 
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นักเรียนบางสวนอาศัยอยูกับตายายท่ีแกชรา ไมปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด สถานศึกษาจึงควรมีการประชุมผูปกครอง
เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียนของนักเรียนในสถานการณวกิฤตโควดิ 19 และ สอนซอมเสริมแกนักเรียนที่เรียนชาและไมทํา
ใบงานสงครู มีการขอความรวมมือกับผูนําชุมชนใหมีมาตรการการปองกันตนเองอยางเครงครัด มีการจัดใหครูไดรับวัคซีนท่ีดี
และมีคุณภาพทุกคน  สอดคลองกับ พัชราภรณ ดวงช่ืน (2563: 794) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษารับความปกติ
ใหมหลังโควิด 19 พบวา การบริหารจัดการศึกษาทุกฝายตองมีสวนรวมกันในการวางแผนการทํางาน เพ่ือปรับตัวใหสามารถอยู
ลอดกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง และดานการจัดทําแผนและการปองกัน พบวานักเรียนไมเครงครัดในมาตรการปฏิบัติ ขาด
ความรับผิดชอบในการระมัดระวังตามมาตรการของนักเรียนเมื่ออยูภายนอกโรงเรียน สถานศึกษาควรจัดทําแผนและการ
ปองกันเพื่อความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยางเครงครัด สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การ
ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตนของผูปกครอง นักเรียนไมเครงครัดในมาตรการ สอดคลองกับ ปองสิน วิเศษศิริ, (2020: 
137) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง นิวนอรมัลในโรงเรียนนายรอย พบวา สิ่งท่ีโรงเรียนนายรอยเปลี่ยนแปลง คือ การตองปฏิบัติตาม
มาตรการที่เขมขนหลายช้ัน ท้ังมาตรการของรัฐ ของกองทัพบก และของโรงเรียนเองอันกลายเปนนิวนอรมัล เชน การ
ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน การมีวินัยทางการเงนิ การเรียนการสอนทางไกลและออนไลน
สวนที่สงผลตอนิวนอรมัลในอนาคต คือ การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต ของคณาจารยและนักเรียน การปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทใหมทางการศึกษา ใหความสําคัญกับการเรียนแบบเครือขาย การใช
ทรัพยากรรวมระหวางเครือขายแบบเต็มศักยภาพ และการปรับเวลาการฝกซึ่งจะตองมีการศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือโรงเรียนจะ
ไดจัดระบบการบริหารในเชิงรุก 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1.1  สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการสรางวิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน เชน จากชิ้นงาน และพฤติกรรมของนักเรียน มากกวาประเมินเพือ่การตัดสิน  
 1.2 สถานศึกษาควรมีมาตรการที่เขมงวดในการดูแลปองกันความปลอดภัยใหกับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา 
โดยมีการประกาศ มาตรการ กฎ ระเบียบและขอบังคับอยางชัดเจน และผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนควรยึดถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดบนมาตรฐานเดียวกัน 
 1.3 สถานศึกษาควรสรางความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผูปกครอง ในเรื่องความปลอดภัยใน
สถานศึกษา และพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนไดทุกสภาวการณของการเปลี่ยนแปลงใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธภิาพ 
 2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดานการประเมินผลดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19  เพ่ือหาวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนสําหรับสถานศึกษา 
 2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันในวิกฤตโควิด 19 เพ่ือหาแนวทางในการ
ปองกันใหเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 2.3 ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใหเหมาะกับสถานการณในปจจุบัน เพ่ือใหสามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา  
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา            
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

The Development of English Pronunciation Package in Fricative Consonants 
for College Students in the Faculty of Education, Loei Rajabhat University 

สมศักดิ์ จนัทด*ี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร โดยใชวิธีการทางสัทศาสตรในการแกปญหาในการออกเสียงเสียดแทรกจํานวน 6 เสียง ซึ่งพบวาเปน
ปญหาสําหรับนักเรียนไทย ไดแกเสียง /v/, /z/,  /š/, /θ/, /ð/ และ /ž/ ผูวิจัยไดทดลองใชชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะ
เสียงเสียดแทรกนี้กับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 20 คน ผูวิจัยไดทดสอบ
ความรูดานเสียงเสียดแทรกและการออกเสียงโดยการใชเครื่องมือดังนี้ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบ
ระหวางการฝก โดยผลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน คือ 784 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 39.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.98 
และผลคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน คือ 818 โดยมีคาเทากับ 40.9 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.18 โดยผลคะแนนที่
สูงขึ้นน้ีแสดงวากลุมตัวอยางสามารถรับรูและแยกแยะลักษณะของเสียงเสียดแทรกไดอีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการออก
เสียงไดดีข้ึน ผูวิจัยไดทําการทดสอบประสิทธภิาพชุดฝกทักษะการออกเสียงโดยการหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยกําหนดคา
ไวท่ี 80/80 โดยการประเมินคาคะแนนของผลคะแนนสอบกอนและหลังฝกและคะแนนระหวางการฝก อีกท้ังเปรียบเทียบ
ผลลัพธของคะแนนกอนและหลังเรียน โดยคะแนน E1/E2  เทากับ 72.69/81.80 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานซึ่งผูวจิัยจะทําการ
พัฒนาชุดฝกตอไป อนึ่งผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจดวยแบบสอบถามในดานชุดฝกทักษะ ดานการฝกทักษะและดานผูสอน 
ซึ่ งผลการวิจัยพบวากลุมตั วอย างมีความพึ งพอใจตอชุดฝกทักษะอยู ในระดับมาก (  = 4.10, S.D.  = 0.62) 
คําสําคัญ: ชุดฝกทักษะการออกเสียง, พยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษ, นักศึกษาคณะครุศาสตร 
 

Abstract 
The objective of this research was to develop a pronunciation package of English fricatives for 

college students in the Faculty of Education by using phonetics training to solve pronunciation’s problems 
in 6 fricative sounds that cause difficulty to pronounce among Thai learners; /v/, /z/,  /š/, /θ/, /ð/ and /ž/. 
The researcher used a trial package with 20 college students majoring in English, Loei Rajabhat University. 
The researcher examined their knowledge about English fricatives and pronunciation with pre- test, post-
test, during the 4 week training test. The pre-test’s score was 784 (  = 39.2, S.D. = 2.98) while the post-

test’s was 818 (   = 40.9, S.D. = 3.18). The higher scores revealed learners could perceive and discriminate 

the fricative sounds as well as improve their pronunciation skills obviously. The research applied Efficiency 
Evaluation ( E1/ E2)  to evaluate the quality of the pronunciation package which was set at 80/ 80 and 
compared pre- test, post- test and during test results.  The Efficiency Evaluation ( E1/E2)  is 72.6/81.8, which 
was not relevant to hypothesis.  The researcher will go on developing the pronunciation package to be 
more efficient. Besides, the researcher also created a questionnaire for surveying learners’ satisfaction with 
the pronunciation package, training and instructor. The overall satisfaction was at high level. (  = 4.10, S.D. 

= 0.62) 

Keywords:  English Pronunciation Package, Fricative Consonants, College Students in the Faculty of 
Education  
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บทนํา 
        ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของทักษะการออกเสียง กลาวคือการออกเสียงเปนทักษะพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีผลโดยตรงกับทักษะอ่ืน ๆ  ได เชน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด และทักษะการฟง เมื่อเราสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตองยอมทําใหเราเขียนตัวสะกดของคําศัพทถูกตอง ในสวนของการฟง-พูดนั้น เราสามารถพูดเพ่ือสงสารและ
ขอความแกคูสนทนาไดอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลทันทีและสรางความนาเชื่อถือใหแกผูสงสารได หัวใจหลัก
ของความเช่ียวชาญทางภาษา นั่นคือ ความมั่นใจในการออกเสียงอยางเปนที่เขาใจ (Fraser, 2000) ผูวิจัยทําการศึกษางานวิจัย
พบวา (Baker, 2006) ไดรวบรวมความผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษพบเสียงเสียดแทรกที่ชาวไทยและชาวลาวมัก
ออกเสียงไมไดและใชหนวยเสียงอ่ืน ๆ ซึ่งมาจากภาษาแม ดังนี ้

/θ/ ความผิดพลาดในการออกเสียงท่ีปรากฏบอยครั้งคือ การออกเสียง [s] หรือ[t] แทน 
/ð/ ความผิดพลาดในการออกเสียงท่ีปรากฏบอยครั้งคือ การออกเสียง [d], [t] และ [s] แทน 
/v/ มักพบความสับสนในการออกเสียงกับตัวอักษร w จึงออกเสียง [w] หรือ [p] แทน และออกเสียง [b] ในตําแหนง

กลางพยางค 
/z/ มักออกเสียง /s/ แทน หรือ /z/ ไมออกเสียงเลยในตําแหนงทายพยางค 
/ʒ/ มักออกเสียง [z] หรือ [t] แทน 
/ʤ/ มักออกเสียง [ʧ] หรือ [dz] แทน เพราะออกเสียง /ʒ/ ไมไดจึงใชเสียง /z/ แทน 
/f/ แมจะพบไดในระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทยดวยสัทลักษณท่ีเหมือนกับเสียงตัวอักษร ฟ แตความผิดพลาดท่ีพบ

ปรากฏในตําแหนงทายพยางค โดยพบการออกเสียง [p] เมื่อ f อยูในตําแหนงทายพยางค 
/ʧ/ มักออกเสียง [t] แทน 
/ʃ/ มักออกเสียง [ʧ] หรือ [s] และ [t] แทน 
นอกจากนี้ สาคร เจริญแสน, (2533) ไดศึกษาการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกการ

ออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวากลุมเสียง
ที่เปนปญหาในการออกเสียงมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) กลุมเสียงเสียดแทรก (Fricatives) 2) เสียงก่ึงเสียดแทรก 
(Affricates) และ 3) กลุมเสียงหยุดหรือกัก คิดรอยละของนักเรียนที่มีปญหาคือ 73.29, 62.87, และ 51.45 ตามลําดับ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวดี เพียเขมร, (2552) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยใชชุด
การเรียนรู ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานสะพานยาว จังหวัดชัยภูมิ พบวา เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ไมมีใน
ที่เปนปญหาในการออกเสียง คือ เสียง [v] [θ,] [ð] [z] [ʤ] [r] [ʃ] [g] [ʧ] คิดเปนรอยละ 100, 100, 100, 97.37, 94.21, 
87.37, 80.79, 62.63, และ 55.53 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามกลุมเสียงพบวากลุมเสียงเสียดแทรกมีปญหามากท่ีสุด รอยละ 
95.63 รองลงมาคือเสียงกระดกลิ้น รอยละ 87.37 กลุมเสียงกลุมเสียดแทรก รอยละ 74.86 และเสียงหยุดรอยละ 62.63 
ตามลําดับ สรุปผลการวิจัยทางการศึกษาภาษาที่สองพบวาไมจําเปนตองมุงเนนไปที่การสอนทักษะการออกเสียงแตเพียงอยาง
เดียว หากแตครูผูสอนควรมุงเนนไปที่กลวิธีในการสอนออกเสียงดวย ผูสอนควรทําหนาท่ีเสมือนโคชสอนการออกเสียงและ
สงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูดวย กลวิธีการสอนควรเนนการเปลงเสียงออกมาไปสูสวนที่เหนือกวาของ
สวนยอยในการออกเสียง รวมถึงเปลี่ยนจากความสามารถทางภาษาศาสตรไปสูความสามารถทางการสื่อสาร (Morley, 1991) 
ดวยเหตุนี้การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษดวยกลวิธีหนึ่ง ๆ จะสามารถชวยพัฒนาศักยภาพการอานออกเสียงไดดียิ่งขึ้น 
(Fraser,2000) ครูผูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ (ESL/EFL) จําเปนตองไดรับเนื้อหาและสื่อ
การสอนที่ชวยใหไดพัฒนาศักยภาพของตนเองทางดานการสอนออกเสียง เพ่ือผูเรียนการออกเสียงใหเกิดประสิทธิภาพและ
ผูเรียนสามารถเอาไปประยุกตใชในการสื่อสารไดเหมาะสมตอไป นอกจากนั้นสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน ชุดฝกการ
ออกเสียง  

มีการศึกษาการรับรูเสียงเสียดแทรกโดยเริ่มจากการออกเสียงเสียดแทรกในการพูดของเด็กนั้นพบวาการปรากฏการ
รับรูเสียงเสียดแทรกนั้นไมถือวาเร็วหรืองายสักเทาใด หรืออาจกลาวไดวาเปนเรื่องยากสําหรับทารกที่จะรับรูเสียงกลุมนี้ ดังน้ัน
การแยกแยะความแตกตางของเสียงเสียดแทรกแตละตัวจึงทําใหเกิดปญหาสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง 
(L2) ที่เริ่มตนการเรียนรูภาษาจากพื้นฐานการเรียนรูภาษาจากภาษาแรก (L1) เชน ผูเรียนชาวไทย ดวยเหตุผลที่ระบบเสียง
ภาษาไทยพบหนวยเสียงเสียดแทรกนอยกวาระบบเสียงของภาษาอังกฤษ (Burnham et al, 1997; pp.25-42) ธรรมชาติของ
มนุษยยอมทําการเชื่อมโยงภาษาที่สองเขาสูภาษาแม (mother tongue) ตามทฤษฎีการเรียนรูโดยใชการโยกยายปรับเปลี่ยน
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ขอมูล (Transfer Theory) กลาววาการเรียนรูมาจากการใชการเชื่อมโยงระหวางความเหมือนหรือความเกี่ยวของระหวาง
ขอมูลใหมกับขอมูลเกา ทฤษฎีนี้ขึ้นอยูกับขอมูลข้ันตนที่เก็บเอาไวดวยเชนกัน ดังน้ันผูเรียนชาวไทยท่ีไมไดปรับแกไขการออก
เสียงใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ เชน เสียง [ʃ] สะกดดวย sh เชน ship /ʃip/ ปญหาที่พบในการออกเสียงนี้คือการที่ผูเรียนออก
เสียง “ช” แทน ดังน้ันผูเรียนจะออกเสียงคาํวา ship วา “ชิพ” 

ปจจุบันการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในเมืองไทยยังไมสามารถแกไขปญหาหรือขอบกพรองในการ
ออกเสียงหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษในกลุมเสียงเสียดแทรกใหแกผูเรียนชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาใน
ปจจุบันไดมีการเปดสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยผูสอนเจาของภาษาก็ตาม อนึ่งในการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย ผูวิจัยพบปญหาวา นักศึกษาไทยมีปญหาดานการออกเสียง เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญไมสามารถออกเสียง
ภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักสัทศาสตรเทาท่ีควร โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุมเสียงเสียดแทรก 
ถึงแมวาการออกเสียงเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษมิไดสรางปญหาแกผูเรียนชาวไทยทุกเสียง แตการออกเสียงเสียงพยัญชนะ
เสียดแทรกที่บางเสียงที่มีลักษณะการออกเสียงแตกตางจากเสียงพยัญชนะในภาษาไทย ไดแก เสียง /v/, /z/,  /š/, /θ/, /ð/ 
และ /ž/ ก็สรางปญหาในการออกเสียงสําหรับผูเรียนชาวไทยมิใชนอย ดังนั้นคนไทยสวนใหญจึงมีปญหาในการออกเสียง
ดังกลาว จึงสงผลทําใหผูเรียนออกเสียงผิดพลาดหรือไมถูกตองซึ่งสงผลใหไมประสบผลสําเร็จในการเรียนและสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีไมสัมฤทธิ์ผลหรือไมเขาใจตรงกัน สงผลใหผูเรียนไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใช
ตามสถานการณในสภาพความเปนจริงไดเทาที่ควร  

ผูวิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรกเปนอยางแรกเพราะพบวา
เปนกลุมเสียงท่ีมีหนวยเสียงท่ีมีปญหามากที่สุดในการออกเสียงสําหรับผูเรียนชาวไทย โดยพยัญชนะเสียงเสียดแทรกใน
ภาษาไทยมีเพียง 3 หนวยเสียง ไดแก / f, s, h/ แตภาษาอังกฤษพบเสียงเสียดแทรกถึง 9 หนวยเสียง ไดแก /f, v, s, z, š, ž, 
θ, ð, h/  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร โดยมีขอสันนิษฐานวาการ
รับรู (perception) นําไปสูการผลิต (production) ในการเรียนรูการออกเสียงของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและยิ่ง
มีการรับรูที่ถูกตองมากเทาใด ทายที่สุดจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงผลลัพธหรือผลผลติท่ีดียิ่งข้ึน (Flege, 1995) ในที่น่ีคือชุดฝก
การอานออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรกตามหลักสัทศาสตรซึ่งใชเปนเครื่องมือในการฝกฝนการออกเสียงใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นจึงนําไปสูขอสันนิษฐานประการหนึ่งที่วาใหผูเรียนไดรับความรูทางดานสรีรสัทศาสตร (Articulatory 
Phonetics) จะชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจวิธกีารออกเสยีงที่ถูกตองไดดย่ิีงขึ้น โดยใหผูเรียนตระหนักถึงฐานกรณ (Places 
of Articulation) หรืออวัยวะคูที่ใชในการออกเสียงตาง ๆ ของภาษาอังกฤษ อีกท้ังจะชวยใหผูเรียนทราบความแตกตาง
ระหวางหนวยเสียงระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี ความคาดหวังหลังจากการฝกฝนอบรม คือ ผูเรียนจะ
เกิดความเขาใจลักษณะของเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษวาแตกตางจากเสียงเสียดแทรกภาษาไทย กลาวคือหนวยเสียงเสียด
แทรกภาษาไทยนั้นมีลักษณะเปนเสียงไมกอง (voiceless) และมีจํานวนหนวยเสียงที่นอยกวาภาษาอังกฤษ ในขณะท่ีหนวย
เสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษนั้นมีจํานวนมากกวา ดังนั้นจึงพบหนวยเสียงเสียดแทรกที่หลากหลายและใชอวัยวะคูแตกตาง
กันไป รวมถึงลักษณะการสั่นสะเทือนของเสนเสียง (voicing) วามีลักษณะเสียงกองและไมกอง (voiced and voiceless) ก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหหนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายมากกวาในภาษาไทย 

ปจจุบันผูวิจัยท่ีไดสอนวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผูวิจัยเห็นวานักศึกษาควรไดรับการ
สงเสริมพัฒนาทักษะการออกเสียงท่ีถูกตองหรืออยางนอยที่สุดควรไดรบัการแกไขเสยีงท่ีมีปญหาเปนอันดับแรก เพ่ือนําไปใชใน
การกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ันยังเปนการชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะอานออก
เสียงของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นําความรูไปพัฒนาตนเอง อาชีพและทองถ่ินตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรกสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

จํานวน 6 เสียง ไดแก /v/, /z/, /š/, /θ/, /ð/ และ /ž/  
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกท่ีมีปญหากอนและหลังเขารับการ

ฝกฝนการออกเสียง 
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุมตัวอยางในการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกหลังเขา
รับการฝกฝนการออกเสียง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย โดยวิธีการเจาะจงเพื่อใหไดกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
ภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรก จํานวน  6 บท โดยใชเวลาในการทดลอง โดยแตละบทใชเวลาฝกครั้งละ 3 ชั่วโมง  รวมทั้งการ
ทดสอบกอนและหลังการทดลอง จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 18 ชั่วโมง 

 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือสรางชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหาจํานวน 6 เสียง 
ไดแก เสียง /v/ /z/ /š/ /θ/ /ð/ และ /ž/ ใชในการฝกฝนการออกเสียงตามหลักสทัศาสตร ในกระบวนการใชชุดฝกทักษะออก
เสียงนี้ ผูวิจัยวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกดวยวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) รวมถึง
วิเคราะหความแตกตางระหวาง คะแนนของการทดสอบกอนการฝก (Pre-test) และคะแนนการทดสอบหลังการฝก (Post-
test) ดวย ทั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการฝกทักษะออกเสียงของงานวิจัยนี้ในประเด็นท่ี
แตกตางกัน 3 ดาน ไดแก ดานการฝกฝน ดานชุดฝกทักษะ และดานผูสอน เพื่อใหงานวิจัยนี้สามารถแสดงผลการวิเคราะหใน
ทุกดาน ในการวิเคราะหผลวิจัยนั้น ผูวจิัยไดอธิบายผลการวิจัยตาม หัวขอดังตอไปนี ้

1. การวิเคราะหชุดฝกทักษะออกเสียงตามทฤษฎตีนแบบการกลมกลืนการรับรู  
2. การวิเคราะหผลสมัฤทธิ์การใชชุดฝกทักษะออกเสียงกอนและหลงัการฝก  
3. การวิเคราะหประสิทธภิาพของชุดฝกทักษะออกเสียง  
4. การวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการฝกทักษะออกเสียง 
 

1. การวิเคราะหชุดฝกทักษะออกเสียงตามทฤษฎีตนแบบการกลมกลืนการรับรู 
การสรางแบบทดสอบการออกเสียงกอนและหลัง (Pre-test & Post-test) และการออกแบบชุดฝกทักษะออกเสียง

ของงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎี (Best, 2001) มาเปนแนวทางในการสรางงาน นั่นคือทฤษฎีตนแบบการกลมกลืน
การรับรู (Perceptual Assimilation Model) (Best, 2001) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดเรื่องความคลายคลึงของการรับรู (Perceptual 
Similarity) ในการออกเสียงเก่ียวกับเสียงในภาษาที่สองที่มีสัทลักษณใกลเคียงหรือแตกตางกับเสียงในภาษาท่ี 1 ตามทฤษฎี 
ดังกลาวไดเกิดขอสังเกตวา หากเสียง ๆ หนึ่งในภาษาที่ 2 มีสัทลักษณที่ใกลเคียงกับเสียงในภาษาที่ 1 จะสงผลตอความสามารถ
ในการแยกแยะความแตกตางของเสียงในภาษาที่ 2 ดังนั้น เมื่อผูเรียนสามารถจําแนกความแตกตางของเสียงไดดีกวาก็ยอม
ออกเสียงไดถูกตองมากกวา (Escudero, 2007) จากตารางที่ 4.1 ผูวิจัยวิเคราะหจากหนวยเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ
จํานวน 6 หนวยเสียง ไดแก /v/ /z/ /š/ /θ/ /ð/ และ /ž/ ซึ่งไดจากการเก็บขอมูลมาจากกลุมตัวอยางท้ัง 20 คน ผูวิจัยแบง
การ วิเคราะหผลตามทฤษฎี ดังนี ้

ทั้งประเด็นที่ 1 การสั่นสะเทือนของเสนเสียงและประเด็นท่ี 2 การรับรูการใชฐานกรณ พบวา หนวยเสียง /v/ /z/ 
/š/ /θ/ /ð/ และ /ž/ อยูในกลุม UC (Uncategorized - Categorized Pair) เกิดการกลมกลืนเปนสองเสียงแบบไมเทาเทยีม

กัน กลาวคือเสียง 2 เสียงในภาษาที่สอง เสียงหนึ่งอาจจะไมสามารถระบุเสยีงที่เหมือนหรือคลายคลงึในภาษาแมได แตอีกเสยีง
หนึ่งสามารถระบุไดเปนเสียงใน ภาษาแมอยางชัดเจน จากตารางท่ี 4.1 พบวาหนวยเสียง /ž/  เปนเสียงเดียวท่ีมีลักษณะ
แตกตางและจัดอยูในกลุม UU (Uncategorized Speech Segments) ไมสามารถระบุเสียงได กลาวคือเสียงท้ังสองของภาษา
ที่สองไมสามารถระบุเปนหนวยเสียงใดๆ ในภาษาแมได จากนั้นผูวิจัยไดศึกษาความถูกตองของการออกเสียงหนวยเสียงทั้ง 6 
หนวยเสียง จากกลุมตัวอยางท้ัง 20 คน ที่ไดทําผลการวจิัยดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยภาพรวมของการรับรูและการออกเสียงพยัญชนะในประเด็นการสั่นสะเทือนของเสนเสียงและฐานกรณที่ใช  
ในการออกเสียง 

ประเด็นที่ 1 การสั่นสะเทือนของเสนเสยีง ประเด็นท่ี 2 การรับรูการใชฐานกรณ 

เสียงท่ี ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู 

หนวยเสียง
เสียด
แทรก 

รอยละ
ความ
ถูกตอง
ของการ
ออกเสียง 

ผลรวม
ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู 

ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู 

หนวยเสียง
เสียด
แทรก 

รอยละ
ความ
ถูกตอง
ของการ
ออกเสียง 

ผลรวม
ทฤษฎี
ตนแบบ
การ
กลมกลืน
การรับรู 

1. UC /v/ 30   UC /v/ 62.5  
2. UC /z/ 47.5  UC /z/ 20  
3. UC /š/ 

 

77.5  UC /š/ 

 

77.5  

4. UC /θ/ 50 
 

 UC /θ/ 77.5  

5. UC /ð/ 32.5  UC /ð/ 40  

ผลรวม (เสยีงท่ี 1-5) 237.5 ผลรวม (เสยีงที่ 1-5) 227.5 

6. 27.5 /ž/ 

 

27.5 27.5 UU /ž/ 

 

40 40 

ผลรวม (เสยีงท่ี 1-6) 265 ผลรวม (เสยีงที่ 1-6) 317.5 

คาเฉลี่ย (เสียงท่ี 1-6) 44.16 คาเฉลี่ย (เสียงท่ี 1-6) 52.91 

คาเฉลี่ยความถูกตองในการรับรู 48.53  

คาเฉลี่ยความถูกตองในการอานคาํลวง 73.25  

ผลการวิเคราะหจากตารางที ่1 ในประเด็นท่ี 1 การสั่นสะเทือนของเสนเสียงพบวา รอยละ 77.5 ของหนวยเสียง /š/ 
กลุมตัวอยางรับรูการไมสั่นสะเทือนของเสนเสียง ๆ นี้ไดมากที่สุด รอยละ 50 ของหนวยเสียง /θ/ กลุมตัวอยางรับรูการไม
สั่นสะเทือนของเสนเสียงไดอันดับรองลงมา ในขณะที่รอยละ 47.5 ของหนวยเสียง /z/ รอยละ 32.5 ของหนวยเสียง /ð/ และ

รอยละ 30 ของหนวยเสียง /v/ ตามลําดับน้ัน กลุมตัวอยางสามารถรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงไดนอยกวา สวนรอยละ 
27.5 ของหนวยเสียง /ž/ ซึ่งอยูคนละกลุมกับหนวยเสียงทั้ง 5 หนวยเสียงนั้น กลุมตัวอยางสามารถรับรูการสั่นสะเทือนของ
เสนเสียงไดนอยที่สุด จึงกลาวไดวากลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนผูเรียนชาวไทยสามารถรับรูการไมสั่นสะเทือนของเสนเสียงจาก
หนวยเสียงไดดีกวาการรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงจากหนวยเสียง 

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 1 ในประเด็นที่ 2 การรับรูการใชฐานกรณพบวา รอยละ 77.5 ของหนวยเสียง /š/  
และหนวยเสียง /θ/ กลุมตัวอยางสามารถรับรูการใชฐานกรณไดอยางถูกตองมากที่สุด ในขณะท่ีรอยละ 62.5 ของหนวยเสียง 
/v/ รอยละ 40 ของหนวยเสียง /ð/ และหนวยเสียง /ž/ ตามลําดับ 

ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบการรับรูการออกเสียงจากประเด็นท่ี 1 และประเด็นที่ 2 โดยการหาคาความแปรปรวน
ระหวางคาเฉลี่ยของการรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงและคาเฉลี่ยของการรับรู การใชฐานกรณท่ีใชในการออกเสียง 
(ตารางที่ 2) ผลการวิจัยพบวารอยละ 44.16 ของคาเฉลี่ยของการรับรูการสั่นสะเทือนของเสนเสียงมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
รอยละ 2.32 ในสวนประเด็นที่ 2 พบวา รอยละ 52.91 ของคาเฉลี่ยของการรับรูการใชฐานกรณที่ใชในการออกเสียงมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ 2.3 ผลจากการวจิัยน้ีแสดงใหเห็นวาความถูกตองในการรับรูของประเด็นท่ี 1 และประเด็นที่ 2 มี
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คาใกลเคียงกันและระดับคะแนนไมแตกตางกันมากนัก กลุมตัวอยางยังคงมีปญหาในการรับรูและแยกแยะหนวยเสยีงพยัญชนะ
เสียดแทรกภาษาอังกฤษ 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรูในประเด็นการสั่นสะเทือนของเสนเสียงและฐานกรณที่ใชในการออกเสียง 

การรับรู x̅ S.D. N 
1. การสั่นสะเทือนของเสนเสียง 44.16 2.32 20 
2. ฐานกรณที่ใชในการออกเสียง 52.91 2.30 20 

 
2. การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกทักษะออกเสียงกอนและหลังการฝก 

ผูวิจัยไดสรางชุดฝกทักษะออกเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษท่ีมีปญหา พรอมทั้งแบบทดสอบ กอนและหลังการฝก 
(Pre-test & Post-test) โดยกอนเริ่มกระบวนการฝกนั้น ผูวิจัยไดจัดใหมีการทดสอบความรูของกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบ
กอนการฝก (Pre-test) จํานวน 50 ขอ และ แบบทดสอบภายหลังการฝก (Post-test) จํานวน 50 ขอ โดยจัดแบงตามทฤษฎี
ตนแบบการกลมกลืน การรับรู โดยแบงออกเปนสวนท่ี 1 ความสามารถในการแยกแยะเสียงของหนวยเสียงพยัญชนะเสียด 
แทรกที่ไดยินผานคูเทียบเสียง และสวนที่ 2 เปนการทดสอบการรับรูหนวยเสียง ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลคะแนนของการ
ทดสอบกอนและหลังการฝก ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใชชุดฝกทักษะกอนและหลังอบรม 

 N x̅ S.D. df t-test 
กอนเรียน 20 39.20 2.98 

 
 

19 
       
3.84 * 

หลังเรียน 20 40.9 3.18 
 

                  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
* p < 0.05 

จากตารางที่ 3 พบวาความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนฝกและหลังฝกดวยคา t-test พบวาคา t = 3.84 ซึ่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวไดวายอมรับตามสมมติฐานที่วาผล จากการทดสอบหลังฝก (x̅ = 40.9) มีระดับคะแนน
สูงกวาผลจากการทดสอบกอนฝก (x̅ = 39.2) ผล จากการวิจัยสรุปไดวาการใชชุดฝกทักษะออกเสียงชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับรูพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหาได 
 
3. การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะออกเสียง 

ผูวิจัยวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะออกเสียงเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ
เสียดแทรกภาษาอังกฤษใหกลายเปนชุดฝกที่มีประสิทธิภาพดวยวิธีการหาประสิทธภิาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) 
จากตารางท่ี 4.4 ชุดฝกทักษะออกเสียงน้ี ประกอบดวยแบบทดสอบยอยจํานวน 4 ชุด ซึ่งทดสอบภายหลังการฝกเสร็จสิ้นใน
แตละครั้ง 
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ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกทักษะออกเสียง 
 

คนที ่
 

คะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเขาอบรม 
คะแนน

ทดสอบกอน
อบรม 

คะแนน
ทดสอบหลัง

เรียน 
 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คะแนนรวม คะแนนรวม คะแนนรวม 
 20 20 20 20 80 50 50 

1. 14 14 13 15 56 37 40 
2. 15 13 7 17 52 38 40 
3 16 15 14 16 61 41 44 
4. 14 16 11 15 56 39 41 
5. 15 9 12 13 49 33 37 
6. 16 13 13 16 58 39 42 
7. 15 15 13 18 61 38 40 
8. 16 16 13 17 62 41 40 
9. 14 16 10 15 55 35 38 
10. 15 14 13 18 60 40 42 
11. 16 13 13 15 57 44 46 
12. 14 13 12 12 51 39 43 
13. 16 17 14 15 62 44 46 
14. 18 17 13 15 63 42 45 
15. 13 15 13 14 55 39 35 
16. 16 14 15 17 62 40 42 
17. 18 17 15 20 70 44 44 
18. 16 17 13 16 62 36 35 
19. 14 14 14 19 61 35 38 
20. 13 12 13 12 50 40 40 

ผลรวม 304 290 254 315 1163 784 818 
Mean 15.20 14.50 12.70 15.75 58.15 39.20 40.90 
S.D. 1.36 1.99 1.73 2.07 5.10 2.98 3.18 

ผลจากการวิจัยตารางที่ 4 ผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวไปคิดวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ ดังผลจากการ
วิจัยจากตารางท่ี 4.5 พบวาชุดฝกทักษะออกเสียงน้ีมีคาคะแนนประสิทธิภาพ (E1/E2)  เทากับ 72.69/81.80  (E1/E2)  ซึ่งไม
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 อีกทั้งผลลัพธของคาคะแนน E1 ต่ํากวาเกณฑเกินรอยละ 2.5 รวมถึงคาคะแนนของ E1 
และ E2 อยูในระดับที่หางกันมากกวารอยละ 5 แสดงใหเห็นวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในสวนของผลลัพธคาของ
คะแนน E2 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ระดับคะแนน 80 ผลลัพธของคาคะแนน 81.80 อยูในขอบเขตของเกณฑซึ่งไมต่ํากวาและไม
สูงเกินรอยละ 2.5 
 
ตารางที่ 5 คาสมัประสิทธิ์ของชุดฝกทักษะออกเสียง 

เร่ือง N E1 E2 E1/E2 
ชุดฝกทักษะการออกเสียง
พยัญชนะเสยีดแทรก
ภาษาอังกฤษ 

         20                  72.69                    81.80 72.69/81.80 
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4. การวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีการฝกทักษะออกเสียง 
 ในการวิเคราะหชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษท่ีมีปญหานั้น การสอบถามความพึง
พอใจจากกลุมตัวอยางภายหลังจากการฝกเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือการวิจัยท่ีครบถวนทุกมุมมอง ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจาก 3 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกทักษะ การฝกฝนและผูสอน ผลการวิเคราะหระดับความพึง
พอใจ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแยกตามประเด็นทั้ง 3 ประเด็น ดังตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยรวมทุกประเด็นในแบบสอบถามความพึงพอใจการใชชุดฝกทักษะออกเสียง 

 
รายการขอคําถาม 

 

 
วิเคราะหระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็นที่ 1 ดานชุดฝกทักษะ 4.13 0.65 พึงพอใจมาก 
ประเด็นที่ 2 ดานการฝกฝน 4.09 0.58 พึงพอใจมาก 
ประเด็นที่ 3 ดานผูสอน 4.08 0.63 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 4.10 0.62 พึงพอใจมาก 
 
 ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ประเด็นของแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวาผล
การประเมินท้ัง 3 ประเด็นมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 4.1, S.D. = 0.62) แสดงวากลุมตัวอยางพึง
พอใจมากตอการใชชุดฝก ผูวิจัยสรุปไดวามีแนวโนมที่สามารถนําชุดฝกทักษะ  ออกเสียงนี้ไปใชในการฝกและการเรียนการ
สอนตอไปได  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
    จากการศึกษาเพื่อสรางชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ผูวิจัยทําการสรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจัยโดยแบงเปน 3 หัวขอ ดังน้ี 

1. การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝกออกเสียงดวยวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) 
ผูวิจัยกําหนดเกณฑของคาคะแนนประสิทธิภาพ (E1/E2) ไวที่ 80/80 ผลการวิจัยพบวาคาคะแนนประสิทธิภาพจาก
แบบทดสอบกอนการฝกนอยกวาคะแนนของแบบทดสอบหลังการฝก (E1<E2) เทากับ 72.69/81.80 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไวคือ 80/80 ผลการวิจัยยอมรับไดวาชุดฝกมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวมาก เพราะคาคะแนนของกระบวนการฝก 
(E1) อยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑมากกวารอยละ 2.5 ในสวนของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2)  ซึ่งเปนสวนประสิทธิภาพ
ของผลลัพธนั้น พบวาคาคะแนนเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ผลจากการวิเคราะหประสิทธิภาพชุดฝกนี้แสดงใหเห็นวา 
กระบวนการของชุดฝกนั้นยังตองการการปรับปรุงในประเด็นที่หลากหลาย เชน ชุดฝก กลุมตัวอยาง และแบบทดสอบ ซึ่งใน
กระบวนการนี้อาจเปนไปไดที่ชุดฝกมีแบบทดสอบที่ยากกวาการทดสอบหลังฝก กลุมตัวอยางอาจยังตองการการปรับปรุง 
กลาวคือกลุมตัวอยางอาจยังไมเขาใจการฝกอยางถองแท แบบทดสอบในระหวางการฝกอาจยังไมไดมีประสิทธิภาพเพียงพอก็
เปนได เมื่อวิเคราะหผลการวิจัยในสวนประสิทธิภาพของผลลัพธนั้น กลับพบวากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเพิ่มข้ึน 
ผูวิจัยวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตาง ระหวางคะแนนของแบบทดสอบกอนฝกและหลังฝก ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบ หลังการฝก (x̅= 40.9) อยูในระดับที่มากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนฝก ( x̅= 39.2) มีคา t-test = 3.84 ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน อาจกลาวไดวา ชุดฝกนี้อาจชวยฝกฝนกลุมตัวอยางไดในระดับหนึ่งแต
ยังมิอาจเรียกไดวาเปนชุดฝกที่มีประสิทธภิาพตามเกณฑและตาม สมมติฐานของงานวิจัยไดครบทุกประเด็น 

2. การประเมินผลระดับคะแนนจากแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษกอนและหลัง 
ผลการวิจัยพบวาความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนฝกและหลังฝก แตกตางกัน แสดงผลการวจิัยดวยคาเฉลี่ยจากการ
ทดสอบหลังฝก ( x̅= 40.09) ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยจากการทดสอบกอนฝก ( x̅ = 39.2) รอยละ 3.84 ของคา       
t-test และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวไดวาจากสมมติฐานดังกลาวเปนที่ยอมรับไดวาการใชชุดฝกทักษะออกเสียง
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับรูพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปญหาได 
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3. การประเมินผลความพึงพอใจของของกลุมตัวอยางในประเด็นที่แตกตางกัน 3 ดาน ไดแก ดานชุดฝกทักษะ ดาน
การฝกฝน และดานผูสอน ผูวิจัยวิเคราะหคาเฉลี่ยผลรวมของแบบสอบถามความพึงพอใจในทั้ง 3 ประเด็น ภาพรวม 
ผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่ประเมินทั้ง 3 ประเด็นนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจที่ระดับพึงพอใจมาก ( x̅= 4.1, S.D. = 
0.62) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางพึงพอใจตอการใชชุดฝกทักษะออกเสียง รวมถึงกระบวนการการฝกและผูสอนดวย ผูวิจัย
คาดการณวาสามารถนําชุดฝกนี้ไปปรับใชเพ่ือฝกทักษะออกเสียงอ่ืนๆ ตอไปได 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
    การพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงนี้ยังคงตองการการปรับปรุงและพัฒนาตอไปเพื่อใหกลายเปนชุดฝกท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดวยการปรับปรุงกระบวนการสรางชุดฝกที่รัดกุม ชัดเจน และแนนอนมากขึ้น ทั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษา
และวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงนี้ตอไป โดยพัฒนาชุดฝกการออกเสียงสําหรับเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีมี
ปญหาและเสียงสระภาษาอังกฤษเพื่อเปนการตอยอดหรือพัฒนาไปเปนเสียงพยัญชนะหรือสระอ่ืน ๆ ที่ยังคงเปนปญหาในการ
เรียนภาษาอังกฤษได อนึ่งความหลากหลายของผูเรียนเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลใหชุดฝกทักษะการออกเสียงตองไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนตอไป 
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บทคัดยอ 

 
ในการวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการดลและโมเมนตัมของการตกกระทบพื้นอยางอิสระโดยใชเซนเซอร

ความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด และ (2) เพ่ือศึกษาการชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุนสมบูรณโดยใชเซนเซอร
ความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด   แอปพลิเคชันที่ใชในการวัดคาความเรงท่ีเปนฟงกชันของเวลาของการดลและ
โมเมนตัมการปลอยใหสมารตโฟนตกกระทบพ้ืนโซฟา ไดแก Phyphox app และแอปพลิเคชันที่ใชในการวัดคาความเรงของ
การชน ไดแก SPARKvue app   ผลการวิจัยพบวา (1) การดลและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของการปลอยใหสมารตโฟนตก
กระทบพ้ืนโซฟามีคาแปรผันตรงกับความสูงของการปลอยสมารตโฟน และ (2) คาโมเมนตัมรวมของระบบทั้งการชนแบบ
ยืดหยุนและไมยืดหยุนสมบูรณท่ีไดไมเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัมเน่ืองจากลอรถทดลองมีความฝดทําใหเกิดแรงเสียด
ทานขึ้นระหวางลอรถกับพ้ืน   กิจกรรมการทดลองในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับใชเปนสื่อการทดลองฟสิกส เรื่อง การดล โม
เมนตัมและการชน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาไดเปนอยางด ี

คําสําคัญ: การดล, โมเมนตัมและการชน, เซนเซอรวัดความเรง, สมารตโฟนเซนเซอร 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were: (1) to study the impulse and momentum of an independent 
impact by using smartphone’ s accelerometer sensor as a measurement tool, and ( 2)  to study elastic and 
inelastic collisions by using smartphone’s accelerometer sensor as a measurement tool. Applications used 
to measure acceleration as a function of time of impulse and momentum of a smartphone hitting a sofa 
include the Phyphox app, and the app used to measure acceleration of collision including the SPARKvue 
app.  The research results showed that:  ( 1)  the impulse and momentum changes of the smartphone 
dropping to the sofa were directly proportional to the height of smartphone drop, and ( 2)  the total 
momentum of the system of both elastic and inelastic collisions that did not comply due to the stiffness 
of the wheels of the experiment vehicle created friction between the wheels and the ground.  The 
experimental activities in this research are suitable for use as a learning and teaching media for physics 
experiment on impulse, momentum, and collision both in the secondary school and university levels. 

Keywords: Impulse, Momentum and collision, Accelerometer sensor, Smartphone sensor 

 
บทนํา 

ในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง การดล โมเมนตัมและการชน เปนอีกหนึ่งหัวขอที่มีความทาทายพื้นฐานใน
การถายทอดเน้ือหาไปสูผูเรียนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหาและหลักการ โดยเฉพาะการยกตัวอยางและการลงมือ
ปฏิบัติในหัวขอดังกลาวเก่ียวกับการแกปญหาโลกแหงความเปนจริง (Streepey, 2013: 54 – 55; Grossman, 2005: 33-40) 
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ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนทําใหมีการใชสื่อแบบออนไลนอยางแพรหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมารต
โฟนที่ล้ําสมัย (เชน iPhone, iPad หรือ iTouches) ไดมีการติดตั้งเซนเซอรตาง ๆ บนเมนบอรดของตัวเครื่อง เชน เซนเซอร
วัดความเรง เซนเซอรวัดสนามแมเหล็ก เซนเซอรวัดแสง เปนตน แตไมไดมีการทดลองความแมนยําของเซนเซอรกอนนํามาใช
จริง   ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะการประยุกตเซนเซอรวัดความเรง (accelerometer sensor) บนสมารตโฟนเปน
เครื่องมือวัดการทดลองเทานั้น เพราะเปนเซนเซอรที่คณะผูวิจัยเลือกใชในการวิจัยครั้งน้ี 

การประยุกตเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟน Vogt and Kuhn (Vogt and Kuhn, 2014: 1-9) ไดการประยุกต
เซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการออกแบบบทเรียนการเรียนการสอนฟสิกสอยางงาย เชน การวัดความเรงของการตก
อิสระของสมารตโฟน (Vogt and Kuhn, 2012:182-183) ที่เปนฟงกชันของเวลาการตกอิสระและคํานวณหาคาความเรง

เนื่องจากแรงโนมถวงของโลกไดคาเทากับ 10.0  0.2 m/s2 การวัดคาความเรงเขาสูจุดศูนยกลางของการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม (Vogt and Kuhn, 2013: 182-183)   Monteiro และคณะ (Monteiro, Cabeza, and Martí, 2014: 045013) ได
ประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการวัดคาความเรงของการหมุนของลอจักรยาน   Çoban และ Erol (Çoban 
and Erol, 2019: 025019) ไดประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการวัดคาความเรงของการเคลื่อนที่บนพื้น
เอียงแลวนําคาความเรงมาหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางพื้นผิวที่ใชทําพื้นเอียงและวัตถุ  Streepey 
(Streepey, 2013: 54 – 55) ไดประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบน iPads ในการทดลองหาคาความสัมพันธระหวางการดล
และโมเมนตัม และ Nuryadin and Hindawan (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) ไดประยุกตใชเซนเซอรวัด
ความเรงบนสมารตโฟนในการทดลองหาคาการดลดวยการปลอยสมารตโฟนใหกระทบทรายอยางอิสระและการชกกระสอบ
ทราย และทดลองหาคาโมเมนตัมและการชนแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 

จากผลงานวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนในการทดลองฟสิกสในหัวขอตาง ๆ ท่ีกลาวมา
ขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจการนําเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนมาใชในการออกแบบการทดลองการดล โมเมนตัมและ
การชน เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนฟสิกสในหัวขอ เรื่อง การดล โมเมนตัมและการชน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการดลและโมเมนตัมของการตกกระทบพ้ืนอยางอิสระโดยใชเซนเซอรความเรงบนสมารตโฟนเปน

เครื่องมือวัด 
2. เพ่ือศึกษาการชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุนสมบูรณโดยใชเซนเซอรความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาการดล: กรณีปลอยสมารตโฟนตกกระทบโซฟา 
ปลอยใหสมารตโฟนตกกระทบพ้ืนโซฟาอยางอิสระดังแสดงในภาพที่ 1 ดวยคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 

ดวยชวงเวลาการตกอิสระ ∆tff จะไดคาความเร็วสุดทายของการตกอิสระกอนกระทบพื้นโซฟาเปน (Nuryadin and 
Hindawan, 2019: 015024) 
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ภาพท่ี 1 (ซายมือ) ปลอย iPhone 5S ใหตกกระทบโซฟาอยางอิสระที่ระดับความสูง (h) ตาง ๆ และ(ขวามือ) กราฟความเรง
ของการตกกระทบโซฟาอิสระในแนวแกน x, y และ z 

 

before ffv g t        (1) 

ในชวงการตกอยางอิสระนี้พลังงานศักยของสมารตโฟนจะเปลี่ยนถายเปนพลังงานจลน ดังนั้นสมารตโฟนจึงมี
โมเมนตัมเกิดข้ึนนั่นเอง สมารตโฟน iPhone 5S มวล m จะมีคาโมเมนตัมกอนชนเทากับ 

initial beforep mv      (2) 

ในขณะที่เมื่อสมารตโฟนตกกระทบพื้นโซฟา โมเมนตัมของสมารตโฟนจะลดลงทันทีทันใดเนื่องจากแรงปฏิกิริยาจาก
พ้ืนโซฟาซึ่งมีคามากเพียงพอในการทําใหเกิดความเรงที่มากกวาความเรงของการตกอิสระ   การดลที่เกิดขึ้นในชวงนี้จะ
เปลี่ยนแปลงทันใดจากความเรง g = –10 m/s2 เปนความเรง a ดวยชวงเวลาการดล ∆tim ขนาดของการดลเนื่องจากการชน
พ้ืนโซฟาจะมีคาเปน 

imJ F t ma t          (3) 

ดังนั้นการชน (สมารตโฟนตกกระทบโซฟา) นี้แสดงใหเห็นวาการดล (J) เปนสัดสวนโดยตรงกับอัตราการเปลีย่นแปลง
โมเมนตัม นั่นคือ 

final initialp p p        (4) 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการดลโดยการปลอยใหสมารตโฟน iPhone 5S มวล 0.112 kg ที่ระดับความสูง h 
ใหตกกระทบกับโซฟาดังภาพที่ 1 ดวยการติดตั้งแอปพลิเคชัน Phyphox ผลิตโดย RWTH Aachen University เพ่ือใชในการ
วัดคาความเรงที่เปนฟงกชันของเวลา แลวนําคามาคํานวณหาความเร็วสุดทายกอนกระทบโซฟา โมเมนตัมกอนชน การดล 
และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 

 
2. การชนแบบยืดหยุนสมบูรณ 
ในการวิจัยการชนกันแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน ดังแสดงในภาพที่ 2 รถทดลองท้ังสองคันมีมวล

เทากัน (mcar = 0.029 kg) รถทดลองคันที่ 1 (คันสีแดง) ติดสมารตโฟน vivo v11 มวล mvivo = 0.156 kg และติดสปริงท่ีหนา
รถเมื่อเกิดการชนกันแลวสปริงนี้จะผลักใหรถทดลองทั้ง 2 คันเคลื่อนท่ีแยกจากกันหลังชน   สวนรถทดลองคันที่ 2 ติดสมารต
โฟน iPhone SE2020 มวล miPhone SE = 0.148 kg   สมารตโฟนท้ัง 2 เครื่องติดตั้งแอปพลิเคชัน SPARKvue ท่ีผลิตโดยบรษิทั 
PASCO scientific ใชในการวัดความเรงท่ีเปนฟงกชันของเวลา   เริ่มตนการทดลองกําหนดใหรถทดลองคันท่ี 2 วางนิ่งอยูกับที่ 
สวนคันที่ 1 ใชลูกตุมนาฬิกาดึงออกทํามุม 70 องศา แลวปลอยใหชนรถทดลองคันที่ 1 ใหเคลื่อนที่ไปชนคนัที่ 2 และรถทดลอง
ทั้ง 2 คันวางหางกัน 50 cm   ความเร็วกอนชนและหลังชนของรถทดลองคันที่ 1 และความเร็วหลังชนของรถทดลองคันที่ 2 
หาคาไดจากสมการท่ี (5) (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) 

 
ภาพที่ 2 การทดลองการชนแบบยดืหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน 

 

, , ,ni f ni f ni fv a t        (5) 

โมเมนตัมกอนชนและหลังชนของรถทดลองท้ัง 2 คัน  หาคาไดจากสมการที่ (6) 

1 1 2 2 1 1 2 2i i f fm v m v m v m v       (6) 
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เมื่อ m1 = mcar + mvivo v11 และ m2 = mcar + miPhoneSE2020 และพลังงานจลนกอนชนและหลังชนของรถทดลองทัง้ 
2 คัน  หาคาไดจากสมการที ่(7) 

2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2i i f fmv m v mv m v      (7) 

 
3. การชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณ 
ในการทดลองวจิัยการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน ทําการทดลองเชนเดียวกับการชนแบบยืดหยุน

สมบูรณ แตเปลี่ยนสปริงที่ติดดานหนารถทดลองคันที่ 1 เปนเข็มแทน ดังแสดงในภาพที่ 3 เพื่อใหรถทดลองท้ัง 2 ติดกันไปหลงั
การชน 

 
ภาพที่ 3 การทดลองการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน 

 
โมเมนตัมกอนชนและหลังชนของการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน หาคาไดจากสมการท่ี (8) 

1 1 2 2 1 2( )i i fm v m v m m v       (8) 

และพลังงานจลนกอนชนและหลังชนของการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน หาคาไดจากสมการท่ี 
(9) 

2 2 2
1 1 2 2 1 2

1 1 1
( )

2 2 2i i fmv m v m m v       (9) 

 

ผลการวิจัย 
1. การศึกษาการดล: กรณีปลอยสมารตโฟนตกกระทบโซฟา 
จากภาพที่ 4(ก) การกระทบพ้ืนโซฟาอยางอิสระดวยคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 10 m/s2 ดวย

ชวงเวลา ∆tff = 0.19 s จะไดคาความเร็วสุดทายของการตกอิสระกอนกระทบพื้นโซฟาเปน 
2(10 )(0.19 ) 1.90before ffv g t m s s m s         

ในชวงการตกอยางอิสระนี้พลังงานศักยของสมารตโฟนจะเปลี่ยนถายเปนพลังงานจลน ดังนั้นสมารตโฟนจึงมี
โมเมนตัมเกิดข้ึนนั่นเอง สมารตโฟน iPhone 5S มวล 0.112 kg จะมีคาโมเมนตัมกอนชนเทากับ 

1(0.112 )(1.90 ) 0.2128 ( )initial beforep mv kg m s kgms Ns      

ในขณะที่เมื่อสมารตโฟนตกกระทบพ้ืนโซฟา โดมเมนตัมของสมารตโฟนจะลดลงทันทีทันใดเนื่องจากแรงปฏิกิริยา
จากพ้ืนโซฟาซึ่งมีคามากเพียงพอในการทําใหเกิดความเรงที่มากกวาความเรงของการตกอิสระ   การดลที่เกิดขึ้นในชวงนี้จะ
เปลี่ยนแปลงทันใดจากความเรง –10 m/s2 เปน 79.88 m/s2 ดวยชวงเวลาการดล ∆tim = 0.19 s ดังนั้นจะไดขนาดของการ
ดลเนื่องจากการชนพื้นโซฟาจะมีคาเปน 

2 1(0.112 )(79.88 )(0.06 ) 0.537 ( )im imJ F t ma t kg ms s kgms Ns         

ดังนั้นการชน (สมารตโฟนตกกระทบโซฟา) นี้แสดงใหเห็นวาการดล (J) เปนสัดสวนโดยตรงกับอัตราการเปลีย่นแปลง
โมเมนตัม นั่นคือ 

1 10 0.2128 0.2128 ( )final initialp p p kgms kgms Ns          
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ภาพที่ 4 ความเรงและเวลาการปลอยให iPhone 5S ตกลงมากระทบพ้ืนโซฟาอยางอิสระที่ระดับความสงู (ก) h = 30 cm (ข) 
h = 40 cm (ค) h = 50 cm (ง) h = 60 cm และ (จ) h = 70 cm ตามลําดับ 
 

คาชวงเวลาการตกอิสระ (∆tff) ชวงเวลาการดล (∆tim) ความเรงขณะกระทบพื้น (a) ความเร็วกอนกระทบ (vbefore) 
โมเมนตัมกอนชน (pinitial) การดล (J) และอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (∆p) ของปลอยให iPhone 5S ตกกระทบโซฟาที่
ระดับความสูงตาง ๆ จากภาพที่ 4(ข) – (จ) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 สรุปคาชวงเวลาการตกอิสระ (∆tff) ชวงเวลาการดล (∆tim) ความเรงขณะกระทบพื้น (a) ความเร็วกอนกระทบ 
(vbefore) โมเมนตัมกอนชน (pinitial) การดล (J) และอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (∆p) ของปลอยให iPhone 5S ตกกระทบ
โซฟาที่ระดับความสูงตาง ๆ  
 

h  
(m) 

∆tff  
(s) 

∆tim  
(s) 

a  
(m/s2) 

vbefore 
(m/s) 

pinitial 
(kg m/s) 

J 
(kg m/s) 

∆p 
(kg m/s) 

0.30 0.19 0.06 79.88 1.90 0.2128 0.5368 0.2128 
0.40 0.22 0.05 79.40 2.20 0.2464 0.4464 0.2464 
0.50 0.23 0.07 76.75 2.30 0.2576 0.6017 0.2576 
0.60 0.30 0.06 80.09 3.00 0.3360 0.5382 0.3360 
0.70 0.32 0.06 77.74 3.20 0.3584 0.5224 0.3584 
0.80 0.35 0.05 80.30 3.50 0.3920 0.4497 0.3920 

 
2. การชนแบบยืดหยุนสมบูรณ 
ผลการวิจัยการชนแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน   โดยรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนที่มา

ชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.177 kg และหยุดนิ่ง) โดยใชลูกตุมนาฬิกาทํามุม 70 องศา เปนตัวผลักรถทดลองคันท่ี 1 และใช
เซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟน (แอปพลิเคชัน SPARKvue) วัดคาความเรงท่ีเปนฟงกชันของเวลา ผลการทดลองดังแสดง
ในภาพที่ 5   และในกรณีเพ่ิมมวลให m1 (มวลมาก) เคลื่อนไปชนมวล m2 (มวลนอย) ดังแสดงขอมูลผลการทดลองในตารางท่ี 
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2 (แถวที่ 2 – 4) และกรณีมวล m1 (มวลนอย) เคลื่อนไปชนมวล m2 (มวลมาก) ดังแสดงขอมูลผลการทดลองในตารางท่ี 2 
(แถวท่ี 5 – 7) 

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางกราฟความเรงที่เปนฟงกชันของเวลาของการชนกันแบบยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน (ก) มวล m1 
=0.185 kg เคลื่อนที่เขาชน และ (ข) มวล m2 = 0.177 kg อยูนิ่งกับที่กอนชน 
 
ตารางท่ี 2 ขอมูลผลการทดลอง ชวงเวลาการดล (∆t) ความเรงการชน (a) ทั้งกอนและหลังชนของการชนกันแบบยืดหยุน
สมบูรณ 
 

m1 (kg) m2 (kg) ∆t1i (s) ∆t1f (s) a1i (m/s2) a1f (m/s2) ∆t2f (s) a2f (m/s2) 
0.185 0.177 0.10 0.25 10.10 8.4 0.15 8.2 
0.200 0.177 0.10 0.20 4.60 9.7 0.20 3.5 
0.215 0.177 0.15 0.35 8.30 3.5 0.10 1.5 
0.230 0.177 0.10 0.35 17.40 6.7 0.10 0.7 
0.185 0.192 0.10 0.20 32.00 2.6 0.50 1.3 
0.185 0.207 0.15 0.40 4.90 1.6 0.20 1.5 
0.185 0.222 0.10 0.40 9.50 6.3 0.15 5.5 

 
สมมติสถานการณการทดลองเพ่ิมเติม คือ (1) กรณีมวลมากเคลื่อนที่ไปชนมวลนอย ดวยการเพ่ิมมวล mg = 0.015, 

0.030 และ 0.045 kg ใหกับรถทดลองคันท่ี 1 (m1 = 0.200, 0.215, 0.230 kg) เคลื่อนที่มาชนรถทดลองคันท่ี 2 (m2 = 
0.177 kg และหยุดน่ิง)   และ (2) กรณีมวลนอยเคลื่อนท่ีไปชนมวลมาก ดวยการเพ่ิมมวล mg = 0.015, 0.030 และ 0.045 kg 
ใหกับรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.192, 0.207, 0.222 kg) แลวใหรถทดลองคันท่ี 1 (m1 = 0.185 kg) เคลื่อนที่ไปชน ผลการ
ทดลองท่ีไดดังสรุปในตารางท่ี 2 
 

3. การชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณ 
ผลการวิจัยการชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คัน   โดยรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนที่มา

ชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.177 kg และหยุดนิ่ง) โดยใชลูกตุมนาฬิกาทํามุม 70 องศา เปนตัวผลักรถทดลองคันท่ี 1 และใช
เซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟน (แอปพลิเคชัน SPARKvue) วัดคาความเรงท่ีเปนฟงกชันของเวลา ผลการทดลองดังแสดง
ในภาพที่ 6  
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ภาพที่ 6 ตัวอยางกราฟความเรงที่เปนฟงกชันของเวลาของการชนกันแบบไมยืดหยุนสมบูรณของรถทดลอง 2 คนั (ก) มวล m1 
=0.185 kg เคลื่อนที่เขาชน และ (ข) มวล m2 = 0.177 kg อยูนิ่งกับที่กอนชน 

 
สมมติสถานการณการทดลองเพิ่มเติมเชนเดียวกับการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ คือ (1) กรณีมวลมากเคลื่อนที่ไปชน

มวลนอย ดวยการเพิ่มมวล mg = 0.015, 0.030 และ 0.045 kg ใหกับรถทดลองคันท่ี 1 (m1 = 0.200, 0.215, 0.230 kg) 
เคลื่อนที่มาชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 = 0.177 kg และหยุดนิ่ง)   และ (2) กรณีมวลนอยเคลื่อนที่ไปชนมวลมาก ดวยการเพ่ิม
มวล mg = 0.015, 0.030 และ 0.045 kg ใหกับรถทดลองคันท่ี 2 (m2 = 0.192, 0.207, 0.222 kg) แลวใหรถทดลองคันที่ 1 
(m1 = 0.185 kg) เคลื่อนที่ไปชน ผลการทดลองที่ไดดังสรุปในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ขอมูลผลการทดลอง ชวงเวลาการดล (∆t) ความเรงการชน (a) ทั้งกอนและหลังชนของการชนกันแบบไมยืดหยุน
สมบูรณ 

 
m1 (kg) m2 (kg) ∆t1i (s) a1i (m/s2) ∆tf (s) af (m/s2) 
0.185 0.177 0.10 5.8 0.15 8.0 
0.200 0.177 0.10 14.0 0.09 1.4 
0.215 0.177 0.15 3.9 0.25 1.4 
0.230 0.177 0.10 11.1 0.10 1.4 
0.185 0.192 0.10 6.5 0.25 1.1 
0.185 0.207 0.10 16.0 0.30 1.1 
0.185 0.222 0.10 17.1 0.15 1.4 

 
 
 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. การศึกษาการดล: กรณีปลอยสมารตโฟนตกกระทบโซฟา 
จากผลการทดลองการปลอยสมารตโฟน iPhone 5S ใหตกกระทบโซฟาอยางอิสระที่ระดับความสูงตาง ๆ ดัง

แสดงผลการทดลองวจิัยในตารางท่ี 1 ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อระดับความสงูในการปลอยสมารตโฟนเพิ่มขึ้นคาความเร็วกอนกระทบ
โซฟา โมเมนตัมกอนชน การดล และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมคีาเพ่ิมขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย Nuryadin และ Hindawan 
(Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) ที่ทําการทดลองปลอยสมารตโฟนใหตกกระทบพื้นทรายอยางอิสระในแนวดิ่ง
และการชกกระสอบทรายในแนวนอน เมื่อระดับความสูงการปลอยมากขึ้นคาความเร็วกอนกระทบโซฟา โมเมนตัมกอนชน 
การดล และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมีคาแปรผันตรงกับความสูงน่ันเอง 
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2. การชนแบบยืดหยุนสมบูรณ 
จากขอมูลผลการทดลองในตารางที่ 2 กรณีรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนท่ีมาชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 

= 0.177 kg และหยุดนิ่ง) จะไดคาความเร็วกอนชนของมวล m1 (v1i) ความเร็วหลังชนของมวล m1 (v1f) และความเร็วหลังชน
ของมวล m2 (v2f) 

2
1 1 1 (10.01 )(0.10 ) 1.01i i iv a t m s s m s         

2
1 1 1 (8.4 )(0.25 ) 2.10f f fv a t m s s m s         

2
2 2 2 (8.2 )(0.15 ) 1.23f f fv a t m s s m s         

คาโมเมนตัมกอนและหลังชน และพลังงานจลนกอนและหลังชน ดังสรุปคาในตารางที่ 4   ท้ังคาโมเมนตัมและ
พลังงานจลนของการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ มีคาไมเทากันเนื่องจากเกิดแรงเสียดทานระหวางลอรถทดลองกับพ้ืนดังแสดงใน
ภาพที่ 2 โดยแรงเสียดทานที่เกิดข้ึนมีคาเทากับ 0.606 0.187 0.419f if p p kg m s kg m s kg m s          

และในกรณีมวลมากเคลื่อนที่เขาชนมวลนอยหรือมวลนอยเคลื่อนที่เขาชนมวลมาก คาแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวางลอรถ
ทดลองกับพื้นเน่ืองจากน้ําหนักก็จะมีคาแตกตางกันไป   ผลการทดลองวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Nuryadin and 
Hindawan (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) และ Vogt and Kuhn (Vogt and Kuhn, 2014: 118–119) คือ
เมื่อเพ่ิมมวลใหกับระบบจะเกิดแรงเสียดทานที่แปรผันตรงกับมวลและเกิดข้ึนเฉพาะกรณีลอรถทดลองมีความฝดเทานั้น 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความเร็วกอนชนและหลังชน โมเมนตัม และพลังงานจลน ของการชนกันแบบยืดหยุนสมบูรณ 

 

m1 
(kg) 

m2 
(kg) 

v1i 
(m/s) 

v1f 
(m/s) 

v2f 
(m/s) 

ip  

(kgm/s) 

fp  

(kgm/s) 
iK  

(J) 
fK  

(J) 

0.185 0.177 1.010 2.100 1.230 0.187 0.606 0.094 0.542 
0.200 0.177 0.460 1.940 0.700 0.092 0.512 0.021 0.420 
0.215 0.177 1.245 1.225 0.150 0.268 0.290 0.167 0.163 
0.230 0.177 1.740 2.345 0.070 0.400 0.552 0.348 0.633 
0.185 0.192 3.200 0.520 0.650 0.592 0.221 0.947 0.066 
0.185 0.207 0.735 0.640 0.300 0.136 0.181 0.050 0.047 
0.185 0.222 0.950 2.520 0.825 0.176 0.649 0.083 0.663 
 
3. การชนแบบไมยืดหยุนสมบูรณ 
จากขอมูลผลการทดลองในตารางที่ 3 กรณีรถทดลองคันที่ 1 (m1 =0.185 kg) เคลื่อนท่ีมาชนรถทดลองคันที่ 2 (m2 

= 0.177 kg และหยุดนิ่ง) จะไดคาความเร็วกอนชนของมวล m1 (v1i) และความเร็วหลังชนของมวลทั้งสอง (vf) 
2

1 1 1 (5.8 )(0.10 ) 0.58i i iv a t m s s m s         
2(8.0 )(0.15 ) 1.20f f fv a t m s s m s         

คาโมเมนตัมกอนและหลังชน และพลังงานจลนกอนและหลังชน ดังสรุปคาในตารางที่ 5   ท้ังคาโมเมนตัมและ
พลังงานจลนของการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ มีคาไมเทากันเนื่องจากเกิดแรงเสียดทานระหวางลอรถทดลองกับพ้ืนดังแสดงใน
ภาพที่ 3 โดยแรงเสียดทานที่เกิดข้ึนมีคาเทากับ 0.434 0.107 0.327f if p p kg m s kg m s kg m s          

และในกรณีมวลมากเคลื่อนที่เขาชนมวลนอยหรือมวลนอยเคลื่อนที่เขาชนมวลมาก คาแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวางลอรถ
ทดลองกับพื้นเน่ืองจากน้ําหนักก็จะมีคาแตกตางกันไป   ผลการทดลองวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Nuryadin and 
Hindawan (Nuryadin and Hindawan, 2019: 015024) และ Vogt and Kuhn (Vogt and Kuhn, 2014: 118–119) คือ
เมื่อเพ่ิมมวลใหกับระบบจะเกิดแรงเสียดทานที่แปรผันตรงกับมวลและเกิดข้ึนเฉพาะกรณีลอรถทดลองมีความฝดเทานั้น 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความเร็วกอนชนและหลังชน โมเมนตัม และพลังงานจลน ของการชนกันแบบไมยืดหยุนสมบูรณ 
 

m1 
(kg) 

m2 
(kg) 

v1i 
(m/s) 

vf 
(m/s) 

1p  

(kgm/s) 

2p  

(kgm/s) 
1K  

(J) 
2K  

(J) 

0.185 0.177 0.580 1.200 0.107 0.434 0.031 0.261 
0.200 0.177 1.400 0.126 0.280 0.048 0.196 0.003 
0.215 0.177 0.585 0.350 0.126 0.137 0.037 0.024 
0.230 0.177 1.110 0.140 0.255 0.057 0.142 0.004 
0.185 0.192 0.650 0.275 0.120 0.104 0.039 0.014 
0.185 0.207 1.600 0.330 0.296 0.129 0.237 0.021 
0.185 0.222 1.710 0.210 0.316 0.085 0.270 0.009 

 
จากขอมูลผลการทดลองวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวดัในการทดลอง การดล 

โมเมนตัมและการชน โดยใชอุปกรณอยางงายมาประกอบการทดลองเพ่ือใหผูเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการทดลองได
ดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมการทดลองท่ีออกแบบในการวจิัยครั้งนี้เหมาะสําหรับใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนการทดลอง
ฟสิกสแบบออนไลนไดเปนอยางดี เพราะเพียงแคมีสมารตโฟนก็สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือวัดการทดลองท่ีซับซอนไดเปน
อยางดี อีกทั้งคาขอมูลผลการทดลองท่ีไดมีความแมนยํา และเปนที่ยอมรับกันในระดับสากล 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ในการประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดท้ังในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย จําเปนอยางยิ่งตอง

ตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่องของสมารตโฟนกอนวามีเซนเซอรที่เราตองการใชอยูหรือไม ซึ่งสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
เซนเซอรบนสมารตโฟนไดที่ https://www.techmoblog.com/  

2. การทดลองควรใชพ้ืนผิวเรียบที่เสมอกันเพ่ือปองกันการเกิดแรงเสียดทานระหวางลอรถทดลองกับพ้ืน และการวัด
คาควรใชแอปพลิเคชันอื่น ๆ แลวนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกันเพราะคาที่วดัไดจากแอปพลิเคชันตาง ๆ อาจมีคาแตกตางกันได 
เพราะสมารตโฟนในแตละระบบปฏิบัติการ รุนและยี่หอ มีประสิทธิภาพในการวดัคาแตกตางกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโครงการวิจัยการพัฒนาชุดสือ่นวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีโดยใชเทคโนโลยีสมารตโฟนเซนเซอรเปนเครื่องมือวัดสําหรับการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานสมรรถนะ   
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยพ้ืนฐาน–มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให
การสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของ
นักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ  กลุมตัวอยางคือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นักบริหารงานการศึกษา ครูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 214 คน และใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา 0.6 – 1.00 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2) ประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
3) ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีคาความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

คําสําคัญ: ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา/ประสิทธิผลของศูนยนพัฒนาเด็กเล็ก/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอราษไีศล จังหวัดศรสีะเกษ 
 

Abstract   
 

 This research aims to: 1) study the level of administrative skills of educational administrators officers 
in the child development centers under local administrative organizations, Rasisalai district, Sisaket province. 
2)  Study the level of effectiveness of child development centers and 3)  study the relationship between 
education administrators' administrative skills and the effectiveness of the child development centers. 
under the organization committee, 214 samples included executives from local administrative organizations, 
education administrators, center teachers, and committees from Child Development Centers.  Simple 
random sampling was used. The study instrument included five-point scale questionnaires with the IOC of 
0. 6- 1. 00 and the reliability was at 0. 98.  The statistics used consisted of frequencies, percentage, mean, 
standard deviation. and Pearson's correlation. The results of the study were as follow: 1)The administrative 
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skills of education administrators under the local administrative organization, Rasisalai District, Sisaket 
Province in overall was at the “high” level. 2) The effectiveness of the Child Development Center. under 
the local administrative organization, Rasisalai District, Sisaket Province in overall aspect was at the “ high” 
level. 3) The Relationship between education administrators' administrative skills and effectiveness of child 
development centers under local administrative organizations, Rasisalai District, Sisaket Province in overall 
aspect was high with positive correlation and statistical significance 0.01 level. 

Keywords: administrative skills of educational administrators/effectiveness of child development 
centers. 

 

บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไววารัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายมีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี และมีอํานาจในการปกครองตนเองโดยเฉพาะ และยัง
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิท่ีจัดการศึกษาอบรม ฝกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายใน
ทองถ่ิน ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอน
เขารับการศึกษา เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมวัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขโดยตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีการถายทอดความรู การ
ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเขมแข็งยั่งยืนในอนาคตได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนในทองถ่ินใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐ และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองใหชัดเจน  (โกวิทย พวงงาม, 2551) ซึ่งในปจจุบันองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดจัดตั้งและดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมและ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและไดมาตรฐาน ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัดการจากภาครัฐสวนหนึ่ง สําหรับใชจายเปนคาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
คาอาหารกลางวนั คาอาหารเสริม (นม) คาวัสดุ อุปกรณ คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและอีกสวนหนึ่งเปน
งบประมาณที่มาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง เพื่อสนับสนุนใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ ได
มาตรฐานและสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2559) 

ปญหาและอุปสรรคในเรื่องคุณภาพของการศึกษาพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป ในชวงป 2553 – 2557 
พบวาเด็ก แรกเกิด ถึงอายุ 5 ป มีพัฒนาการสมวัยลดลงจากรอยละ 73.4 เปนรอยละ 72.8 ซึ่งสาเหตุสําคัญ อาจมาจากการที่
พอแมขาดความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง ทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโภชนาการ และขาดโอกาส
เรียนรูวิธีการเปนพอแมที่ดี แมวารัฐจะไดดําเนินการ กําหนดนโยบายและแผนบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัยรวมกับหลาย
กระทรวงอยางตอเนื่อง แตผลลัพธยังไมเปนทีน่าพึงพอใจ ในป 2558 ยังมีเด็กอายุ 2 - 5 ป ประมาณรอยละ 13.34 (ประมาณ 
4.1 แสนคน) ท่ีไมไดเขาเรียนในศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพ่ือเตรียมความพรอม กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) และยังพบอีกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนสถานแรกรับเด็กปฐมวัย ยังไมมีความพรอมใน
การจัดการศึกษา แตตองรับถายโอนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา หรือระดับปฐมวัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพัฒนาชุมชน และกรมศาสนา รวมถึงบุคลากรท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
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จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือนักบริหารงานการศึกษาที่ยังขาดทักษะและความรูท่ีเก่ีขวของกับการบริหารจัดการภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งนักบริหารงานการศึกษา จะเปนผูปฏิบัติปฏิบัติงานในกอง สํานักการศึกษาหรือในสวนราชการอ่ืนที่กฎหมาย
กําหนดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ
และระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ  การ
ประสานงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การสงเสริมทํานุ
บํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงเปนผูบังคับบัญชาในฐานะหัวหนาสวน
ราชการหรือผูชวยหัวหนาสวนราชการทางการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําแหนงหัวหนากอง หัวหนาฝาย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูอํานวยการสํานักการศึกษา การบริหารสถานศึกษามี
ความสําคัญตอการจัดการศึกษา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานกําหนดตําแหนงอํานวยการทองถิ่น, 2559)  ดังนั้น
ในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กนักบริหารงานการศึกษาที่ดีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความพรอมในการนําทักษะตางๆ มา
ใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและมุงใหเกิดประสิทธิผล  

ทักษะการบริหารที่ผูบริหารจําเปนตองมีเพ่ือใหการดําเนินการบริหารประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพจะตองมี 
6 ทักษะ คือ 1) ทักษะดานเทคนิควิธี 2) ทักษะดานมนุษย 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด 4) ทักษะดานการคิดสรางสรรค     
5) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  และ 6) ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะทั้ง 6 ทักษะเปนคุณลักษณะ
ที่สําคัญของนักบริหารงานการศึกษา เพ่ือใหการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น นัก
บริหารงานการศึกษาถือวาเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประสิทธิผลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหมายถึงระดับการบรรลุเปาหมาย หรือการบรรลุความสําเร็จท่ีไดกําหนดไวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยพิจารณาจาก 
1) การบรรลุเปาหมายในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) การบรรลุเปาหมายดานบุคลากร  3) การบรรลุ
เปาหมายดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4) บรรลุเปาหมายดานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) การบรรลุเปาหมายในการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน  6) การบรรลุเปาหมายในดานการสงเสรมิ
เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 7) การบรรลุเปาหมายในดานคุณภาพเด็กปฐมวัย 

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาทักษะการบริหารของนักบริหารงาน
การศึกษากับประสิทธผิลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักบริหารงานการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก นอกจากนี้ผูวิจัยตองการศึกษาทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความสัมพันธกันหรือไม อยางไร เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชน นํามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะในการ
บริหารงานของนักบริหารงานการศึกษาในโอกาสตอไป 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ       
2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัด

ศรีสะเกษ    
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

สมมติฐานการวิจัย 
 ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยูในระดับสูง 
อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการวจิัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศกึษากับประสทิธิผลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียดดังน้ี 
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 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักบริหารงานการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในปการศึกษา 2564 สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัด      
ศรีสะเกษ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล ทั้งหมด 14 แหง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 14 
คน นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 14 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน  68 คน คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
375 คน ทั้งสิ้นรวม 469 คน   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 214 คน จําแนกเปนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 6 คน นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 6 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน  31 คน คณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 171 คน ทั้งสิ้นรวม 214 คน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวน โดยใชตําแหนงเปนชั้นของการสุม 
หลังจากนั้นคัดเลือกแตละตําแหนง ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจหาคาดัชนีความ
สอดคลองกับวตัถุประสงค (IOC) และตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.98 
สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สรุปไดดังนี ้
 1. ระดับทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัด 
ศรีสะเกษ ผลปรากฏดังตาราง 
ตารางท่ี 1 แสดงผลเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ โดยภาพรวมรายดาน 
 

ขอท่ี ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา 
ระดบัทักษะ 

X̅ S.D. แปลผล 

1 ดานความคดิรวบยอด 4.47 0.30 มาก 
2 ดานการคดิสรางสรรค 4.46 0.34 มาก 
3 ดานเทคนิค 4.43 0.35 มาก 
4 ดานมนุษยสัมพันธ 4.50 0.35 มาก 
5 ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 4.48 0.34 มาก 
6 ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.42 0.35 มาก 

เฉลี่ย 4.46 0.34 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา ทักษะการบริหารงานของนักบริหารงานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ

ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก โดยเรียงตามลําดับคือ  ดานมนุษยสัมพันธ (X̅ = 4.50, S.D. = 0.35)  ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (X̅ = 4.48, S.D. = 0.34) และดานความคิดรวบยอด (X̅ = 4.47, S.D. = 0.30) และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (X̅ = 4.42, S.D. = 0.35) 
 2. ระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ผลปรากฎตามตาราง 
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ตารางที่ 2 แสดงผลเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ โดยภาพรวมรายดาน 

 

ขอท่ี ประสิทธิผลของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
ระดบัการบรรลุเปาหมาย 

X̅ S.D. แปลผล 

1 ดานการบริหารจดัการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4.45 0.31 มาก 
2 ดานบุคลากร 4.42 0.35 มาก 
3 ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
4.45 0.31 มาก 

4 ดานวิชาการ และกจิกรรมตามหลกัสูตร 4.46 0.35 มาก 
5 ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนบัสนุน 4.49 0.36 มาก 
6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.46 0.39 มาก 
7 ดานคุณภาพเด็ก 4.47 0.37 มาก 

เฉลี่ย 4.46 0.35 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบวาประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัด

ศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก โดยเรียงตามลําดับ ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน (X̅ = 4.49, S.D. = 0.36) ดาน

คุณภาพเด็ก (X̅ = 4.47, S.D. = 0.37) และดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร, ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (X̅ = 4.46, S.D. = 0.39) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานบุคลากร (X̅ = 4.42, S.D. = 0.35) 
3. ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผล

ปรากฏตามตาราง 
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมรายดาน 
 

ทักษะการบริหารของ
นักบริหารงาน

การศึกษา 

ประสิทธิผลของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
Ytot 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X1 0.71** 0.63** 0.70** 0.72** 0.67** 0.61** 0.69** 0.75** 
X2 0.74** 0.69** 0.69** 0.73** 0.70** 0.68** 0.74** 0.79** 
X3 0.72** 0.68** 0.69** 0.71** 0.69** 0.64** 0.71** 0.77** 
X4 0.76** 0.73** 0.71** 0.75** 0.71** 0.69** 0.71** 0.80** 
X5 0.77** 0.71** 0.74** 0.77** 0.70** 0.69** 0.71** 0.81** 
X6 0.78** 0.75** 0.74** 0.76** 0.75** 0.68** 0.75** 0.83** 
Xtot 0.84** 0.79** 0.80** 0.83** 0.79** 0.75** 0.81** 0.89** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา (Xtot)    
กับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (Ytot) สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับสูง (rXY = 0.89) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของ
ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา (Xtot) กับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตละดาน (Y) พบวา                
มีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับสูง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (Y1) (rXY = 0.84) รองลงมาคือ  ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสตูร (Y2) (rXY = 0.83) 
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และดานคุณภาพเด็กปฐมวัย (Y7) (rXY = 0.81) มีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับคอนขางสูง 4 ดาน โดยเรียงลําดับคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(Y3) (rXY = 0.80) รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน (Y5) (rXY = 0.79) และ ดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (Y6) (rXY = 0.75) 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ 4 ดานมนุษย
สัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักบริหารงานการศึกษามีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน มี
ความสามารถในการติดตอประสานงานกับชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจตามความเหมาะสม ทักษะดานมนุษยสัมพันธจึง
เปนทักษะที่สําคัญที่สุดของนักบริหารงานการศึกษา เพราะนักบริหารงานการศึกษาตองสรางสัมพันธระหวางบุคคล จูงใจใน
การทํางาน การติดตอสื่อสาร พัฒนาทีมงาน และการสรางความรวมมือระหวางกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร เปด
โอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจตามความเหมาะสม การแสดงความชื่นชมและยกยองชมเชย
ผูใตบังคับบัญชาที่ประสบผลสําเรจ็ในการปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมาย และการปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การบริหารไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ปณิดา ใจดี, (2562) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการบริหาร 
ในดานที่ 4 ดานมนุษยสัมพันธ วาความสามารถของผูบริหารในการปฏิบัติงานและใชดุลยพินิจเก่ียวกับการทํางานรวมบุคคล
อ่ืนและการรูจักใชคน ทักษะดานนี้ประกอบดวยการเขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจ และมีศิลปะ ฝกฝนตนเปนผูนําที่ดี เขาใจใน
ความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา สามารถสรางระบบความรวมมือ ระหวาง
ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานฝายตาง ๆ ไดเปนอยางดีซึ่งผูบริหารจะทํางานไดดีนั้นขึ้นอยูกับผูรวมงานและการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธภิาพเปนความสามารถและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น รวมถึงความเขาใจ การจูงใจ และ การใชภาวะ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับสําเภา เสมศึกสาม, (2562) ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวจิัยพบวา  
ระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือทักษะดานมนุษยสัมพันธ 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ รักยิ้ม, (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับกับ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา 
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ทองสุข หงษทอง, (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูยริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  
 2. ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่ 5 ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอวคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน 
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูระหวางผูปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การเปดโอกาส
และรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการรวมจัดประสบการณเรียนรู  รวมไปถึงมีการประชุม
ชี้แจง และปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนทุกปการศึกษากอนเปดภาคเรียน ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะมาศ 
อัมพะนะ, (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประวีณธรรม นิตยะโรจน, (2554) ที่ศึกษาปจจัยทางการ
บริหารที่สงผลตอประสิทธิผลตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
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หนองคาย พบวา ประสิทธิผลตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
หนองคาย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมหมาย เทียนสมใจ, 
(2556) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวา องคประกอบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 2) การวางแผนกลยุทธ 3) องคการแหงการเรียนรู 4) วัฒนธรรมองคการ 5) เทคโนลีสานสนเทศ และ 6) 
สนับสนุนการมีสวนรวม ซึ่งเปนองคประกอบท่ีมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมใจ พรมทองบุญ, (2559) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการบริหาร และครู มีความ
คิดเห็นตอประสิทธผิลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 3. ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทุกคา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยภาพรวมมีคาความสัมพันธกันอยูในระดับสูง สําหรับคูที่มีความสัมพันธกัน
สูงสุดคือ ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมกับประสิทธิผลดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทักษะ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารงานการศึกษา เปนองคประกอยสําคัญ ที่จะทําใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะนักบริหารงานการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีของผูมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมในวิชาชีพชั้นสูง ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจา ใจ เปนผูปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม จะสามารถดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
มีศักยภาพในดานการจัดการศึกษา สงผลให การทํางานมีประสิทธิภาพ มีนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมสอดคลองและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน เครื่องเลนพัฒนาการเด็กอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
แผนการจัดประสบการณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเบิกจายงบประมาณอยางถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่
จําเปนตองมีข้ันตอน กระบวนการที่นักบริหารงานการศึกษาตองใชทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก เพ่ือบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประทีป มากมิตร, (2560) ไดกลาวถึง
คุณสมบัติที่สําคัญของผูบริหารสถาบันการศึกษาควรมีคุณธรรมจริยธรรมจึงจะสามารถนําพาสถานศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จจตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวเปนอยางดี อีกทั้งยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของจาฎพัทจ ศรีสุข, (2563) 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการบริหารงานตามมาตรฐานการดําเนินงาน ของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดลพบุรี พบวา ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการบริหารงานตาม
มาตรฐานการดําเนินงานของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดลพบุรี โดยรวมมีคา
ความสัมพันธระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารา เกษทองมา, (2553) 
ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักวิชาการศึกษากับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดอุดรธานี พบวา ทักษะการบริหารจัดการของนักวิชาการศึกษารายดานทุกดาน มี
ความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธผิลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01     
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

  1.1 นักบริหารงานการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ควร
พัฒนาตนเองในทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม เพราะเปนทักษะพื้นฐานที่ตองมีการฝกฝน เพ่ือใหเกิดความชํานาญอยูเสมอ 
ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมจะชวยใหผูบริหารมีหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคของนัก
บริหารงานการศึกษา 
  1.2 นักบริหารงานการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ควร
เสริมสรางประสิทธิผลดานบุคลากร ใหมีคุณภาพ โดยการไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางสม่ําเสมอในการดูแลเด็ก 
และควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลของเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและดูแลอยางใกลชิด 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับทักษะการบริหารดานคุณธรรมจริยธรรมที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนัก
บริหารงานการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
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 2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับทักษะดานเทคนิคการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิภาพการ
ทํางานของครู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของเซนเซอรวัดความดันและแอปพลิเคชันในสมารตโฟนสําหรับ
การวัดความดันของของไหลที่ขึ้นกับความลึก 

Comparison of Barometer Sensor and Smartphone Application Performance 
for Depth–Dependent Fluid Pressure Measurement 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความดันของของไหลที่เปนฟงกชันของความลึกโดยใชเซนเซอร
บารอมิเตอรในสมารตโฟนรุน iPhone 8 plus และ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Barometer, Barometer 
Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ Barometer and Altimeter apps ในสมารตโฟน iPhone 8 plus ใน
การวัดคาความดันของของไหลที่ขึ้นกับความลึก โดยของไหลท่ีใชในการทดลองประกอบดวย น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท 

ที่มีความหนาแนน 1.000  103 kg/m3, 1.024  103 kg/m3 และ 1.067  103 kg/m3 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา คา
ความดันของของไหลที่วัดคาดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนมีคาแปรผันตรงกับความลึก และ แอปพลิเคชัน 
Barometer Plus วัดคาความดันของน้ําไดแมนยําที่สุด แอปพลิเคชัน Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer วัดคาความ
ดันของนํ้าเกลือไดแมนยําที่สุด ในขณะที่แอปพลิเคชัน Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ Barometer and 
Altimeter วัดคาความดันของน้ําอัดลมสไปรทไดแมนยําที่สุด   ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาชุดกิจกรรมการทดลองวิจัยที่สราง
ขึ้นในครั้งนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง ความดันของของไหลที่ข้ึนกับความลึก ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

คําสําคัญ : ความดันของของไหล, เซนเซอรบารอมิเตอร, แอปพลิเคชันสําหรับวัดความดัน, สมารตโฟนเซนเซอร 
 

Abstract 
 

This research aims, to study the fluid pressure as a function of depth using the barometer sensor 
on the iPhone 8 plus smartphone, and to compare the performance of the Barometer, Barometer Plus, 
Bar–o–Meter–Altimeter & Barometer, and Barometer and Altimeter apps on the smartphone iPhone 8 plus 
to measure the pressure of fluid based on depth–dependent. The fluids used in the experiment consisted 

of water, salt water, and Sprite soda with densities are 1.000  103 kg/m3, 1.024  103 kg/m3, and 1.067  
103 kg/ m3, respectively.  The study results found that, the fluids pressure measured with the barometer 
sensor on the smartphone is directly proportional to the depth, and the Barometer Plus app measures the 
water pressure most accurately.  Meter– Altimeter & Barometer measure the pressure of salt water most 
accurately.  While the application Bar– o– Meter– Altimeter & Barometer and Barometer and Altimeter 
measure the pressure of Sprite soda most accurately.  Therefore, this activity can be concluded that, the 
research experiment activity set created in this research is suitable for use in teaching physics about fluid 
pressure depending on depth both at the secondary and university levels. 

Keywords: Fluid pressure, Barometer sensor, Pressure application, Smartphone sensor 
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บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนในวิชาฟสิกสตองอาศัยสื่อการเรียนการสอนเพราะเปนเครื่องมือชวยสอนของครู อีกทั้งเปน

สิ่งที่จะนําความรูความเขาใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหา การใชสื่อการเรียนการสอนนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณท้ังทางตรงและทางออม สงผลใหเกิดความคงทนในการเรียนรู กระตุนใหเกิด
ความสนใจ นอกจากนี้สื่อสามารถเชื่อมโยงระหวางนามธรรมไปสูรูปธรรม ซึ่งจะทําใหอธิบายความรูทางวิทยาศาสตรออกมาให
เห็นภาพรวมไดและผูเรียนเกิดความเขาใจในสถานการณทางวิทยาศาสตรไดดีขึ้น ชวยเพิ่มพูนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ทั้งนีส้ื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ แตสื่อที่ใชในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสที่สําคัญ คือ 
การทดลอง เพราะจะชวยใหผูเรียนเห็นภาพและเขาใจเหตุและผลในเนื้อหาวิชาฟสิกสไดดีข้ึน อีกทั้งการทดลองสามารถเปนสื่อ
การสอนไดในแทบทุกเนื้อหาของวชิาฟสิกส เพราะสวนใหญก็จะเนนไปที่การทดลองควบคูกับทฤษฎี เพ่ือประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนและสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหดีข้ึน และยิ่งไปกวานั้นในปจจุบันเกิดสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งสงผลใหไดมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน จึงทําใหการทําการทดลอง
ตาง ๆ ทําไดลําบาก เนื่องจากขาดอุปกรณและเครื่องมือวัดในการทําการทดลอง (Bennett, Hinko and Izadi, 2021: 
023102; Klein et al, 2021: 010117)   โดยเฉพาะการทดลองในหัวขอความดันของของไหลที่ตองอาศัยอุปกรณและ
เครื่องมือวัดคาความดันท่ีขึ้นกับระดับความลึกของของไหล อยางไรก็ตามปจจุบันนี้มีเซนเซอรบารอมิเตอรท่ีอยูบนเมนบอรด
ของสมารตโฟนในบางรุนทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (Vanini et al, 2016: 37–48; Monteiro and Martí, 
2017: 015010) นั่นแสดงวาถาเราทราบวาสมารตโฟนที่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และนักวิจัย ใชอยูในชีวิตประจําวันใน
ทุก ๆ วันมีเซนเซอรบารอมิเตอรอยูก็สามารถนํามาประยุกตใชในการทดลองวัดคาความดันของของไหลได   ชาติ ทีฆะ และ
คณะ (ชาติ ทีฆะ และคณะ, 2564: 49–59) ทําการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอรบนสมารตโฟนในการวัดความดันของ
ของไหลซึ่งคาท่ีวัดไดเปนไปตามสมการความดันเกจของของไหล   Macchia (Macchia, 2016: 373) ประยุกตใชเซนเซอร
บารอมิเตอรบนสมารตโฟนวัดคาความดันของน้ํา คาความดันที่วัดไดสอดคลองตามความสัมพันธของกฎของสตีเวน   
Monteiro และ Martí (Monteiro and Martí, 2017: 015010) ไดประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนวัดคาความ
ดันของอากาศท่ีระดับความสูงเหนือพื้นดินตาง ๆ คาที่ไดสอดคลองกันดีกับการใชเครื่องมือวัดคาความดันอากาศ   Monteiro 
และคณะ (Monteiro et al, 2016: 308–309) ใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนวัดคาความดันของอากาศที่ระดับชั้น
บรรยากาศตาง ๆ ดวยการติดสมารตโฟนกับโดรนบินขึ้นไปวัดคาความดันของช้ันบรรยากาศ Vieyra และคณะ (Vieyra, 
Vieyra, and Macchia, 2017: 87–90) ประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรในการวัดความดันในบริเวณที่มีคาอุณหภูมิแตกตาง
กัน เชน ความดันภายในหองแชแข็งของตูเย็น น้ําแข็งในถัง เปนตน 

ผลงานการวิจัยการประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนในการวดัคาความดันตาง ๆ ทั้งท่ีเปนของไหลและ
อากาศไดอยางแมนยําและมีความเที่ยงตรงสูง ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงสนใจการประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนวัด
คาความดันของของไหล ไดแก น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนฟสิกส เรื่อง ความดันของ
ของไหลท่ีขึ้นอยูกับคาความลึก ซึ่งการทดลองวิจัยนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกสทั้งในระดับมัธยม
และอุดมศึกษา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความดันของของไหลที่เปนฟงกชันของความลึกโดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรในสมารตโฟน iPhone 8 

plus 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในสมารตโฟนรุน iPhone 8 plus ในการวัดคาความดนัของของไหลท่ี

ขึน้กับความลึก 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ความดันของของไหลตามความสัมพันธของกฎของสตีเวน (Macchia, 2016: 373) ดังแสดงในสมการที่ (1) 

S atmP gH P        (1) 

เมื่อ PS คือความดันของของไหลที่ทําการวัด (ในหนวย เฮกโตปาลคาล (hPa)) Patm คือ ความดันบรรยากาศของ
อากาศท่ีเกิดข้ึนในผิวของของไหล (ในหนวย เฮกโตปาลคาล (hPa))  (โดยที่ 1 Pa = 0.01 เฮกโตปาลคาล (hPa))   ในการวิจัย



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
198

ครั้งนี้ใช Aneroid Barometer BTI® วัดคา Patm ในระดับผิวของของไหล 0 เซนติเมตร(cm) (น้ํา นํ้าเกลือ และน้ําอัดลมส

ไปรท) ไดคา Patm = 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) (ใชเปนคาทางทฤษฎี)    คือ ความหนาแนนของของไหล (ในหนวย 

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3)   โดยความหนาแนนของน้ํา (W) เทากับ 1.000  103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(kg/m3)  ความหนาแนนของน้ําเกลือ (salt) เทากับ 1.024  103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3 ) (Krehbiel et al, 

2019: 58-59) และความหนาแนนของน้ําอัดลมสไปรท (S) เทากับ 1.067  103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3) (ชาติ 
ทีฆะ และคณะ, 2564: 49–59)  g คือ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (9.80 เมตรตอวินาทีกําลังสอง (m/s2)) และ H 
คือ ความลึกของสมารตโฟนท่ีจมอยูในของไหล (ในหนวย เซนติเมตร (cm))   และใชสมการ (1) ในการคํานวณคาความดันของ
ของไหลที่ระดับความลึกตาง ๆ  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ชุดอุปกรณที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ประกอบดวย (1) ถังพลาสติก เสนผานศูนยกลาง 32 เซนติเมตร (cm) และ ความสูง 
30 เซนติเมตร (cm) (2) นํ้าอัดลมสไปรท ขวดละ 1.25 ลิตร (L) จํานวน 8 ขวด และน้ําเปลา 10 ลิตร (L) (3) สายวัดระดับ (4) 
เกลือบริโภคปริมาณ 500 กรัม (g) จํานวน 2 ถุง (5) สมารตโฟน iPhone 8 plus และ (6) ซองกันน้ําอยางด ีดังแสดงในภาพที ่
1   แอปพลิเคชันที่ใชในการวัดความดันของของไหลในการวิจัยครั้งมี 4 แอปพลิเคชัน ไดแก (1) Barometer ผลิตโดย 
ExaMobile S.A. (2) Barometer Plus ผลิตโดย Ngo Na (3) Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer ผลิตโดย NETTuno 
s.r.l. และ (4) Barometer and Altimeter ผลิตโดย Peter Breitling ดังแสดงในภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่1 ชุดอุปกรณการวจิัย 

 

 
ภาพที่ 2 แอปพลิเคชันที่ใชในการวัดคาความดันของของไหล (ก) Barometer (ข) Barometer Plus (ค) Bar-o-Meter-
Altimeter & Barometer และ (ง) Barometer and Altimeter 

ขั้นตอนการทดลองวิจัย 
1. กําหนดสเกลความลึกของถังพลาสติก (10 ลิตร (L)) โดยใชสายวัดวัดระยะเพื่อสรางสเกลวดัความลึก 5 ระดับจาก

ปากถังไปหากนถัง ไดแก 0, 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร (cm) ตามลําดับ จากนั้นเทน้ําเปลา น้ําเกลือ และน้ําอัดลม สไปรท 
ลงในถังน้ําพลาสติก โดยใหระดับนํ้าสูงจากกนถัง 20 เซนติเมตร (cm) ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 ถังน้ําที่วัดระดับความสูงและเติมของไหลในถัง (ก) น้ํา (ข) น้ําเกลือ และ (ค) น้ําอัดลมสไปรท 

 
2. ใสซองกันน้ําสมารตโฟน iPhone 8 plus นําไปจุมในของไหลเพื่อวัดคาความดันของของไหลที่เปนฟงกชันของ

ความลึก 
3. บันทึกคาความดันที่ระดับความลึกตาง ๆ ท่ีไดจากแอปพลิเคชัน ทําการวัดคา 3 ซ้ํา แลวนําคาความดันจากการ

ทดลองไปเปรียบเทียบกับคาความดันจากการคํานวณตามทฤษฎ ี(สมการท่ี (1)) 
 

ผลการวิจัย 
1. คาความดันของน้ํา  

คาความดันบรรยากาศที่ใชเปนคาทฤษฎีเปนคาท่ีวัดไดโดยใช Aneroid Barometer BTI® วัดคาความดันที่ผิวน้ํามี
คาความดันบรรยากาศ (Patm) เทากับ 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) และใชคาความดันบรรยากาศนี้แทนคาในสมการที่ (1) 

น้ําที่ใชในการทดลองมีความหนาแนน (w) เทากับ 1.000 x 103  กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m³) ผลการวิจัยพบวา คา
ความดันท่ีวัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone 8 plus) และคาคํานวณทางทฤษฎีดัง
แสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองวัดคาความดันของนํ้า 
 

ระดบัความลึก 
(เซนติเมตร) 

คาความดัน (เฮกโตปาสคาล) 

Theory Barometer Barometer Plus 
Bar–o–Meter–
Altimeter & 
Barometer 

Barometer and 
Altimeter 

0 1000.21 1000.21  0.00 1000.36  0.00 1000.25  0.00 1000.18  0.00 

5 1004.90 1005.07  1.01 1005.00  1.28 1004.98  0.46 1005.12  0.30 
10 1009.96 1009.60  1.97 1010.74  1.20 1009.49  0.48 1010.08  0.60 

15 1014.50 1015.17  1.50 1015.99  0.70 1016.12  0.19 1016.17  0.34 
20 1019.81 1018.43  0.35 1018.94  0.12 1018.83  0.21 1018.86  0.25 
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ภาพที ่4 เปรียบเทียบคาความดันน้ําที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชบารอมเิตอรและแอปพลิเคชันบน
สมารตโฟน iPhone 8 plus กับคาทฤษฎ ี

 
ภาพท่ี 4 แสดงคาความดันท่ีระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone 

8 plus ป ร ะ ก อบด วย แอป พลิ เ ค ชั น  Barometer, Barometer Plus, Bar- o-Meter- Altimeter & Barometer แล ะ 
Barometer and Altimeter ผลการศึกษาพบวาที่ระดับพื้นผิว การวัดคาความดันของน้ํา 3 ครั้งดวยแอปพลิเคชันท้ัง 4 แอป
พลิเคชัน มีคาความดันเทากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎ ีพบวา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0, 0.014, 0.003 และ 
0.002 ตามลําดับ   ในขณะที่ไดวัดคาความดันของน้ําท่ีระดับความลึก 5 เซนติเมตร (cm) จากผิวน้ํา พบวาไดคาแตกตางกัน
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.01, 1.28, 0.46 และ 0.30 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎีพบวามี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.016, 0.009, 0.007 และ 0.021 ตามลําดับ และเมื่อทําการวัดคาความดันของนํ้าที่ระดับความลึก
ตาง ๆ พบวาคาความดันมีคาเพ่ิมขึ้นตามระดับความลึกและสอดคลองกับคาคํานวณทางทฤษฎีเมื่อเปรียบเทียบคาความดันที่
วัดไดกับคาทางทฤษฎีพบวามีคารอยละของความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 0.164 ซึ่งเปนความคลาดเคลื่อนนอย (นอยกวา 
รอยละ 1.00) เมื่อนํามาเขียนกราฟเปรียบเทียบคาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟน กับคาทางทฤษฎี
แสดงดังภาพท่ี 4 ซึ่งจะเห็นไดวาการวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ ดวยแอปพลิเคชัน Barometer ใหคา
ใกล เคียงทฤษฎีมากกวาการวัดดวยแอปพลิ เคชัน Barometer Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ 
Barometer and Altimeter 

 
2. คาความดันของน้ําเกลือ  

คาความดันบรรยากาศที่ใชเปนคาทฤษฎีเปนคาท่ีวัดไดโดยใช Aneroid Barometer BTI® วัดคาความดันที่ผิวน้ํามี
คาความดันบรรยากาศ (Patm) เทากับ 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) และใชคาความดันบรรยากาศนี้แทนคาในสมการที่ (1) 

น้ําเกลือที่ใชในการทดลองมีความหนาแนน (salt) เทากับ 1.024 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m³) ผลการวัดพบวา 
คาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone 8 plus) และคาคํานวณทางทฤษฎี 
แสดงในตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองวัดคาความดันของนํ้าเกลือ 
 

ระดบัความลึก 
(เซนติเมตร) 

คาความดัน (เฮกโตปาสคาล) 

Theory Barometer Barometer Plus 
Bar–o–Meter–
Altimeter & 
Barometer 

Barometer and 
Altimeter 

0 1000.21 1000.00  0.00 1000.36  0.00 1000.25  0.00 1000.18  0.00 

5 1005.23 1005.33  0.45 1004.62  0.88 1004.46  1.11 1003.94  0.74 
10 1010.25 1009.00  0.78 1009.89  0.69 1009.74  0.54 1008.54  0.86 

15 1015.26 1015.67  0.61 1015.19  0.57 1014.78  0.75 1013.93  0.62 
20 1020.28 1018.50  0.66 1019.32  0.43 1018.75  0.39 1019.20  0.65 

 

 
ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบคาความดันน้ําเกลือที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชบารอมิเตอรและแอปพลิเค
ชันบนสมารตโฟน  
iPhone 8 plus กับคาทฤษฎ ี

 
ภาพท่ี 5 แสดงคาความดันท่ีระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone 

8 plus ป ร ะ ก อบด วย แอป พลิ เ ค ชั น  Barometer, Barometer Plus, Bar- o-Meter- Altimeter & Barometer แล ะ 
Barometer and Altimeter ผลการศึกษาพบวาที่ระดับพื้นผิว การวัดคาความดันของน้ํา 3 ครั้งดวยแอปพลิเคชันท้ัง 4 แอป
พลิเคชัน มีคาความดันเทากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎ ีพบวา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.020, 0.014, 0.003 
และ 0.003 ตามลําดับ   ในขณะทีไ่ดวัดคาความดันของนํ้าที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร (cm) จากผิวน้ํา พบวาไดคาแตกตาง
กันและมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45, 0.88, 1.11 และ 0.74 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี
พบวามีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.009, 0.060, 0.076 และ 0.128 ตามลําดับ และเมื่อทําการวัดคาความดันของนํ้าท่ีระดับ
ความลึกตาง ๆ พบวาคาความดันมีคาเพ่ิมข้ึนตามระดับความลึกและสอดคลองกับคาคํานวณทางทฤษฎีเมื่อเปรียบเทียบคา
ความดันท่ีวัดไดกับคาทางทฤษฎีพบวามีคารอยละของความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 0.174 ซึ่งเปนความคลาดเคลื่อนนอย 
(นอยกวา รอยละ 1.00) เมื่อนํามาเขียนกราฟเปรียบเทียบคาความดันท่ีวัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟน กับคาทาง
ทฤษฎีแสดงดังภาพท่ี 5 ซึ่งจะเห็นไดวาการวัดคาความดันของนํ้าที่ระดับความลึกตาง ๆ ดวยแอปพลิเคชัน Barometer Plus 
ใหคาใกล เคียงทฤษฎีมากกวาการวัดดวยแอปพลิเคชัน Barometer , Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ 
Barometer and Altimeter 
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3. คาความดันของน้ําอัดลมสไปรท  

คาความดันบรรยากาศที่ใชเปนคาทฤษฎีเปนคาที่วัดไดโดยใช Aneroid Barometer BTI® วัดคาความดันที่ผิวน้ํา
ระดับ 0 เซนติเมตร (cm) มีคาความดันบรรยากาศ (Patm) เทากับ 1000.21 เฮกโตปาลคาล (hPa) และใชคาความดัน

บรรยากาศนี้แทนคาในสมการที่ (1) และน้ําอัดลมสไปรทที่ใชในการทดลองมีความหนาแนน (s) เทากับ 1.067 x 103  
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m³) ผลการวัดพบวา คาความดันท่ีวัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ 
iOS (iPhone 8 plus) และคาคํานวณทางทฤษฎ ีแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองวัดคาความดันของนํ้าอัดลมสไปรท 
 

ระดบัความลึก 
(เซนติเมตร) 

คาความดัน (เฮกโตปาสคาล) 

Theory Barometer Barometer Plus 
Bar–o–Meter–
Altimeter & 
Barometer 

Barometer and 
Altimeter 

0 1000.21 1000.00  0.00 1000.36  0.00 1000.25  0.00 1000.18  0.00 
5 1005.44 1003.46  0.93 1003.79  0.42 1004.25  0.45 1003.77  0.60 

10 1010.67 1008.13  0.64 1007.35  0.75 1008.38  0.81 1007.81  0.35 
15 1015.89 1011.77  1.27 1012.19  0.74 1012.91  1.25 1013.22  0.35 

20 1021.12 1017.67  0.67 1017.62  0.46 1017.98  0.48 1018.67  0.29 
 

 
ภาพที ่6 เปรียบเทียบคาความดันน้ําอัดลมสไปรทที่ระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชบารอมิเตอรและแอป
พลิเคชันบนสมารตโฟน iPhone 8 plus กับคาทฤษฎี 
 

ภาพท่ี 6 แสดงคาความดันท่ีระดับความลึก 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร โดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone 
8 plus ป ร ะ ก อบด วย แอป พลิ เ ค ชั น  Barometer, Barometer Plus, Bar- o-Meter- Altimeter & Barometer แล ะ 
Barometer and Altimeter ผลการศึกษาพบวาที่ระดับพื้นผิว การวัดคาความดันของน้ํา 3 ครั้งดวยแอปพลิเคชันท้ัง 4 แอป
พลิเคชัน มีคาความดันเทากัน และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี พบวา มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.020, 0.014, 0.004 
และ 0.003 ตามลําดับ   ในขณะที่ไดวัดคาความดันของนํ้าที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร (cm) จากผิวน้ํา พบวาไดคาแตกตาง
กันและมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93, 0.42, 0.45 และ 0.60 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎี
พบวามีความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.197, รอยละ 0.164, รอยละ 0.118 และ รอยละ 0.166 ตามลําดับ และเมื่อทําการวัดคา
ความดันของน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ พบวาคาความดันมีคาเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกและสอดคลองกับคาคํานวณทาง
ทฤษฎีเมื่อเปรียบเทียบคาความดันท่ีวัดไดกับคาทางทฤษฎีพบวามีคารอยละของความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ 0.405 ซึ่งเปน
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ความคลาดเคลื่อนนอย (นอยกวา รอยละ 1.00) เมื่อนํามาเขียนกราฟเปรียบเทียบคาความดันที่วัดดวยเซนเซอรบารอมิเตอร
บนสมารทโฟน กับคาทางทฤษฎีแสดงดังภาพท่ี 6 ซึ่งจะเห็นไดวาการวัดคาความดันของน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ ดวยแอป
พลิเคชัน Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer ใหคาใกลเคียงทฤษฎีมากกวาการวัดดวยแอปพลิเคชัน Barometer , 
Barometer Plus และ Barometer and Altimeter 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ในการวิจัยน้ีเปนการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอรบารอมิเตอรบน iPhone 8 Plus ดวยแอปพลิเคชันวัดคา

ความดันบนสมารทโฟน (Barometer, Barometer Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer , Barometer and 
Altimeter) ผลการทดลองสรุปไดวา ประสิทธิภาพในการวัดคาความดันของของไหล โดยเซนเซอรบรามอมิเตอรบน iPhone 

8 Plus ของน้ําที่มีความหนาแนนนอย (w = 1.000 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร kg/m3) เมื่อเทียบกับความหนาแนน
ของน้ําเกลือและน้ําอัดลมสไปรท ดวยแอปพลิเคชัน Barometer วัดคาความดันของของไหลใหคาใกลเคียงทฤษฎีมากที่สุด 
ในขณะที่ประสิทธิภาพในการวัดคาความดนัของของไหล โดยเซนเซอรบรามอมิเตอรบน iPhone 8 Plus ของน้ําเกลือที่มีความ

หนาแนนระดับปานกลาง (salt = 1.024 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร kg/m3)  เมื่อเทียบกับความหนาแนนของน้ําและ
น้ําอัดลมสไปรท ดวยแอปพลิเคชัน Barometer Plus ใหคาใกลเคียงทฤษฎีมากที่สุด และประสิทธิภาพในการวัดคาความดัน

ของของไหลดวยเซนเซอรบรามอมิเตอรบน iPhone 8 Plus ของน้ําอัดลมสไปรทที่มีความหนาแนนมาก (S = 1.067 x 103 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร kg/m3) เมื่อเทียบกับความหนาแนนของน้ําและน้ําเกลือ ดวยแอปพลิเคชัน Bar-o-Meter-
Altimeter & Barometer ใหคาใกลเคียงทฤษฎีมากที่สุด จะเห็นไดวาเซนเซอรบน iPhone 8 Plus ของแอปพลิเคชันวัดของ
ไหลแตละชนิด (น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท) มีความเหมาะสมแตกตางกันข้ึนอยูกับความหนาแนนของของไหลแตละ
ชนิด (น้ํา น้ําเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท) ทั้งนี้การวัดคาความดันของของไหลดวยแอปพลิเคชันBarometer, Barometer 
Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer , Barometer and Altimeter มรีอยละของคาความคาดเคลื่อนนอยกวา รอย
ละ 1.00 ดังนั้นเซนเซอรบารอมิเตอรและแอปพลิเคชันวัดคาความดันของของไหลบน iPhone 8 Plus ดวยแอปพลิเคชัน 
Barometer, Barometer Plus, Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer , Barometer and Altimeter มีประสิทธิภาพสูง
ในการวดัคาความดันของของไหล ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกันดีกับงานวิจัยของ Macchia (Macchia, 2016: 373) 

จากผลการวิจัยขางตนสามารถนําไปใชเปนสื่อการสอนฟสิกส เรื่อง ความดันในของไหล เพราะผลการวิจัยที่ไดมี
ความแมนยําในการวดัคาความดันของของไหลที่เปนฟงกชันความลึก (H) 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ในการประยุกตใชเซนเซอรบารอมิเตอรบนสมารตโฟนจําเปนอยางยิ่งตองตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่องของ

สมารตโฟนรุนตาง ๆ ที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือวัดคาความดันของของไหลวามีเซนเซอรบารอมิเตอรอยูบนตัวเครื่องหรือไม 
สามารถตรวจขอมูลสเปคตัวเครื่องของสมารตโฟนรุนตาง ๆ ไดที่ https://www.siamphone.com/ 

2. การทดลองควรทดลองท่ีระดับความลึกมากกวานี้  
3. การทดลองวดัความดันของของไหล ควรใชของไหลชนิดอ่ืนที่มีคาความหนาแนนแตกตางกันมาก ๆ เพ่ือใหเห็นถึง

ความแตกตาง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโครงการวิจัยการพัฒนาชุดสือ่นวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีโดยใชเทคโนโลยีสมารตโฟนเซนเซอรเปนเครื่องมือวัดสําหรับการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานสมรรถนะ   
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมในแผนงานวิจัยพ้ืนฐาน-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให
การสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 

 
  ในบทความนี้เปนการศึกษาการวัดคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนของคู พ้ืน
ผิวสัมผัส ประกอบดวย  (1) โฟมกับกระดาษลัง (2) โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้
พลาสติก โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงาย   ผลการวิจัยพบวา คูพื้นผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษ A4 มีคา
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุดนอยสุด คือ ,max 0.335s   และพ้ืนผิวสัมผัสระหวางโฟมกับฟวเจอรบอรดมีคา

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุดมากสุด คือ ,max 0.760s     สวนคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน ( k ) ของคูพื้น

ผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษลังมีคานอยสุด คือ 0.1495k   และ คูพ้ืนผิวสัมผัสระหวางโฟมกบัฟวเจอรบอรดมีคามาก 

คือ 0.2493k     สื่อกิจกรรมการเรียนรูท่ีไดสรางข้ึนในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

ฟสิกสทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

คําสําคัญ: สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน, แรงเสียดทาน, สื่อการเรียนรูฟสิกส, สมารตโฟนเซนเซอร 
 

Abstract 
 

This paper presents the study of the measurement of the maximum static and kinetic friction 
coefficients of contact surface pairs consists of (1) foam and cardboard, (2) foam and future-board, (3) foam 
and A4 paper, and (4) foam and plastic chair by using smartphone as a simple measuring tool. The research 
results showed that, the contact surface pair of foam and A4 paper had the lowest coefficient of static 
friction, and foam and future- board had the highest coefficient of static friction.  The value k  of the 

contact surface pair between foam and cardboard was least ( 0.1495k  ) , and the surface pair between 

foam and future- board was high ( 0.2493k  ) .  The learning activity media created in this research was 

suitable for teaching and learning physics in both secondary school and university. 

Keywords: Coefficient of friction, Friction force, Physics learning media, Smartphone sensor 
 
บทนํา 
  แรงเสียดทานเปนหนึ่งหัวขอที่มีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส เนื่องจากแรงเสียดทานเปน
ปรากฏการณซับซอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน (Henaff et al, 2018: 174-179; Ringlein and Robbins, 
2004: 884–891)   จําเปนอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนในหัวขอแรงเสียดทานตองใหผูเรียนไดลงมือทําการทดลองเพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแรงเสียดทาน ซึ่งจําเปนตองใชอุปกรณและเครื่องมือวัดที่ซับซอน
ตามมาดวย จึงทําใหการทดลองทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาไมสามารถทําไดตามที่ควร   ดวยเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัยบน
สมารตโฟนในปจจุบันท่ีไดติดตั้งเซนเซอรการวัดตาง ๆ ลงในเมนบอรดสมารตโฟน เชน เซนเซอรวัดความเรง (Countryman, 
2014: 557-559; Vogt and Kuhn, 2012: 182–183; Vogt and Kuhn, 2013: 182–183) ซึ่งสามารนํามาใชเปนเครื่องมือ
วัดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี (Kaps, Splith, and Stallmach, 2021: 035004; González et al, 2015: 
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31-50; Kuhn and Vogt, 2013: 67-73; Oprea and Miron, 2014: 1236-1252; Vogt and Kuhn, 2014: 1-9)   Kapucu 
(Kapucu, 2018: 053006) ไดประยุกตใชสมารตโฟนในการทดลองวัดคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุดระหวางสมารต
โฟนกับเกาอี้ไม โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันวัดคามุม (Physics Toolbox Sensor Suite app) ในการวัดคามุมเอียงเมื่อดึง
เกาอ้ีใหเอียงจนกระทั่งสมารตโฟนท่ีวางอยูเริ่มขยับเลื่อนที่แลวดูคามุมที่วัดดวยแอปพลิเคชัน แลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานสถิต   Baldock และ Johnson (Baldock and Johnson, 2016: 065005) ไดทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ของความ
เสียดทานจลนระหวางสมารตโฟนและพ้ืนผิวของระนาบเอียงโดยการปลอยใหสมารตโฟนเคลื่อนที่ลงบนพื้นเอียงแลววัดคา
ความเรงในแนวดิ่งดวยแอปพลิเคชัน SPARKvue ที่ระดับคามุมพ้ืนเอียงตาง ๆ   Çoban และ Erol (Çoban and Erol, 2019: 
025019) ไดทําวิจัยการจัดการเรียนการสอนการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนโดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดดวย
การติดตั้งแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite วัดคาความเรงของการเคลื่อนที่ที่เปนฟงกชันของเวลาแลว
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน ซึ่งเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในหัวขอแรงเสียดทานไดเปน
อยางดียิ่ง 
จากผลงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตนเปนการประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดการทดลองอยางงาย   คณะผูวิจัยจึงสนใจ
การประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน เพื่อใชเปนสื่อการเรยีนการสอนฟสิกสท้ังในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลน โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือ

วัดอยางงายในการสรางสื่อการเรียนรูฟสิกส เรื่อง แรงเสียดทาน 
 

ทฤษฎีที่เกีย่วของ 
1. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางคูพื้นผิวสัมผัส 

คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด ( ,maxs ) ของคูพื้นผิวสัมผัสใด ๆ ดวยการวางคูวัตถุซอนกัน เชน ตองการหาคา

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดระหวางสมารตโฟนกับเกาอ้ีพลาสติก แลวใชมือดึงใหเกาอี้พลาสติกเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ดังแสดงในภาพที่ 1 จนกระทั่งสมารตโฟนที่วางอยูเริ่มขยับเคลื่อนท่ีแลวบันทึกคามุมเอียงบนสมารตโฟน (แอปพลิเคชัน) ทํา
การทดลองซ้ํา 3 ครั้ง แลวนําคามุมเฉลี่ยมาหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด ( ,maxs ) (Kapucu, 2018: 053006) 

ในสมการท่ี (1) 

 
ภาพที่ 1 การทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสดุระหวางสมารตโฟนกับเกาอี้พลาสติก 

 

,max tans        (1) 

2. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัส 
ปลอยวตัถุใหเคลื่อนที่ลงบนพื้นเอียงคามุมตาง ๆ  ดังแสดงในภาพที่ 2 แลวใชสมารตโฟนวัดคาความเรงในแนวดิ่ง 
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ภาพที่ 2 กลองหรือสมารตโฟนเคลื่อนที่ลงบนพื้นอียง (Baldock and Johnson, 2016: 065005) 

 

จากภาพที่ 2 วัตถุมวล m วางสัมผัสกับระนาบเอียงทํามุม  ซึ่งจะมีแรงในแนวตั้งฉากมากระทําตอวัตถุ FN และเมือ่ 
g คือความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก จะไดวา (Baldock and Johnson, 2016: 065005) 

cosNF mg        (2) 

องคประกอบของแรงดึงลงและขนานกับระนาบของพ้ืนเอียงมีคาเปน  
sinF mg        (3) 

ถาวัตถุหยุดนิ่งบนพื้นเอียง ดังนั้นจะมีแรงเสียดทานสถิต fs กระทําในทิศข้ึนและขนานกับระนาบของพ้ืนเอียงในทิศทางตรงกัน
ขามกับแรง F จะไดวา 

sinsf mg        (4) 

เมื่อ fs มีนิยามเปน 

s s Nf F       (5) 

เมื่อ µs คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 
ถาวัตถุไถลลงบนระนาบเนื่องจากมีแรงเสียดทานกระทําในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ นั่นคือมีแรง
เสียดทานจลน fk มากระทําตอวัตถุ จะไดวา 

k k Nf F       (6) 

เมือ่ k  คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน 

สําหรับวัตถุที่ไถลลงบนพื้นของระนาบเอียงจะมีคาแรงเสียดทานจลนนอยกวาแรงเสียดทานสถิตเสมอ นั่นคือ fk < fs และ
ความเรง a ของวัตถุที่ไถลลงบนระนาบเอียง สามารถเขียนสมการแสดงความพันธไดเปน  

sin kma mg f       (7) 

ดังนั้น 
sin k Nma mg F        (8) 

และ 
 sin coska g          (9) 

 cos tan ka g          (10) 

เพราะฉะนั้นจะไดวา 
 / cos tan ka g          (11) 

สมการท่ี (11) แสดงใหเห็นวาอัตราสวนของ a/g เพ่ิมขึ้นเปนฟงกชันของมุมระนาบเอียง  สําหรับ k  คงท่ีใด ๆ   

นอกจากนี้แลวสําหรับคา k  ตาง ๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นซึ่งเปนฟงกชันของมุมอาจมีคาแตกตางกัน อัตราสวนของ a/g ที่เพ่ิมขึ้นเปน

ฟงกชันของมุมเอียง   สําหรับ k  คงท่ีคาหน่ึง เมื่อ g คือคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก   นอกจากนี้สําหรับคา 

k  ที่แตกตางกันท่ีเพ่ิมข้ึนที่เปนฟงกชันของมุมอาจจะมีคาแตกตางกันได   เมื่อมุมเอียงเปน 90 แผนกระดานของพื้นเอียง

จะอยูในแนวตั้งฉากกับพ้ืน และคาอัตราสวนของ a/g มีคาเทากับ 1 วัตถุจะตกลงมาอยางอิสระ (free-fall)  เมื่ออัตราสวนของ 
a/g มีคาเทากับ 0 นั่นคือ a = 0 และความเร็วของวัตถุจะมีคาคงท่ี (Baldock and Johnson, 2016: 065005)   เมื่อเขียน
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน a/g กับคามุมเอียง  แลวหาคามุม  บนกราฟที่ a/g = 0 มาคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน ( k ) ไดจากสมการ 

tank       (12) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชเครื่อง

ชัง่สปริง 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลน

ระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชเครื่องช่ังสปริง โดยการวางคูพื้นผิวโฟมกับกระดาษลัง โดยใหโฟมหยุดน่ิงกับท่ีไมมีใหการขยับ
ตลอดการทดลอง ใชเครื่องช่ังสปริงเก่ียวกับกระดาษลัง (วัสดุคูผิวบน) ซึ่งมีกระสอบทรายวางอยูดานบนวัสดุ ดังแสดงในภาพที่ 
3 ออกแรงลากเครื่องช่ังสปริงจนกระท่ังกระดาษลังเริ่มจะเคลื่อนที่ บันทึกคาขนาดของแรงที่ใชดึง ออกแรงลากเพิ่มขึ้น
จนกระท่ังกระดาษลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว และบันทึกคาขนาดของแรงท่ีใชดึงขณะที่กระดาษลังเคลื่อนที่ดวยความเร็ง
คงตัว ทําการทดลอง 3 ซ้ํา แลวเปลี่ยนชนิดคูพื้นผิวเปน (1) โฟมกับฟวเจอรบอรด (2) โฟมกับกระดาษ A4 และ (3) โฟมกับ
เกาอ้ีพลาสติก 

 
ภาพที่ 3 ใชเครื่องช่ังสปริงลากวัสดุคูพ้ืนผิว กระดาษลัง ฟวเจอรบอรด กระดาษ เอ4 และเกาอี้พลาสติก 

 
2. การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชสมารตโฟน 
2.1 การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 
ในการวจิัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด ( ,maxs ) ของคูพ้ืนผิว (1) โฟม 

กับกระดาษลัง (2) โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอ้ีพลาสติก เนื่องจากเปนวัสดุท่ีหาได
ภายในบานของทีมคณะผูวิจัย เนื่องจากสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 จึงเลือกใชวัสดุที่หาไดงาย ๆ ทําการติด
สมารตโฟน iPhone 7 ไวบนวัตถุคูผิวบนและใชแอปพลิเคชัน Slope Angle ผลิตโดย Radislav Khayretdinov ใชมือยกคู
พ้ืนผิวท้ังสองที่วางซอนกันในแนวราบใหเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 จนกระทั่งคูพื้นผิวบนเริ่มขยับเคลื่อนที่บันทึก
คามุม แลวทําการทดลองซ้ํา 4 ครั้ง นําคามมุเฉลี่ยมาหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด ( ,maxs ) จากสมการท่ี (1) 

2.2 การหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน 
ในการวจิัยครั้งนี้คณะผูวิจัยทําการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน ( k ) ของคูพ้ืนผิว (1) โฟมกับ กระดาษลัง (2) 

โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก ดวยการติดสมารตโฟน iPhone 7 ไวบนวัตถุคู
ผิวบนและใชแอปพลิเคชัน SPARKvue ผลิตโดย PASCO scientific วัดคาความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (แกน y, ay)   
โดยการนําวัตถุคูพ้ืนผิวไปวางบนพื้นเอียงคามุมตาง ๆ แลวปลอยใหเคลื่อนที่บนพ้ืนเอียง (ภาพท่ี 2) วัดคาความเรง ทําการ

ทดลองซ้ํา 4 ครั้ง แลวเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา a/g กับคามุม  แลวหาคาจุดตัดแกน x ที่ทําให a/g = 0 บน
กราฟ คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน ( k ) จากสมการท่ี (12) 

ผลการวิจัย 
1. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชเคร่ืองชั่งสปริง 

ผลการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพ้ืนผิวสัมผัสโดยใชเครื่องช่ังสปริง
ของคูพื้นผิว (1) โฟมกับ กระดาษลัง (2) โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ขนาดของแรงดึงวสัดุคูผิวบนโดยใชเครื่องชั่งสปริงลาก 
 

น้ําหนักวัสดุ
และถุงทราย 

(N) 

ขนาดของแรงท่ีใชดึง
กระดาษลัง (N) 

ขนาดของแรงท่ีใช
ดึงฟวเจอรบอรด (N) 

ขนาดของแรงท่ีใชดึง
กระดาษ A4 (N) 

ขนาดของแรงท่ีใชดึง
เกาอ้ีพลาสติก (N) 

เริ่มจะ
เคลื่อนที ่

เคลื่อน
ดวย

ความเร็ว
คงตัว 

เริ่มจะ
เคลื่อนที ่

เคลื่อน
ดวย

ความเร็ว
คงตัว 

เริ่มจะ
เคลื่อนที ่

เคลื่อน
ดวย

ความเร็ว
คงตัว 

เริ่มจะ
เคลื่อนที ่

เคลื่อน
ดวย

ความเร็ว
คงตัว 

6.60 3.5 2.8 3.1 2.5 3.5 2.5 3.5 2.8 
11.60 4.6 3.3 7.2 4.4 4.6 3.3 7.3 3.3 
16.60 6.3 4.0 11.6 5.2 6.2 4.0 11.5 4.8 
21.36 9.0 5.0 14.1 6.3 8.5 5.0 13.9 5.8 

 
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางขนาดของแรงดึงกับน้ําหนักวัสดุและถุงทราย ดังแสดงในภาพที่ 4 แลวหาคา

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและความเสียดทานจลนระหวางคูพ้ืนผิวสัมผัสซึ่งมีคาเทากับความชันของกราฟ 
 
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจลนระหวางคูพ้ืนผิวสัมผัส 
 

คูพ้ืนผิวสัมผัส สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสดุ ( ,maxs ) สัมประสิทธิ์ความเสยีดทานจลน ( k ) 

โฟมกับกระดาษลัง 0.3684 0.1479 
โฟมกับฟวเจอรบอรด 0.7598 0.2478 
โฟมกับกระดาษ A4 0.3362 0.1662 
โฟมกับเกาอี้พลาสติก 0.7192 0.2129 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางขนาดของแรงดึงวัสดุพ้ืนผิวกับน้ําหนักวัสดุและถุงทราย (ก) โฟมกับฟว
เจอรบอรด (ข) โฟมกับกระดาษ A4 (ค) โฟมกับเกาอี้พลาสติก และ (ง) โฟมกับกระดาษลัง 
 

2. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจลนระหวางคูพื้นผิวสัมผัสโดยใชสมารตโฟน 
2.1 คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุด 

ผลการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดของคูพื้นผิว (1) โฟมกับกระดาษลัง (2) โฟมกับฟวเจอรบอรด       
(3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอ้ีพลาสติก โดยใชสมารตโฟน iPhone 7 (ติดตั้ง Slope Angle app) เปน
เครื่องมือวัด ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตสูงสุดของคูพืน้ผิวตาง ๆ 
 

คูพ้ืนผิวสัมผัส 
คามุม  (angle of incline (deg)) 

,max tans   
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คาเฉลี่ย 

โฟมกับกระดาษลัง 18 16 23 24 20.25 0.369 
โฟมกับฟวเจอรบอรด 38 36 35 40 37.25 0.760 
โฟมกับกระดาษA4 18 19 18 19 18.5 0.335 
โฟมกับเกาอ้ีพลาสติก 35 30 36 42 35.75 0.720 

 
จากผลการทดลองในตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดในตารางที่ 2 พบวา คา

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสงูสุดของคูพ้ืนผิวสัมผสัระหวางโฟมกับกระดาษลัง โฟมกับฟวเจอรบอรด โฟมกับ กระดาษ A4 
และ โฟมกับเกาอ้ีพลาสติก มีความแตกตางกันรอยละ 0.163, 0.026, 0.357 และ 0.111 ตามลําดับ แสดงวาการประยุกตใช
สมารตโฟน (ติดตั้ง Slope Angle app) เปนเครื่องมือวัดการทดลองฟสิกสมีความแมนยําในการวัดคาการทดลองเพราะคา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดที่ไดมีคาใกลเคียงกับการทดลองโดยใชเครื่องช่ังสปริง 
 

2.2 คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน 
ผลการทดลองวัดคาความเรงในแนวดิ่งของการเคลื่อนท่ีของคูพื้นผิวสัมผัสบนพ้ืนเอียง ดังแสดงในตารางที่ 2 แลว

เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา a/g กับคามุม  ดังแสดงในภาพที่ 4 
 
ตารางที่ 4 คาความเรงของการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงของคูพ้ืนผิวตาง ๆ 
 

 
(deg.) 

ความเรง, ay (m/s2) 
a/g 

 
(deg.) 

ความเรง, ay (m/s2) 
a/g 

1 2 3 4 เฉลี่ย 1 2 3 4 เฉลี่ย 

พ้ืนผิวคูท่ี 1 โฟมกับกระดาษลัง พ้ืนผิวคูท่ี 2  โฟมกับฟวเจอรบอรด 
25 3.0 3.8 3.5 3.6 3.480 0.354 25 2.7 2.7 3.2 2.9 2.875 0.293 
30 4.8 5.0 4.4 4.4 4.650 0.474 30 3.6 3.9 3.9 3.9 3.825 0.320 
35 5.5 5.4 5.1 5.2 5.175 0.528 35 4.3 4.6 4.1 4.3 4.325 0.441 
40 6.6 6.8 7.0 6.8 6.800 0.693 40 6.5 6.8 7.0 6.7 6.750 0.688 

พ้ืนผิวคูท่ี 3 โฟมกับกระดาษ A4 พ้ืนผิวคูท่ี 4 โฟมกับเกาอี้พลาสติก 
25 2.6 2.6 2.2 2.8 2.550 0.260 25 4.7 4.6 4.7 4.60 4.650 0.474 
30 3.0 2.7 2.9 2.7 2.825 0.288 30 5.2 5.0 5.2 5.00 5.100 0.520 
35 3.7 3.4 3.3 3.4 3.450 0.352 35 6.3 5.8 5.9 6.20 6.050 0.617 
40 4.7 4.7 4.8 5.0 4.800 0.489 40 6.7 6.9 7.0 7.18 0.945 0.708 
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จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา a/g กับคามุม  ในภาพที่ 5 พบวา คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของกราฟ 
(R2) ของคูพ้ืนผิวสัมผัส (ก) โฟมกับฟวเจอรบอรด (ข) โฟมกับกระดาษ A4 (ค) โฟมกับเกาอี้พลาสติก และ (ง) โฟม กับกระดาษ
ลัง มีคาเทากับ 0.899, 0.9019, 0.8328 และ 0.9642 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวัดคาความเรงในแนวดิ่งดวย         

แอปพลิเคชัน SPARKvue มีคาความเช่ือมั่นในระดับท่ียอมรับได  และจากกราฟจะไดคาจุดตัดแกน x () ที่ทําให a/g = 0 
และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน ( k ) จากสมการท่ี (12) ไดคาตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคูพ้ืนผิวตาง ๆ 
 

คูพ้ืนผิวสัมผัส มุม  ที่ a/g = 0 สัมประสิทธิ์ความเสยีดทานจลน ( k ) 

โฟมกับกระดาษลัง 8.5 0.1495 
โฟมกับฟวเจอรบอรด 14.0 0.2493 
โฟมกับกระดาษ A4 9.5 0.1673 
โฟมกับเกาอี้พลาสติก 12.0 0.2126 

 
 

 
ภาพท่ี 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน a/g กับคามุมเอียง  ของคูพื้นผิวสัมผัส (ก) โฟมกับฟวเจอร

บอรด (ข) โฟม กับกระดาษ A4 (ค) โฟมกับเกาอี้พลาสติก และ (ง) โฟมกบักระดาษลัง 
 

จากผลการทดลองในตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนในตารางที่ 2 พบวา คา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคูพื้นผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษลัง โฟมกับฟวเจอรบอรด โฟมกับกระดาษ A4 และ 
โฟมกับเกาอี้พลาสติก มีความแตกตางกันรอยละ 1.082, 0.605, 0.662 และ 0.141 ตามลําดับ แสดงวาการประยุกตใชสมารต
โฟน iPhone 7 (ติดตั้ง SPARKvue app) เปนเครื่องมือวัดการทดลองฟสิกสมีความแมนยําในการวัดคาการทดลองเพราะ    
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนท่ีไดมีคาใกลเคียงกับการทดลองโดยใชเครื่องช่ังสปริง  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการทดลองวจิัยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดดวยวิธีใชเครื่องช่ังสปริงออกแรงลากและการ

ประยุกตใชสมารตโฟน iPhone 7 (ติดตั้ง Slope Angle app) เปนเครื่องมือวัด ของคูพ้ืนผิว (1) โฟมกับกระดาษลัง (2) โฟม
กับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอี้พลาสติก คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดทั้ง 2 วิธีมี
คาใกลเคียงกันและมีคาแตกตางกันรอยละ 0.163, 0.026, 0.357 และ 0.111 ตามลําดับ   และผลการทดลองท่ีใชสมารตโฟน 
iPhone 7 (ติดตั้ง Slope Angle app) เปนเครื่องมือวัดผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Kapucu (Kapucu, 2018: 
053006) ที่ไดประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงายในการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดของคู
พ้ืนผิวสัมผัสระหวางสมารตโฟนและเกาอี้ไมและใชแอปพลิเคชันวัดคามุมเชนเดียวกัน 

จากผลการทดลองวิจัยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนดวยวิธีใชเครื่องชั่งสปริงออกแรงลากและการ
ประยุกตใชสมารตโฟน iPhone 7 (ติดตั้ง SPARKvue app) เปนเครื่องมือวัด ของคูพ้ืนผิว (1) โฟมกับ กระดาษลัง (2) โฟม
กับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอ้ีพลาสติก คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนที่ไดทั้ง 2 วิธี มี
คาใกลเคียงกัน และมีคาแตกตางกันรอยละ 1.082, 0.605, 0.662 และ 0.141 ตามลําดับ และผลการทดลองท่ีใชสมารตโฟน 
iPhone 7 (ติดตั้ง SPARKvue app) เปนเครื่องมือวัดคาความเรงของการเคลื่อนที่ของคูพ้ืนผิวบนพ้ืนเอียงในแนวดิ่งอยางงาย   
ผลการวิจัยที่ไดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Baldock and Johnson (Baldock and Johnson, 2016: 065005) Çoban 
and Erol (Çoban and Erol, 2019: 025019) และ Yan และคณะ (Yan et al, 2018: 015011) ที่ไดประยุกตใชสมารตโฟน
เปนเครื่องมือวัดอยางงายในการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคูพื้นผิวสัมผัสใชแอปพลิเคชันวัดคาความเรง
ของการเคลื่อนที่ของคูพ้ืนผิวบนพื้นเอียงในแนวดิ่งอยางงายเชนเดียวกัน 

จากผลการทดลองวิจัยการหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุดและคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนของคู
พ้ืนผิวตาง ๆ โดยการประยุกตใชเซนเซอรบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงายเปรียบเทียบกับวิธีการใชเครื่องชั่งสปริงออก
แรงลากคูวัสดุพ้ืนผิว และใชวัสดุคูพ้ืนผิวสัมผัสอยางงายที่หาไดทั่วไปภายในบาน สามารถนํามาสรางเปนสื่อการเรียนการสอน
ฟสิกส เรื่อง แรงเสียดทาน ไดเปนอยางดี   สื่อกิจกรรมการเรียนรูที่ไดสรางข้ึนในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนฟสิกสท้ังในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ในการประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดท้ังในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย จําเปนอยางยิ่งตอง

ตรวจสอบขอมูลสเปคตัวเครื่องของสมารตโฟนกอนวามีเซนเซอรที่เราตองการใชอยูหรือไม ซึ่งสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
เซนเซอรบนสมารตโฟนไดที่ https://www.techmoblog.com/ 

2. การประยุกตใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดควรใชสมารตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เปรียบเทียบ
กัน เน่ืองจากสมารตโฟนแตละระบบปฏิบัติการอาจมีประสิทธิภาพแตกตางกัน 
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บทคัดยอ 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขา (2) ประเมินความเหมาะสมดาน
กระบวนการ (3) ประเมินประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           กลุมผูใหขอมูลประกอบดวยผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําจากโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ราชประชานุเคราะห กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ   จํานวน 17 โรงเรียน ซึ่ง
ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้  (1) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน (2) ครูผูสอน จํานวน 85 คน (3) 
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 85 คน และ (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 510 คน 
ในปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 714 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวเิคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
           ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ความพรอมดานปจจัยนําเขาของการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ซึ่งประกอบดวย 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สิ่งท่ีควรแกไขและพัฒนา คือ ครูผูสอน
ควรพัฒนาความรูและทักษะการทําวิจัย ทักษะการใช ดูแล ซอมแซม เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานอาชีพ (2) ความเหมาะสมดานกระบวนการดําเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําประกอบดวย การ
วางแผนในการจัดกิจกรรม การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม การตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม  และการแกไขปรับปรุงการจัด
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  กิจกรรมที่ควรวางแผนและพัฒนาตอไป คือ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทํา และ(3) ดานประสิทธผิลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ซึ่งประกอบดวย โรงเรียนมีหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการสอนอาชีพไดอยางมี
ประสิทธภิาพ และผูเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพและสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพได  มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  สิ่งที่ควรพัฒนาควรมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนและตาม
บริบทของแตละทองถ่ิน ครูควรมกีารพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะในอาชีพเพ่ือนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพ 
สงเสริมพัฒนานักเรียนทางดานความรู ทักษะทางอาชีพ คุณลักษณะและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต สงเสริมให
นักเรียนทุกคนไดฝกประสบการณการทําธุรกิจขนาดเล็กและมีรายไดระหวางเรียน  

คําสําคัญ  :  การประเมินโครงการ  การมีงานทํา  การศึกษาสงเคราะห  การศึกษาพิเศษ   
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Abstract 
  This research aimed to evaluate (1) the readiness of inputs, (2) the suitability of the process, and   (3) the 
effectiveness  of  education for employment projects conducted by schools under the N orthern R egion W elfare  
Schools’ Efficiency Promotion Network, Special Education Bureau, Office of Basic Education Commission. 

 Participants of the study, selected by purposive sampling, consisted of different groups of 
individuals from 17 Rajaprachanukrah welfare schools involved in the projects, including ( 1)  34 school 
administrators, ( 2)  85 school teachers, ( 3)  85 school advisory board members, and ( 4)  510 Grade 9 and 
Grade 12 students in the academic year of 2019; totalling 714 people altogether. The instrument employed 
for data collection was a questionnaire.  T h e  statistics used to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. 
 The research study achieved the following results. (1)The readiness of the inputs for education for 
employment projects that involves personnel, budget, materials and management, on the whole, was at a 
high level.  Things that need to be improved were teachers’  knowledge and skills in conducting research, 
using and maintaining the tools and materials used for learning activities in vocational classes.   ( 2 )  The 
suitability of the process of education for employment projects, associated with planning activities, 
implementing the planned activities, examining the results and subsequently improving the activities, was 
at a high level on average. The activity that needs to be continued for further development is research and 
development for education for employment. (3) The effectiveness of education for employment projects 
involved such components as effective school curriculum for employment, teachers’  competence in 
vocational instruction, and students’ readiness and ability to apply their knowledge for future employment. 
Entirely, the effectiveness was also at a high level. Things that need improvement were as follows: school 
curriculum that enhances students’ potential and local context of each school, teachers’ self-development 
regarding content subject knowledge and expertise in their vocational areas, promoting of students’ 
development with respect to knowledge and vocational training, as well as positive attributes for and 
attitudes towards legitimate jobs, and promoting students’  opportunities to run a small business and 
generate income during school hours. 

Keywords: Project Evaluation, Employment, Welfare Education, Special Education 
 

บทนํา 
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมีงานทํา รองรับการเปนศูนยพัฒนาอาเซียน 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหมีความเพียงพอ ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะหในกลุมเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ มีทั้งหมด 17 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด   (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ,2560) เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเด็กดอยโอกาสตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
10 ประเภท ซึ่งพบวาเด็กกลุมดังกลาวมีความจําเปนเรงดวนที่ตองใหการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข คือ การไดประกอบอาชีพที่สุจริตและการมีรายไดที่มั่นคง จึงจัดการเรียนการสอน
อาชีพที่มุงเนนใหนักเรียนสรางนิสัย ทัศนคติ รูจักคิด ลงมือปฏิบัติ และแกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนเปนกระบวนการ
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เสริมสรางคานิยมจนเกิดคุณลักษณะความเปนผูรับผิดชอบอยางมีสวนรวม  ความมีวินัย ความขยัน ความประหยัด ความ
ซื่อสัตยขึ้นในตนเอง  

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการงานทําของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห กลุมเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค 9 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรงานอาชีพที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของนักเรียนดอยโอกาส 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 3) เพ่ือสรางความ
รวมมือกับภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 4) เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่ดีและตระหนักรูเก่ียวกับความถนัดและ
ศักยภาพของตนเอง สามารถมองเห็นอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได 5) เพ่ือสงนักเรียนฝกอาชีพในสถานประกอบการ ให
นักเรียนไดสัมผัสและฝกประสบการณจริงในวิชาชีพตางๆอยางหลากหลาย 6) เพื่อสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพใหแก
นักเรียน ใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 7) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝกประสบการณการทําธุรกิจขนาด
เล็กและมีรายไดระหวางเรียน 8) เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพที่ครบวงจรในระดับชุมชนและระดับ
ภูมิภาค 9) เพ่ือสรางเจตคติในการประกอบอาชีพใหแกนักเรียน โดยไดดําเนินการในชวงป 2560 - 2562 
            จากรายงานการประเมินโครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส (สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ,2559 : 114-117) พบวา การจัดการเรียนการสอนอาชีพในโรงเรียนประสบปญหาแตละดาน ดังนี้  
ดานสภาพแวดลอม  พบวา สถานประกอบการไมใหการยอมรับและใหโอกาสเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสเขาทํางาน และสถาน
ประกอบการฝกอาชีพอยูไกล  รวมท้ังผูปกครองไมสนับสนุนการเรียนสายอาชีพ มุงเนนการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  ดาน
ปจจัยนําเขา  พบวา บุคลากรขาดทักษะการสอนอาชีพ  ภาระงานของครูมีมาก นักเรียนไมใหความสําคัญในการเรียนอาชีพ 
ไมไดเรียนอาชีพตามความถนัด ความสนใจ แตเรียนตามกลุมเพ่ือน  งบประมาณที่ไดลาชา ไมยืดหยุนในการเบิกจาย  สื่อ วัสดุ 
อุปกรณไมเพียงพอ  อุปกรณเปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดเฉพาะครภุณัฑตามที่ทางราชการกําหนด ทําใหจัดซื้อไมได  
การบริหารจัดการ ดําเนินงานมีระยะเวลาจํากัด (เนื่องจากงบประมาณลาชา) ทําใหการดําเนินงานเรงดวน ขาดการวาง
แผนการดําเนินงาน ดานกระบวนการ พบวา การดําเนินงานของสถานศึกษาไมเปนระบบขาดความตอเนื่องขาดผูประสานงาน
ในการฝกประสบการณวิชาชีพ (Job  Coach)  ขาดการนิเทศ  กํากับ อยางเปนระบบ  ดานผลผลิต พบวา นักเรียนไมมีวินัยใน
การทํางานในสถานประกอบการ  นักเรียนที่จบการศึกษาที่มีคุณภาพดานทักษะอาชีพมีจํานวนนอย และนักเรียนไมมีทุน
สําหรับทําอาชีพที่ตนเองตองการ 
            การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผูวิจัยมีความประสงคเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศในดานการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา  เปนการพัฒนาหลักสูตรทางดานอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ครูผูสอนอาชีพสามารถ
จัดการสอนอาชีพใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเพื่อใหนักเรียนไดรับการเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพได 
และสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานทําในอนาคต ผูวิจัยศึกษาโดยใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ 
(System Approach) ประกอบดวยการประเมินอยู 3 ดาน ไดแก ความพรอมดานปจจัยนําเขา ความเหมาะสมดาน
กระบวนการ และดานประสิทธิผลของโครงการ (สุภมาส  อังศุโชติ 2555: 56-57) นําผลการประเมินที่ไดไปใชเปนขอมูล
สารสนเทศในการปรับปรุง แกไข พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและชุมชน
ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขาของโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของกลุมเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ 

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของกลุมเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
            การวิจัยครั้งน้ี เปนการวจิัยเชิงประเมิน  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
   1. กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
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     การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ ในครั้งน้ีกลุมตัวอยางท่ีใชเปนผูบริหารสถานศึกษา  ครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห  กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ  ปการศึกษา 2562  รวมทั้งนักเรียนท่ีเรียนอยูในชวงปการศึกษา 2560 -2562 โดยกลุมตัวอยางที่ให
ขอมูลเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 17 โรงเรียน โดยดําเนินการเก็บขอมูลในชวง
ปลายปการศึกษา 2562 
               กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครผููสอน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ ป
การศึกษา 2562 จํานวน 17 โรงเรียน โดยแบงเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน ครูผูสอน จํานวน 85 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 85 คน และนักเรียน จํานวน 510 คน รวมท้ังสิ้น 714  คน 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
    เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเอง จํานวน 3  ฉบับ  ไดแก 
                ฉบับที่ 1 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ  สําหรับผูบริหาร และครู 
                ฉบับที่ 2 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ  สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา 
                ฉบับที่ 3 การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ  สําหรับนักเรียน 
            3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
                เครื่องมือที่ใชในการวจิัยในครั้งน้ีเปนเครื่องมือที่ผูวจิัยสรางข้ึนเอง โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
               3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ รูปแบบ/วิธีการ
ประเมินโครงการ 
               3.2 กําหนดรูปแบบการประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ โดยใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ความพรอมดานปจจัยนําเขา 2) ความเหมาะสมดานกระบวนการ และ3) ดานประสิทธผิล 
               3.3 ดําเนินการสรางเครื่องมือ วิเคราะหขอรายการคําถามในแบบสอบถามท่ีสอดคลองกับรูปแบบการประเมินเชิง
ระบบ (System Approach) 
               3.4 นําแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และนํามาคํานวณ
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเลือกขอคําถามที่มีความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00  และไดปรับปรุงประเด็นคําถามของ
แบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒิุ 
               3.5 นําแบบสอบถามฉบับที่แกไขแลวไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน  
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือในโรงเรียนจํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
แตละฉบับบมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ดังน้ี 1) แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร และครูผูสอนไดคาความเชื่อมั่น 0.96 2) แบบสอบถาม
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา ไดคาความเชื่อมั่น 0.98 3) แบบสอบถามสําหรับนักเรียน ไดคาความเชื่อมั่น 0.92 ซึ่งถือวา
แบบสอบถามนี้มีความนาเชื่อถือสามารถนําไปเก็บขอมูลได 
               3.6 นําเครื่องมือจากการทดลองใชมาปรับปรุงแกไข และจัดพิมพเปนเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชเก็บขอมูล 
     4. การเก็บรวบรวมขอมูล   
     ผู ว ิจ ัย ดํ า เ น ิน ก า ร โ ดย ทํ า ห น ัง ส ือ ข อค ว า มร ว ม ม ือ ใ น ก า ร ว ิจ ัย   จ า ก ส า ข า ว ิช า ศ ึกษ า ศ าส ตร   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอหนังสือตอผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ จํานวน 17 โรงเรียน เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูลดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และดานประสิทธผิล
ของโครงการ จากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน ครผููสอน 85 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 85 คน 
และนักเรียน จํานวน 510 คน รวมท้ังหมด 714 คน  
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     5. การวิเคราะหขอมูล   
       ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบบบันทึกขอมูล โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันนําคาเฉลี่ยของความคิดเห็นท่ีไดจากการคํานวณไปเทียบกับเกณฑในการแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี ้
                        5          หมายถึง        เห็นดวยในระดับมากที่สุด 
             4 หมายถึง        เห็นดวยในระดับมาก 
                        3 หมายถึง        เห็นดวยในระดับปานกลาง 
                        2 หมายถึง        เห็นดวยในระดับนอย 
             1 หมายถึง        เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
                 เกณฑการแปลความหมายของขอมูลท่ีเปนระดับความคิดเห็นจากมาตรประมาณคา ในดานความพรอมและ
ความเหมาะสม มีดังน้ี   
                        คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายถึง   มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
                        คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายถึง   มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับมาก 
                        คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายถึง   มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
                        คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50  หมายถึง   มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับนอย 
                        คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50  หมายถึง   มีความพรอม/มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขาของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุม
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศกึษาสงเคราะห ภาคเหนือ     
               การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ ดานปจจัยนําเขา ศึกษาดังนี้ 1) ความพรอมของบุคลากร 2) ความเพียงพอของงบประมาณ 3) ความ
พรอมของวสัดุ อุปกรณ และ 4) ความพรอมในการบริหารจัดการ  
    ผลการประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขาอยูในระดับมาก (X = 4.33) ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณา
เปนรายประเด็น พบวา มีความคิดเห็นตอการประเมินดานความพรอมของบุคลากร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  (X = 
4.37) ผานเกณฑการประเมิน ดานความเพียงพอของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   (X = 4.32) ผานเกณฑ
การประเมิน ดานความพรอมของวัสดุอุปกรณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X  = 4.21)  ผานเกณฑการประเมิน และ
ดานความพรอมในการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.42) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่  1 แสดงผลการประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขาของโครงการการจัดการศึกษาเ พ่ือการมีงานทํา 

             ของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ   

ตัวชี้วัด คา X , SD. แปลผล เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 
ความพรอมของบุคลากร 4.37 , 0.46 มาก คาเฉลี่ยต้ังแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

การประเมิน 
ความเพียงพอของงบประมาณ 4.32 , 0.60 มาก คาเฉลี่ยตั้งแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

การประเมิน 
ความพรอมของวสัดุ อุปกรณ 4.21 , 0.67 มาก คาเฉลี่ยต้ังแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

การประเมิน 
ความพรอมในการบริหารจัดการ 4.42 , 0.53 มาก คาเฉลี่ยต้ังแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รวมดานปจจัยนําเขา 4.33 , 0.57 มาก คาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไป 
ผานเกณฑ 
การประเมิน 
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          2. ผลการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียน
กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ 

  การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ ดานกระบวนการ ศึกษาดังนี้ 1) การวางแผนในการจัดกิจกรรม 2) การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม 3) การ
ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม และ 4) การแกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม  
             ผลการประเมินดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.13) ผานเกณฑการประเมิน เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีความคิดเห็นตอการประเมินดานการวางแผนในการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก (X = 4.35) ผานเกณฑการประเมิน ดานการปฏิบัติตามแผนกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.11) 
ผานเกณฑการประเมิน ดานการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X  = 4.08) ผานเกณฑการ
ประเมิน และการแกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X  = 4.01) ผานเกณฑการประเมิน 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

             ของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ 

ตัวชี้วัด คา X , SD. แปลผล เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 
การวางแผนในการจดักิจกรรม 4.35 , 0.50 มาก คาเฉลี่ยต้ังแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

การประเมิน 
การปฏิบัตติามแผนกิจกรรม 4.11 , 0.45 มาก คาเฉลี่ยต้ังแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 

การประเมิน 
การประเมินตรวจสอบ 
ผลการจัดกิจกรรม 

4.08 , 0.51 มาก คาเฉลี่ยตั้งแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 
การประเมิน 

การแกไขปรับปรุงการจดักิจกรรม 4.01 , 0.54 มาก คาเฉลี่ยต้ังแต  3.5 ขึ้นไป ผานเกณฑ 
การประเมิน 

รวมดานกระบวนการ 4.13 , 0.49 มาก คาเฉลี่ยตั้งแต  3.5 ขึ้นไป 
ผานเกณฑ 
การประเมิน 

        

                   3. ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขาย 

สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ 

   การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ ดานประสิทธผิล ศึกษาดังนี้ 1) โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําที่มีประสิทธภิาพ 2) 
ครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) นักเรียนมีความพรอมในการ
ประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ 
   3.1 ผลการประเมินดานประสิทธิผลโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ         
                    ผลการประเมินดานประสิทธิผล โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.13) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสง เสริม 
             ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ ดานประสิทธิผล โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อ 
             การมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ   
 

ตัวชี้วัด คา X , SD. แปลผล เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

1. โรงเรียนมหีลักสูตรการจดั  
   การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
2. โรงเรียนมคีวามรวมมือกับภาค ี
    เครือขายในการจัดการศึกษา 
3. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดาน 
    อาชีพที่ครบวงจร 

4.13 , 0.60 มาก - คาเฉลี่ยตั้งแต   
  3.5 ขึ้นไป 
- คารอยละ 70 ข้ึนไป 
- การสรุปเนื้อหา 
 บรรยายตามสภาพจริง 

ผานเกณฑ 
การประเมิน 

                 จากการสอบเกี่ยวกับโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเองจากผูบริหารสถานศึกษา พบวา โรงเรียนมีหลักสูตร
วิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ70.59 และโรงเรียนท่ีไมมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ 29.41จากการสอบถาม
ครูเกี่ยวกับโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง พบวา โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ 75.29 และ
โรงเรียนที่ไมมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง คิดเปนรอยละ 24.71   
                 การสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน พบวามีหนวยงานท่ีเปนภาคีเครือขาย จํานวน 55 
หนวยงาน โดยภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําเขามามีสวนรวมในการวางแผน  สนับสนุน
งบประมาณ  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพเปนวิทยากร และใชเปนสถานที่ฝกอาชีพของนักเรียน 

                 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพ พบวา โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูท่ีจะนําไปพัฒนาอาชีพ
ใหกับนักเรียนไดอยางยั่งยืน มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (X = 4.24) ผานเกณฑการประเมิน และโรงเรียนเปนศูนยการ
เรียนรูงานอาชีพของชุมชน มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (X = 4.00) ผานเกณฑการประเมนิ 

           3.2 ผลการประเมินดานประสิทธิผลครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                   ผลการประเมินดานประสิทธผิล ครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมี
ประสิทธภิาพ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.23) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริม 

             ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ  ดานประสิทธิผล ครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถ 

             จัดการเรียนการสอนอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด คา X , SD. แปลผล เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ครูผูสอนอาชีพมีความรูและ

สามารถจัดการสอนอาชีพได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.23 , 0.48 มาก คาเฉลี่ยต้ังแต   3.5 ข้ึนไป 

 

 

ผานเกณฑ 

การประเมนิ 

           3.3 ผลการประเมินดานประสิทธิผลนักเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพได 
                 ผลการประเมินดานประสิทธผิล นักเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพได มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 4.17) ผานเกณฑการประเมิน รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริม 
             ประสิทธิภาพการศกึษาสงเคราะห ภาคเหนือ ดานประสิทธิผล นกัเรียนมีความพรอมในการ 
             ประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

ตัวชี้วัด คา X , SD. แปลผล เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ประเมิน 

1. ผูเรียนมีความพรอมในการ 

   ประกอบอาชีพ และสามารถนํา 

   ความรูไปใชในการประกอบอาชีพได 

2. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการ 

   จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

4.17 , 0.50 มาก - หาคาเฉลี่ย (X),      

  คา S.D. 

- หาคารอยละ 

- วิเคราะหเนื้อหา 

 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

              จากการสอบถามผูบริหารสถานศึกษา เก่ียวกับโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา พบวา โรงเรียนมีอาชีพท่ีสงเสริมใหนักเรียนฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จํานวน 1-10 อาชีพ 
คิดเปนรอยละ 44.12 จํานวน 21-30 อาชีพ คิดเปนรอยละ 20.59 จํานวน 41-50 อาชีพ คิดเปนรอยละ 14.71 จํานวน 51-60 
อาชีพ คิดเปนรอยละ 11.76 และโรงเรียนไมมีอาชีพจากการศกึษาเพ่ือการมีงานทํารอยละ 8.82  จากการสอบถามขอมูลครู
เกี่ยวกับโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียน ฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําสรุปไดวา โรงเรียนมีอาชีพที่สงเสริม
ใหนักเรียนฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําจํานวน 1-10 อาชีพ คิดเปนรอยละ 44.71 จํานวน 11-20 อาชีพ คดิ
เปน รอยละ 11.76 จํานวน 21-30 อาชีพ คิดเปนรอยละ 15.29 จํานวน 41-50 อาชีพ คิดเปนรอยละ 2.35 จํานวน 51-60 
อาชีพ คิดเปนรอยละ 4.71 และโรงเรียนไมมีอาชีพจากการศึกษาเพื่อการมีงานทํา รอยละ 21.18  เมื่อสอบถามนักเรียน
เก่ียวกับการฝกอาชีพจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 510 คน พบวา นักเรียนมกีารฝกอาชีพ จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 55.88 และนักเรียนที่ไมได
ฝกอาชีพ จํานวน 225 คน คิดเปน รอยละ 44.12              
  จากการสอบถามบริหารผูสถานศึกษาใหขอมูลวาโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจาก
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 61.76 โดยมีจํานวนเงินเฉลี่ย 500 บาท/คน/ภาคเรียน และโรงเรียนท่ีไมมี
การสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 38.24 จากการสอบถามครู
เกี่ยวกับโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา พบวา โรงเรียนมีการ
สงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 72.94 โดยมีจํานวนเงินเฉลี่ย 
800 บาท/คน/ภาคเรียน และโรงเรียนท่ีไมมีการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทาํ 
คิดเปนรอยละ 27.06 จากการสอบถามนักเรียนเก่ียวกับการมีรายไดระหวางเรียนจากการ  จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 510 คน พบวา นักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา จํานวน  108 คน คิดเปนรอยละ 21.18  จํานวนเงินรายไดระหวางเรียนเฉลี่ย 800 บาท/คน/
ภาคเรียน และนักเรียนที่ไมมีรายไดระหวางเรียนจากการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จํานวน 402 คน คิดเปนรอยละ 78.82  

สรุปและอภิปรายผล 

            การประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศึกษาความพรอมของบุคลากร  ความเพียงพอของงบประมาณ  ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ  และความพรอมในการบริหาร
จัดการ มีความพรอมอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน สอดคลองกับการประเมินโครงการการจัดการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่กันดารและเสี่ยงภัย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก (ดิเรก มั่นเมือง ,2545) ท่ีไดกลาววา
ดานงบประมาณ ไดรับการอํานวยความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานความพรอม
และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณโรงเรียนมีการซอมแซม และบริการการใชเครื่องมือ สื่อวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในกิจกรรมการ
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เรียนรูดานอาชีพอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีเครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพอยาง
เพียงพอ              
             การประเมินดานกระบวนการของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนในการจัดกิจกรรม การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม การตรวจสอบผลการจดักิจกรรม และการ
แกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน สอดคลองกับการประเมินโครงการ
สงเสริมอาชีพอิสระ เพ่ือการมีรายไดระหวางเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อนงค  พืชสิงห , 2541) การดําเนินโครงการของคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการมีปฏิบัติอยูเปน
สวนใหญ ยกเวนการประเมินโครงการและรายงานผลตอจังหวัด มีการประชาสัมพันธเปดรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ
และนิเทศติดตามการทํางานของนักเรียน มีการปฏิบัติบางสวน ครูท่ีปรึกษาเปนเจาของกิจการสวนนักเรียนเปนผูปฏิบัต ิ
            การประเมินดานประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล
การประเมินอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน ผลในแตละประเด็นพบวาโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานทําที่มีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพของตนเอง มีการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําเขามามีสวนรวมในการวางแผน สนับสนุน
งบประมาณ  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพเปนวิทยากร และใชเปนสถานที่ฝกอาชีพของนักเรียน และโรงเรียนมี
ศูนยการเรียนรูที่จะนําไปพัฒนาอาชีพใหกับนักเรียนไดอยางยั่งยนื โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูงานอาชีพของชุมชน สอดคลอง
กับการจัดทําหลักสูตรและการสอนวิชาอาชีพในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม (สายัณ โยริยะ ,2544) ครูควรพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพโดยสรางความเขาใจรูปแบบการจัดหลักสูตรใหชัดเจน ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ แกไขระเบียบการนํา
นักเรียนออกไปฝกงานนอกโรงเรียน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ใชการประเมินตามสภาพจริง จัดใหมีสื่อการ
สอนวิชาชางและคหกรรมใหมากข้ึน ใชวิทยากรทองถิ่นในการสอน   ฝกนักเรียนใหจําหนายผลผลิตในชุมชนและจัดคาบเรียน
วิชาอาชีพในตอนบาย ตลอดจนจัดตั้งสหกรณการเกษตรในโรงเรียน  ดานครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการเรียนการ
สอนอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามงานอาชีพ และมีจํานวนเพียงพอในการเรียนการสอนอาชีพ  
และมีความสามารถในการใชเครื่องมือ สื่อ วสัดุอุปกรณ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีพไดอยางมีประสิทธภิาพ สอดคลอง
กับการประเมินผลโครงการจัดการศึกษาอาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม (นพรัตน  
อาจใจ , 2552) การกําหนดคุณสมบัติของครูท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไดจัดครูท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
โครงการตามความถนัด และไดจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑในการดําเนินงานตามโครงการ ดานนักเรียนมีความพรอมใน
การประกอบอาชีพและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได นักเรียนไดฝกอาชีพในสถานประกอบการและไดฝก
ประสบการณจริง นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร และมีความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนฝก
อาชีพจากการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน สอดคลองกับการประเมินผล
โครงการจัดการศึกษาอาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม (นพรัตน  อาจใจ , 2552) 
นักเรียนไดเขารวมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ ไดฝกใหนักเรียนในโครงการมีทักษะชีวิตพ่ึงพาตนเองได การจัดกิจกรรมที่ชวย
ใหนักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ไดจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ไดฝกทักษะและความรูเก่ียวกับงานอาชีพแกนักเรียนเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอ ไดฝกให
นักเรียนในโครงการมคีวามขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน และสอดคลองกับการประเมินโครงการสงเสริมอาชีพอิสระ เพ่ือการ
มีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (สมใจ  อุดมศรี , 2536) 
นักเรียนแตละคนมีรายไดซ่ึงเมื่อประมาณเปนเงินแลว ไมต่ํากวา 50 บาทตอป นักเรียนมีความรู เจตคติ และทักษะในการแกไข
ปญหา มีทักษะในการนําเสนอโครงการ  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
      1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
          1.1 โรงเรยีนควรมีหลักสตูรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําที่สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนและตามบริบทของ
แตละทองถ่ิน 
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          1.2 โรงเรียนควรใหเครือขายทางการศึกษามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการจดักิจกรรมการเรยีนรูดานอาชีพ 
          1.3 ครูควรมกีารพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะในอาชีพเพ่ือนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพ 
          1.4 ควรสงเสริมพัฒนานักเรียนทางดานความรู ทักษะทางอาชีพ คุณลักษณะและเจตคติที่ดีในการประกอบ 
อาชีพสุจริต 
          1.5 ควรสงเสรมิใหนักเรยีนทุกคนไดฝกประสบการณการทําธุรกิจขนาดเล็กและมรีายไดระหวางเรียน 
          1.6 ควรพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพของชุมชน 
      2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
          2.1 ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานทําของแตละอาชีพ 
          2.2 ควรมีการประเมินโครงการที่เนนการตดัสินใจ และประเมินตามสภาพจริงเปนรายโรงเรียน 
          2.3 ควรประเมินโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
          2.4 ควรมีการวิจัยและพฒันามาตรฐานดานปจจยันําเขา เพ่ือการสงเสริมอาชีพ 
          2.5 ควรมีการวจิัยและพฒันามาตรฐานดานการบริหารจัดการ เพ่ือการสงเสรมิอาชีพ 
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ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี 
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บทคัดยอ 

 การปฏิรูปการศึกษาไทยภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงแบบพลวตัมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิตโดยผาน
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ศึกษาใหสูงขึ้นน้ันจําเปนตองอาศัยทักษะตาง ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาในการนําพาองคการไปสูความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยนื การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณใน            
การทํางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 324 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน 
การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอ
ระหวาง 0.47 - 0.96 และคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวม อยูในระดับมาก 2)  ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงาน
ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ และขนาด
ของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูบริหารระดับสูงและหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการ
สงเสริมทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล การ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต การใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาเครือขายทางสังคมออนไลนที่
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

คําสําคัญ : ทักษะการบริหารงาน, ศตวรรษที่ 21, ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 Educational reform in Thailand under dynamic situations focuses on life-long learning for 
learners through an efficient educational management process coupled with the utilization of appropriate 
information technology. Enhancing high quality standards in education requires various skills of school 
administrators to lead the organization to sustainable progress. The research aimed to study and compare 
21st century administrative skills of school administrators according to the opinions of public school 
teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, classified by gender, working 
experience and school size. The sample in this research was a group of 324 public school teachers under 
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, determined by Krejcie and Morgan’s comparison table. 
The school  teachers  were  selected by proportional stratified random sampling method. The instrument for 
data collection was a 5-point  rating  scale  questionnaire about 21st century administrative skills of school 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
225

administrators with a discrimination power between 0.47 and 0.96, attached to its reliability of 0.97. The 
data were analyzed percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of 
variance.   
 The results showed that: 1) Overall, the 21st century  administrative  skills  of  school administrators  
according  to  the opinions  of  public  school  teachers  were  at  high level.   2) the comparison of 21st century 
administrative skills of school administrators under Chanthaburi  Primary Educational Service Area Office, when 
classified by gender and school size, holistically was statistically different at the .05 level of significance. When 
classified by working experience, holistically, it had no statistically significant difference. School 
administrators and concerned sectors can adopt this research as a guideline to encourage school  
administrators’  administrative  skills  which accepting individual differences, working with integrity, 
emphasizing on life-long learning and developing on-line  social  networks  according  to  dynamic  Thai 

Keywords:  Administrative Skills, 21st Century, School Administrator 

 
บทนํา 

โลกในศตวรรษที่ 21 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเขาสูยุคสารสนเทศ(Information Age) โดยใชความรูเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งในดาน
อุตสาหกรรม การใชชีวิตของคนในสังคมยุคใหม สิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลายในมิติทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
สงผลใหเกิดโอกาสและภัยคุกคามข้ึน ซึ่งประเทศไทยตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, ออนไลน: 2560) จากขอมูลของสํานักสถิติแรงงานสหรัฐอเมรกิา (Bureau of Labor Statistics) ระบุวา บุคคลที่มี
ความรู ทักษะ และประสบการณในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถปรับตัวเองใหเขากับ
สถานการณที่เกิดข้ึนไดเทานั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ สวนผูท่ีไมพยายามเรียนรูวิทยาการใหม ๆ  ก็จะตองจมปลักอยูกับงานที่ไรฝมือ
และไดรับผลตอบแทนต่ํา ดังนั้น ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงกลายเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับพลเมืองที่ตองการความอยูรอดในโลก
ปจจุบัน (สํานักสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา, ม.ป.ป; อางถึงในวรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ, 2556: 1)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553                      
ไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไวอยางชัดเจนโดยใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ                
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐจึงตองจัดการศึกษาใหมีคณุภาพ 
เพ่ือใหประชากรมีความรู ความสามารถ อานออกเขียนได คิดคํานวณได รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก และสงผลโดยตรงตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งบุคคล
สําคัญในการปฏริปูการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีทักษะการเปนผูนําที่มีคุณภาพและมีการวาง
แผนการบริหารอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาครูผูสอนและผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็ว การศึกษาภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) รอบนี้มีการปรับหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกครั้งหนึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูป การศึกษาในระดับโลกที่มุงเนนปฏิรูปการเรียน เนนครูเปนผูออกแบบการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักสําคญั คือ ใหนักเรียนไดเรียนรูในสภาพจริง ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการลงมือปฏิบัติ รัฐบาลจึงมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยาง มีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ ตลอดจนสงเสริม             
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาภายใตกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ ไดแก 
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมี ความสอดรับสัมพันธกันอยางเปนระบบเพ่ือใหบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยใน             
ศตวรรษที่ 21 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2553: 4)  

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความเปนองคการแหง
การเรียนรูในอนาคตโดยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ดังนั้น การจัดการศึกษาจะ
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ประสบผลสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิสัยทัศนที่มองกวาง คิดไกล ใฝสูง มุงมั่นสูความสําเร็จ พัฒนาความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเปนผูนําที่มีสมรรถนะสูง คือมีความรูความสามารถมีทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและตองไดรับการพัฒนาและการเสริมสราง
สมรรถนะอยูเสมอ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะจะเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจชัดเจน มีทักษะและความสามารถใน                  
การประยุกตศาสตรอยางมีศิลป ซึ่งแนวโนมหรือผลของการมีสมรรถนะจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและสงผลชวยสรางความสําเร็จใน
ระดับองคกร ซึ่งทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา            
ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรบัการพัฒนาทักษะในดานการจดัการสถานศึกษาและการบริหารตนเองอยางตอเนือ่ง 
เพ่ือนําไปสูการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ นักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเก่ียวกับทักษะสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ดังเชน แนวคิดของวิจารณ พานิช (2553: 17) กลาววา ทักษะการบรหิารของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย  1) 
ดานชีวิตและการทํางาน 2) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 3) ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 4) ดานทักษะทาง
สังคมและทักษะขามวัฒนธรรม  5) ดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได 6) ดานภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบ และแนวคิดของวรพจน วงศกิจรุงเรือง และ อธปิ จิตตฤกษ (2556: 133 - 136)  ไดกลาวถึงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 มีอยูดวยกัน 3 ประการ 1) ทักษะชีวิตและการทํางาน 2) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม เปนตน  

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21ของผูบริหารสถานศึกษาตาม                   
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
อีกทั้งยังเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหสูงยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
     การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปการศึกษา 2563  
จํานวน 2,090 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 314 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 1,197 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 579 
คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1, ออนไลน: 2563 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2, ออนไลน: 2563)  
       การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปการศึกษา 2563 
จํานวน 324 คน แบงออกเปน สถานศึกษาขนาดเล็ก 49 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 185 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ                   
90 คน โดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607 – 610) การสุมตัวอยางเปน
การสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling)  ซึ่งใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นของการแบงหลังจากนั้น จึงทํา                
การคัดเลือกครูในสถานศึกษาดวยวิธกีารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ และขนาดสถานศึกษาที่ครูผูสอนปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check - List) สวนประสบการณในการทํางานมีลักษณะแบบเปนเติมคํา 
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 ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามแบบของเบสทและคาหน (Best and 
Kahn)  
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเพ่ือนํามาใชในการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวทางในการสรางเครื่องมือวัด 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตอง 
ครบถวน ชัดเจนตามกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้น รวมท้ังสํานวนภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม จํานวน 5 ดาน รวม 31 ขอ 
ประกอบดวยดานทักษะดานชีวติและการทํางานจํานวน 7 ขอ ดานทักษะดานสังคมและวัฒนธรรมขามชาติ จํานวน 7 ขอ ดาน
ทักษะดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง จํานวน 5 ขอ ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จํานวน 6 ขอ 
และทักษะดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ จํานวน 6 ขอ  
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานเพ่ือ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item - Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.80 - 1.00 คงเหลือขอคําถามในแบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีการตัดขอ
คําถาม 1 ขอ เน่ืองจากผูทรงคุณวุฒิเห็นวาไมเหมาะสม  
 4. ปรับปรุงแกไขขอความในแบบสอบถามอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกับประธานและกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try - out) กับครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งเปนครูโรงเรียนบานประตง โรงเรียนเดียว แลวนํามาหาคาอํานาจ
จําแนกเปนรายขอ (Discrimination) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ซึ่งมีคาอยูในชวงระหวาง 0.47 ถึง 0.96  
 6. นําแบบสอบถามที่วิ เคราะหหาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธกีารคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,1990: 202 - 204) ไดเทากับ .97  
 7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง เพ่ือนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเพ่ือขอความรวมมือในการวิจัย  
 2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือไปยังครูผูสอนตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ี
 3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดวยตนเอง โดยวางแผนการ
เก็บแบบสอบถามในเดือน เมษายน 2564 เปนเวลา 4 สัปดาห โดยสัปดาห ที่  1 เก็บตัวอยางจากสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จํานวน 49 ชุด สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 เก็บตัวอยางจากสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 185 ชุด และในสัปดาหที่ 4 เก็บ
ตัวอยางจากสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 90 ชุด ไดรับการตอบรับกลับคืนมาในครั้งแรก 295 ชุด คิดเปนรอยละ 91.04 
หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายเพิ่มเติมจนครบตามท่ีกําหนดไว รวมทั้งสิ้น 324 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวเิคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้  
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และขนาดสถานศึกษาที่ครูผูสอน
ปฏิบัติงานโดยการหาคาความถี่ รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง สวนประสบการณใน              
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การทํางาน ผูวิจัยนําคาประสบการณในการทํางานมาหาคาเฉลี่ย เพ่ือจําแนกเปนประสบการณนอยและประสบการณมาก 
จากนั้นหาความถี่ของผูที่มีประสบการณนอยและประสบการณมาก และหาคารอยละ 
 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนนดังน้ี (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2550: 77)  
  4.51 - 5.00 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับนอย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง ทักษะการบริหารงานตามความคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับนอยที่สุด 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางานของครูผูสอนโดยการ
ทดสอบคาที (t-test) สองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent-Samples t-test) 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีครูผูสอนปฏิบัติงานโดยวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใชวิธีการทดสอบความแตกตาง
รายคูตามวิธ ีLeast – Significant Different (LSD) 
 5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิตพ้ืินฐาน 
 1. รอยละ (%) 
 2. คาเฉลี่ย ( ) 
 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิตทิี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. คาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Index of item - Objective Congruence : IOC) 
 2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
 3. คาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา ( - Coefficient)                
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
 สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
             1. การทดสอบคาที (t - test) สองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent-Samples t-test) 
  2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ผูวิจัยจะดําเนินการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช Least – Significant Different (LSD)  

 

ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี สามารถสรปุผลการวจิัยไดดังนี ้
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 63.60  มีประสบการณการ
ทํางานมาก คิดเปนรอยละ 64.50 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 57.10 
 2.  ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม อยูในระดับมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ทักษะดานชีวิตและการทํางาน ( = 4.35)                                   

X
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ทักษะดานสังคมและวัฒนธรรมขามชาติ ( = 4.18) ทักษะดานการริเริ่มสรางสรรคแลtการเปนตัวของตัวเอง ( = 4.06) 
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ( = 3.73) และทักษะดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ( = 3.63) 
 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบรหิารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครผููสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 5. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน               
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิ จัยทักษะการบริหารในศตวรรษที่  21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน                             
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี ้  
 1. ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในการไดมาซึ่งตําแหนงผูบริหารนั้น 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการและผูอํานวยการสถานศึกษาอยางรัดกุมเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การบริหารสถานศึกษา และมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ไดแก การพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร  ซึ่งตองมีความเปนผูนําที่มีสมรรถนะสูง คือ                
มีความรูความสามารถ  มีทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและตองไดรับการพัฒนาและ
การเสริมสรางสมรรถนะอยูเสมอ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะจะเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจชัดเจน มีทักษะและ
ความสามารถในการประยุกตศาสตรอยางมีศิลป ซึ่งแนวโนมหรือผลของการมีสมรรถนะจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและสงผล
ชวยสรางความสําเร็จในระดับองคกร และการบริหารตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอองคกร ซึ่งประกอบดวยทักษะดานชีวิตและการทํางาน ดานสังคมและวัฒนธรรมขามชาติ ดานการริเริ่ม
สรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ อีกทั้งยังมี
การดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจากหนวยงานการศึกษาอยางสม่ําเสมอ สงผลใหผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ นโยบายในการดําเนินงานอยางชัดเจน 
ใชหลักการกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม และยังมีความเปนผูนําสามารถสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาและแนะนําการดําเนินงานไดอยางถูกตอง เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมใน                  
การตัดสินใจ และแกไขขอขัดแยง มีการปรับปรุง การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ดวยเหตุน้ีทําใหความคิดเห็นของ
ครูผูสอนที่มีตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรเพ็ญ  ธนะฤกษ (2555: 73)  ไดศึกษาเรื่อง ทักษะของ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมอยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบรหิารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครผููสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจาก ครูผูสอนมีเสรีภาพในการพัฒนาศักยภาพตนเอง การแสวงหาความรูและความสามารถใน การปฏิบัติงานไม
เหมือนกัน มีอํานาจหนาท่ีและลักษณะในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ทุกคนมีอิสระในการปฏิบัตงิาน โดยไมขึ้นอยูกับเพศ ทั้งน้ีผูบริหาร
สถานศึกษามีการจัดโครงสรางระบบงานตามบริบทและวัฒนธรรมขององคกรแตกตางกันไป อาจทําใหครูผูสอนที่เปนเพศชายและเพศ
หญิง มีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา  ประสมนาค 
(2554: 59) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  สหวิทยาเขตเสรี
ไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จําแนกตามเพศโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบรหิารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครผููสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อดํารงตําแหนงผูบริหารแลว ก็จะไดรับการพัฒนาทักษะทางการบริหาร เพ่ือเตรียม  ความพรอมกอน
เขาสูตําแหนง มีการอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งใน
และตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการบริหารงานประกอบกับการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันใชรูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตองทํางานและแกไขปญหารวมกันโดยทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
จะตองรับทราบหลักในการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวย  การปฏิบัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลของการบริหารตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน จึงชี้ใหเห็นวาถึงแม
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน แตก็มีความคิดเห็นตอทักษะ การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิกา ประสมนาค (2554: 59) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะ การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสห
วิทยาเขตเสรไีทย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบรหิารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครผููสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีโครงสรางการบริหารงานและการแบงสายงาน
ออกเปนแตละกลุมสาระวิชาที่ชัดเจน การมอบหมายเปนไปตามลําดับช้ันของสายการบังคับบัญชา ทําใหครูผูสอนไมคอยไดมี
โอกาสพบปะพูดคุยกับบริหารสถานศึกษามากนัก ในขณะท่ีสถานศึกษาขนาดเล็กมีครูและบุคลากรทางการศึกษานอย 
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมดูแลบัญชาโดยตรง ไมจําเปนตองมีการมอบหมายตามลําดับชั้นสายงาน สงผลให                  
การเขาถึงผูบริหารสถานศึกษาเปนไปไดโดยงาย นอกจากนี้โรงเรียนขนาดใหญมีระบบการบริหารหรือการจัดการมีสาย               
การบังคับบัญชา มีตําแหนงรองผูอํานวยการ หัวหนางาน ฝายตาง ๆ หัวหนาสายชั้น หัวหนากลุมสาระ เปนผูรับผิดชอบใน              
การปฏิบัติงานแทน ซึ่งสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก ไมมีสายการบังคับบัญชาดังกลาว เพราะมีครูผูสอน
และบุคลากรในสถานศึกษานอย ทําใหครูผูสอนตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและรับผิดชอบในโครงการตาง ๆ 
และผูบริหารสถานศึกษาตองใชทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 อยางเต็มศักยภาพ เพราะไมมีผูปฏิบัติงานแทน 
ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดเล็กจึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาแตกตางไปจากครูผูสอนซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญสอดคลองกับงานวิจัยของ                    
เสาวภา  พรเสนาะ (2556: 84) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตาม                    
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรพัฒนาผูบริหารในดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาควรยอมรับในความแตกตางระดับ
บุคคลของผูรวมงาน การทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวโดยการกระตุนจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รวมทั้งเปด
โอกาสใหผูรวมงานได แสดงความคิดเห็นและยอมรับในความสามารถท่ีแตกตางกันเพื่อกาวทันสูสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว 
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 2. ควรพัฒนาดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   โดยการพัฒนาระบบเครือขายออนไลนภายในสถานศึกษาอยาง
ทั่วถึง เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชนอยางกวางขวางมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการเรยีนรูตลอดชีวิตและการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
 2. ควรศึกษาทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  
 3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอน  
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 
ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

Development of the Flipped Classroom Learning Activities with Cooperative 
Learning TGT Techique for Grade 8 Achievement   

จิรายุส ศรีทอง* 
คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

*Corresponding Author E-mail: reydigus101@gmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับ
ดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ 
TGT โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบไปดวย กลุมทดลองจํานวน 40 คน กลุม
ควบคุมจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบ
และเทคโนโลยี เรื่อง วัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยี  2) แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลบัดานผสมผสานการจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือ TGT และ แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติการทดสอบคาที T-test independent 

ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ TGT พบวา มีคาประสิทธิภาพ 76.13/77.50 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้ง 2 วิธี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวาง 2 วิธี พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความตางกัน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 คําสําคัญ : การเรียนรูแบบรวมมือ TGT หองเรียนกลับดาน, การจัดการเรียนรู, ผลสัมฤทธิ ์
 

Abstract 
 

The purposes of the research were to develop learning activities by using the flipped classroom 
with cooperative learning TGT for 8th grade students, and compare student’s achievement before and after 
obtaining teaching the flipped classroom with cooperative learning TGT.  The sample of the study was a 
group of eighty 8th grade students. The research instrument 1) The test of achievement subject design and 
technology a multiple- choice- test of knowledge about Technology equipment material, and 2) plan of 
flipped classroom with cooperative learning lesson plans and the flipped classroom lesson plans.  The 
research statistic used were percentage, mean and standard deviation, and t-test for independent samples. 

Results of the research were as follows: The research results showed that the efficiency of the 
learning activities by using the flipped classroom with cooperative learning TGT was 76.13/77.50 and the 
results of comparing before and after learning achievement of the flipped classroom and the flipped 
classroom with cooperative learning TGT, which was little higher at .05 level of significance. Therefore, the 
results of comparing the two groups of learning management were not different. 
Keywords: The flipped classroom with cooperative learning, learning management, learning 
achievement 
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บทนํา 
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือให

ประเทศไดบรรลุวิสัยทัศน “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน ตามแนวทางท่ีกําหนดใน
ยุทธศาสตรชาตินั้น จําเปนตองอาศัยรูความสามารถและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนถึงการพัฒนากําลังคนใหเหมาะสมเพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
ปลานกลาง ยุทธศาสตรชาติไดระบุวาระในการพัฒนาที่เนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศสูการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร ตลอดจนผลกระทบจากพลวัตกระบวนการโลกาภิวัตน การยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ และภูมิรัฐใหม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันจากการพัฒนาอยางกาวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถือวาเปนสาระท่ีสําคัญและเปนแกนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เนนการเช่ือมโยงความรูกระบวนการหาความรู และแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุก
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาในการศึกษาคนควา คิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว โดยผูเรียนสามารถใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหาและพัฒนา
งานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและคํานึกถึง
ผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม (หลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร, 2560 : 3) 

จากสภาพปญหาในปจจุบันพบวา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ในการสอบป 2563 จากนักเรียน 
352,867 คน พบวานักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยที่ 20.1 – 30.00 คะแนน สูงถึง 162,747 คนคิดเปนรอยละ 46.131 คะแนนทาง
วิทยาศาสตรที่ยังไมถึง 50 เปอรเซ็นต สูงถึงรอยละ 96.554 และจากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาผลทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสตรีศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 33.40 คะแนน ซึ่งยังไมสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ท่ีทําไดใน
หองเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ไดคะแนน 78.42 คะแนน จากสภาพปญหาดังกลาวพบวา
จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้นยังทําไดยังไมตอบโจทยการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูดวยตนเอง สงผลใหคะแนน
การศึกษาระดับชาติคอนขางต่ําดังน้ันผูวิจัยจึงทดลองเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเนนการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูท่ีถาวร
และตอยอดไดซึ่งสอดคลองการจัดการเรียนรูในสถานการณ โควิด 19 และการเรียนการสอนของผูวิจัยมีเพียง 1 ช่ัวโมงตอ
สัปดาหเทานั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่ตองการผูเรียนที่มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงไดทําการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช Flipped classroom และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT ในการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี ้

Flipped classroom อีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจในยุคปจจุบัน เปนกระบวนการสอน
เชิงรุกรูปแบบหนึ่งท่ีเนนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปลี่ยนการใชเวลาในชั้นเรียนจากการฟงเนื้อหา มาเปนการทํากิจกรรม 
เพื่อสรางเสริมประสบการณและฝกการแกไขปญหา โดยผูเรียนสามารเรียนนอกเวลาช้ันเรียนในการศึกษาเนื้อหาผานสื่อการ
เรียนรู และทําการบานในชั้นเรียนก็จะชวยใหผูเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนรวมหองหรือครูได (วิธ ูดิลกธรสกุล, ปยะเมธ ดิลกธร
สกุล, 2562) การเรียนรูที่ลดชองวางของความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนที่สามารถเรงหรือลดเวลาวิดีโอการสอน อีกทั้ง
ยังสามารถฟงซ้ํา ๆ ไดตลอดเวลาที่จะเรียนรูเหมาะกับการเรียนรูในสถานการณโควดิท่ีตองเนนการเรียนรูแบบออนไลนและยัง
สามารถตอบสนองเรื่องของเวลาที่มีอยางจํากัดได  

การผสมผสาน Flipped classroom และ การจัดการเรียนรู cooperative learning TGT เปนการจัดการเรียนรูที่
เนนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ ทักษะการเรียนรูทางสังคม ที่นอกจากจะเปลี่ยนหองเรียนกลับดานแลวยังเพ่ิม
ปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนดวยกันและครูผูสอน การเรียนรูในหองเรียนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนที่จะสงผลใหผูเรียนนั้น
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู มี 3 ลักษณะควบคูกัน คือ 1.ลักษณะของการแขงขัน 2.ลักษณะตางคนตางเรียน  
3.ลักษณะของการรวมมือหรือชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู (Johnson and Johnson, 1994:31-32 ) เนื่องจาก
สถานการณโควิด19 ทําใหการเรียนการสอนออนไลนและออนไซดควบคูกันการจัดการเรียนรูผสมผสานเรียนออนไลนโดยใช 
Flipped classroom เสริมสรางทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใช Cooperative learning Team game tournament 
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เพิ่มความทาทายและทักษะทางสังคมแกผูเรียน สงผลใหผูเรียนไดแขงขันและเปนสวนหนึ่งกับความสําเร็จของกลุมเกิดความ 
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน
ผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูหองเรยีนกลับดานผสมผสานการเรยีนรูแบบรวมมือ TGT ที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนการวจัิยเชิงทดลองจริง (True-Experimental Design) 
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Pretest Posttest Control Group Design 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย  
 ประชากร ที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอ เมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด ปการศึกษา 2/2562 จํานวน 9 หอง มีนักเรียนจํานวน 360 คน 
 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 80 คน ไดโดยวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (simple random 
sampling) ไดผลจากการสุมดังนี้ หองท่ี 7 เปนหองทดลอง จํานวนนักเรียน 40 คน หองท่ี 1 เปนหองควบคุม จํานวนนักเรียน 
40 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ แผนการจัดการเรยีนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ TGT วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ตัวแปรตาม ไดแก 
 1. ประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลบัดานและการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการ
เรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 
 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน และ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 
 3. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT (สําหรับกลุมทดลอง) 
จํานวน 2 แผน รวม 12 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน (สําหรับกลุมควบคุม) จํานวน 2 แผน รวม 12 
ชั่วโมง 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 วสัดุ อุปกรณทางเทคโนโลย ี

หนวยการเรียนรูที่ 2 เครื่องมือ เครื่องกล การเกิดแสงและเสียง 
การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ดานหลักสูตรการสอนและทางดาน

เทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 ทาน พบวา ผลการประเมินไดคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.50 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการ
ประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน ไดคาเฉลี่ยอยูที่ 4.30 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี เรือ่ง เทคโนโลยีกับชีวติ แบบเลือกตอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบเลือกตอบจํานวน 40 ขอ ใชจริง 30 ขอ ผลการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานทั้ง 3 ทาน 
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โดยคํานวณหาคาอํานาจจําแนกและคาความยากงายเปนรายขอ โดยผลวเิคราะหพบวามีคาอํานาจจําแนกเทากับ -0.1 – 0.45 
คาความยากงายอยูที่ 0.45 – 0.85 และคาความเช่ือมั่นอยูท่ี 0.85 จํานวน 40 ขอ และคัดเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระหวาง 2 กลุม T-test Independent 

2. การวิเคราะหหาประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรยีนรู E1/ E2 
3. การวิเคราะหหาคณุภาพเครื่องมือ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความ

เท่ียงตรง (Validity) คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น (Discrimination) 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและแผนการจัดการเรียนรู

หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 รูปท่ี 1 หลักแนวคิดในการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 
ผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและแผนการจัดการเรียนรูหองเรียน

กลับดานผสมผสานการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ TGT ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรู นําไปทดลองและหาประสิทธภิาพกับ
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กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังจากนั้นไดนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมา
วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑที่ไดกําหนดเอาไว 75/75 โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรูคือ E1/ E2 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียน
กลับดาน และ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน 

N = 40 
แบบทดสอบระหวางเรียนกลุม

ทดลอง 
แบบทดสอบหลังเรียนกลุม

ทดลอง 
แบบทดสอบระหวางเรียนกลุม

ควบคุม 
แบบทดสอบหลังเรียนกลุม

ควบคุม 

คาเฉลี่ย X 15.23 23.25 15.23 22.78 

ประสิทธิภาพ 76.13 77.50 78.13 75.92 

 
จากตารางท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดผลการทดลองหาประสิทธิภาพ พบวา รอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนมีคา 76.13 โดยคาเฉลี่ยคะแนนระหวางเรียนเต็ม 20 คะแนน อยูที่ 15.23 และรอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนใน
กลุมทดลองทําแบบทดสอบหลังเรียน มีคา 77.50 คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 30 คะแนน อยูท่ี 23.25 คะแนน แสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลบัดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีคาเทากับ 76.13 / 77.50 เมื่อเทียบเกณฑการ
ประเมิน 75/75 แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 

แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดผลการทดลองหาประสิทธิภาพ พบวา 
รอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบระหวางเรยีนมีคา 78.13 โดยคาเฉลี่ยคะแนนระหวางเรยีนเตม็ 20 
คะแนน อยูท่ี 15.63 และรอยละคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบหลังเรียน มีคา 75.92 คาเฉลี่ยคะแนน
หลังเรียน 30 คะแนน อยูท่ี 22.78 คะแนน แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ TGT มีคาเทากับ 78.13 / 75.92 เมื่อเทียบเกณฑการประเมิน 75/75 แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน
ผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 

ตอนท่ี 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT และ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน  

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมที่ใชการจดัการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมการเรยีนรูแบบรวมมือ 
TGT กลุมทดลอง 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือTGT ผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน 

กลุมทดลอง X S.D. t Sig. 

กอนเรียน 16.05 3.967 
-7.347 .000 

หลังเรียน 23.25 4.186 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการ

เรียนรูแบบรวมมือ TGT กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 16.05 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยูท่ี 23.25 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกอนเรียนและหลังเรยีนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมที่ใชการจดัการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กลุมควบคุม 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการ
จัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน 

กลุมควบคุม X S.D. t Sig. 

กอนเรียน 19.10 2.960 
-6.174 .000 

หลังเรียน 22.78 2.703 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 19.10 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยูท่ี 22.78 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนพบวา 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กับ การจัดการ
เรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
TGT ผสมผสานการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน 

การทดลอง N X S.D. t P 
กลุมทดลอง 40 23.25 4.186 

.603 .548 กลุมควบคุม 40 22.78 2.703 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ การจัดการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ประสิทธภิาพแผนของกลุมทดลอง 

E1/ E2 เทากับ 78.13/75.92 และ ประสิทธิภาพของแผนกลุมควบคุม E1/ E2 เทากับ 76.13/77.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด 75/75 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงศ ภูพันนา(2562) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานเรื่อง 
ความปลอดภัยและทักษะในหองปฏิบัติการเคมี ไดผลประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียนรูอยูที่ 79.67/78.00 ซึ่งกวาเกณฑ
ที่กําหนดเอาไว 75/75 และงานวิจัยของวิธู ดิลกธรสกุล, ปยะเมธ ดิลกธรสกุล (2562) ที่วิจัยเรื่อง ผลของการจัดการ 
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานรวมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาเภสัชวิทยา หัวขอยาที่ใชในความผิด

ปกติของตอมไทรอยด โดยผลการวจิัยพบวา คะแนนเกรดเฉลี่ยทุกคนคอื 3.35±0.37 ทุกคนผานการเรียนและการประเมินผล
ในรายวิชา ดังนั้นจะสรุปไดวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานและการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือสามารถทําใหผูเรียนเขาใจในเน้ือหาและมีผลตอการเรียนการสอนของผูเรียนสูงขึ้นและสงผลตอ
ประสิทธภิาพของแผนเปนไปตามเกณฑ75/75หรือสูงกวาได 
 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรูหองเรียนกลับดานกลุมควบคุม คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 19.10 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ 22.78 
และการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 16.05 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 23.25 สอดคลองกับงานวิจัยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร นามวงออน,ทิพรัตน สิทธิ
วงศ,ประหยัด จิระวรพงศ (2559) ซึ่งไดทําวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูเปน
ทีม หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนิสิตปริญญาตรีโดยผลของงานวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานรวมกับการ
เรียนรูเปนทีมจะสามารถชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการทํางานเปนทีม ผูเรียนสามารถเรียนรู
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันภายใตความดูแลของครูผูสอน การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดังกลาวจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนไดและยังสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพงษ พุมพวงและทิพรัตน สิทธิวงศ
(2561)โดยวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับ
นิสิตระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย คือ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 จากการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
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 3. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดาน กับ การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ในการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมนั้น ไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร นามวงออน, 
ทิพรัตน สิทธิวงศ, ประหยัด จิระวรพงศ (2559) และธีรพงศ ภูพันนา(2562) ซึ่งงานวิจัยท่ีอางถึงนั้นสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้ง 2 วิธีดีขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยยังพบวา การจัดการเรียนการสอนของหองเรียนกับดานและหองเรียนกลับดาน
ผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT นั้นสามารถเพ่ิมขีดจํากัดในการเรียนรูสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนไดแมจะไม
แตกตางกันแตผูวิจัยไดคนพบวาผูเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ทําให
ผูเรียนมีทักษะทางสังคม เจตคติที่ดีตอวิชา และผูเรียนไดแขงขันเกมตอบปญหาและเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของกลุมนั้น ๆ
สงผลใหมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และพัฒนาเรียนรูใหตนเองมีศักยภาพที่ดีไดในอนาคต 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1.1 การวิจัยการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือนั้นอาศัยความพรอมในการเขาถึง
เทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตพอสมควร ควรศึกษาความพรอมของนักเรียนกอนนําไปใชทดลองวิจัย  
 1.2 ครูผูสอนควรมีความพรอมในการจัดกิจกรรมท่ีกระตุนทําใหนักเรียนเกิดการแขงขันกันในกลุมเพราะหากการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้น ครูผูสอนไมสามารถกระตุนสภาพแวดลอมทําใหเกิดการแขงขันได จะทําใหการวิจัยขอผิดพลาด
ไดงาย 
 1.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือผสมผสานการเรียนรูแบบ TGT จะเกิดจุดบกพรองไดงายหากการแขงขันการตอบ
ปญหาแบบกลุมนั้น มีกลุมที่แพและกลุมที่ชนะ ควรศึกษาจิตวิทยาการสอนใหดีเพราะการเสริมแรงใหแกทีมที่ชนะมากเกินไป
ความคาดหวังของแตละกลุมท่ีตองการชนะจะสูงขึ้น ความผิดหวังแกกลุมที่แพก็จะสูงตามมาเชนกัน หากเสริมแรงกลุมท่ีแพ
ผิดพลาดไปอาจทําใหเจตคติดานลบที่มีตอวิชา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา สังเกตไดจากคา S.D. ของการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนเรียนรูแบบรวมมือ TGT ที่สูงกวา การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน จากการสังเกต
พบวา 3 ใน 5 ของนักเรียนท่ีไดคะแนนนอยคือกลุมที่ไดท่ีสุดทายของการแขงขัน ดังน้ันการเสริมแรงทางบวกของทีมท่ีแพจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะอาจเปน 1 ในปจจัยท่ีสงผลใหผลเปรียบเทียบกลุมทดลองไมแตกตางจากกลุมควบคุมมากนัก 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งถัดไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับการเรียนรูแบบนําตนเอง เพราะการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การเรียนรูแบบรวมมือTGT และการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน อาศัยทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองเปนหลักที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2 หากวิจัยเพ่ือนําไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอยางเดียวไมควรนําวิธีการสอนการจัดการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT ควรใชวิธีการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน เวนแตหากตองการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับทักษะอื่น ๆ รวมดวย 
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บทคัดยอ 

          ความสมารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายแสดงใหเห็นถึงความแข็งแรงสมบรูณของรางกายในการตอบสนอง
ของระบบการเผาผลาญอาหารของรางกาย ระบบการหายใจ ระบบของหัวใจและหลอดเลือดตอการออกกําลังกายของ
นักศึกษา การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกาย ตามโปรแกรมไทยฟตที่มีตอความสามารถใน
การจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ประชากร
ที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวชิา สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย ภาคตน ปการศึกษา 
2563 จํานวน 107 คนโดยแบงกลุมแบบสุมออกเปน 2 กลุม กลุม 1 เปนกลุมควบคุม 50 คน และกลุม 2 เปนกลุมทดลอง 57 
คนโดยใชโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟตในการออกกําลังกายครั้งละ 60 นาที ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห ในวันจันทร 
พุธและศุกร วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาที วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ
วัดซ้ํา ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธแีอลเอสดี โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
          ผลการวิจัยพบวา  ความสมารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของกลุมที่ 1 และ 2 กอนการออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ย 
37.40±7.21, 37.96±4.76 ml./kg./min. ภายหลังสัปดาหที่  6มีค า เฉลี่ ย40.08±6.66, 40.61±4.67ml./kg./min  และ
ภายหลังสัปดาหที่ 12 มีคาเฉลี่ย 40.64±8.18, 46.01±5.10ml./kg./min. ตามลําดับ ซึ่งคาเฉลี่ยของ ความสามารถในการจับ
ออกซิเจนสูงสุดของรางกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกาย
ดวยการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตที่สงผลตอความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย ระหวางกลุมที่1 
และกลุมท่ี 2 กอนการออกกําลังกาย และภายหลังสัปดาหท่ี 6, 12 พบวามีคาเฉลี่ยของ VO2max แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ:  โปรแกรมไทยฟต, ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด 

Abstract       
                   Maximum oxygen consumption ( VO2max)  indicates the body's complete strength in response 
to the body's metabolic, respiratory, and cardiovascular systems to exercise. The purposes of this study 
were to investigate and compare the results of exercise. according to the Thai Fit program on maximum 
oxygen consumption ( VO2max)  of students of the National Sports University,Chonburi Campus. The 
population used in the study are 3rd year students enrolled in the subject Sports physiology and exercise 
in the first semester of the  academic year 2020.The sample onsisted of 107 participants randomly divided 
into 2 groups: Group 1 was a control group of 50 participats and Group 2 was an experimental group of 57 
participants using the ThaiFit exercise program to exercise. 60 minutes each time over a period of 12 weeks 
on Monday, Wednesday and Friday. Data were analyzed by using mean, standard deviation and one-way 
analysis of variance. The mean difference of each pair was tested using the LSD method. with statistical 
significance at the 0.05 level 
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               The findings revealed that the mean scores of Vo2max of pre-exercise in the first and the second 
groups were 37.40±7.21, 37.96±4.76 ml./kg./min. The mean after the sixth week was 40.08±6.66, 
40.61±4.67ml./kg./min. and the mean after the 12th week was 40.64±8.18, 46.01±5.10ml./kg./min. 
respectively. The average of maximum oxygen consumption ( VO2max). showed statistically significant 
difference at the 0.05 level. For the comparison of the effect of exercise according to the Thai Fit program 
on maximum oxygen consumption ( VO2max) . between group 1 and group 2 before and after doing exercise 
6 and after 12 weeks, it found that there was  statisticaliy significant difference at the 0.05 level As 
mentioned above, it can be concluded that the Thai Fit program is useful to use in exercise as well. 

Keywords: Thai fit program, Maximum oxygen Uptake 

    
บทนํา 
              สมรรถภาพทางกายท่ีดีเปนเครื่องบงชี้ถึงความแข็งแรงของรางกาย  มีผลสงใหการทํางานหรือการทํากิจวัตร
ประจําวัน มีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการทํางานของระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ  และการไหลเวียนโลหิต  เปน
เครื่องบงช้ีถึงสมรรถภาพทางกายของมนุษย  วาดีหรือไมดี เพียงใดนั้น การทํางานหรือออกกําลังกาย  ตองอาศัยความแข็งแรง
ของหัวใจประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและความอดทนของกลามเนื้อ   บุคคลที่มีหัวใจซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานดี  มีระบบไหลเวียนโลหิตดีและมีความอดทนของกลามเนื้อดียอมเปนผูไดเปรียบ   โดยเฉพาะถาการทํางานนั้นเปนการ
แขงขันกีฬาหรือเปนกีฬาชนิดที่ตองใชการทํางานหนักติดตอกันเปนระยะเวลานาน  เชน  วิ่งระยะไกล  วายน้ํา บาสเกตบอล  
ฯลฯ  ผูที่มีระบบการทํางานของหัวใจ  ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และความอดทนของกลามเนื้อดี  ก็ยอมจะเปนผู
ชนะในการแขงขัน (Hoeger.2002 ) กลาววาเมื่อมีการออกกําลังกายเปนเวลานาน ผูท่ีมีสมรรถภาพการทํางานของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนที่ดีกวา จะสามารถนําออกซิเจนเขาสูกลามเนื้อเยื่อไดมาก โดยเฉพาะการนําเอาออกซิเจนเขาสู
กลามเนื้อหัวใจ ซึ่งตองทําหนาที่สูบฉีดมากครั้งกวา ดังน้ัน การสงออกซิเจนและความสามารถในการจับออกซิเจนที่สูงจึงแสดง
ถึงประสิทธิภาพของรางกาย ดังน้ันการวัดสมรรถภาพทางกายควรวัดจากการทํางานของหัวใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต             
                   การที่จะทราบถึงการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  ก็โดยดูจากความอดทนของหัวใจและ
ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตในการปรับตัวใหเขากับสภาพงานที่ทําอยู  รวมทั้งความแข็งแรงและความอดทนของ
กลามเนื้อดวย  เพราะในขณะท่ีกลามเนื้อทํางาน  หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  มีหนาที่จัดหาพลังงานใหแกกลามเนื้อ   
และนําของเสียที่เกิดจากการทํางานออกไปจากบริเวณกลามเนื้อที่ทํางาน  ความตองการพลังงาน   และขับถายของเสียของ
กลามเนื้อจะเพ่ิมขึ้นเปนสัดสวนโดยตรงกับความหนักของกิจกรรมที่มีตอกลามเนื้อ  ความตองการพลังงานในขณะออกกําลังจะ
สูงกวาขณะพัก  เพราะหัวใจถูกเรงใหทํางานมากขึ้น  เพ่ือสงโลหิตใหมีการไหลเวียนรวดเร็วขึ้น  ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกลามเนื้อจะขึ้นอยูกับ  สมรรถภาพในการทํางานของหัวใจ  และหลอดโลหิต  โดยเฉพาะในการทํางานท่ียืดเยื้อติดตอกัน 
การทําหนาที่ของระบบอวัยวะเหลานี้ จะทํางานไดดี ตองมีหลักการ ดังท่ีสมาคมเวชศาสตรการกีฬาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
(2010) ใหคําแนะนําเรื่องความเขมขนของการออกกําลังกาย ควรอยูในชวง 60-90% ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ หรือ 
50-85% ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดดวยระยะเวลา 20-60 นาที ที่ความบอย 3-5 ครั้งตอสัปดาห การออกกําลัง
กายอยาง ถูกตองและสม่ําเสมอ จะทําใหการไหลเวียนของเลือดมากขึ้น จึงทําใหความสามารถในการใชออกซิเจนดีข้ึน และ
สมาคมเวชศาสตรการกีฬาแหงสหรัฐอเมริกายัง ไดเสนอหลักการพ้ืนฐานในการออกกําลังกาย โดยม ีองคประกอบของการออก
กําลังกายตามหลักเกณฑของ “ฟทท” (Frequency Intensity Time Type :FITT) กลาวคือ หลักของความบอยของการออกกาลงักาย 
(Frequency of Exercise) คือความบอยในการออกกาลงักาย เปนหลักของความถ่ีในแตละสัปดาห โดยควรออกกาลงักาย 3-5 ครั้ง 
ตอสัปดาหและตองกระทําอยางสม่ําเสมอไมควรหยุดเกิน 2 วัน จึงจะมีผลในการเพ่ิมสมรรถภาพทางรางกาย ทําใหเกิดความ
ทนทานของปอด หัวใจ สําหรับการออกกําลังกายในจํานวนครั้งงที่นอยกวานี้จะมีผลแคการเผาผลาญพลังงานเทานั้น แตไมมี
ผลในการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย  หลักของความหนัก ความแรงของการออกกําลังกาย (Intensity of Exercise) คือระดับ ความ
หนักในการออกกําลังกาย เปนหลักการกําหนดขนาดของการออกกําลังกาย ที่ชวยรักษาระยะเวลา และกาหนดใหรางกายเผา
พลาญพลังงานจากแหลงสะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ การออกกาลงักายโดย ใชความแรงมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถของแตละบุคคล หากออกกําลังกายหนักหรือเบาเกินไปรางกายก็จะเผาผลาญไดไมเต็มที่ โดยใชจํานวนการเตน
ของหัวใจเปนตัวกําหนด โดยหลัก การคํานวณท่ีเปนท่ีนิยม คือ การใชคาอัตราการเตน ของหัวใจเปาหมายหลัก โดยอัตราการ
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เตนของหัวใจเปาหมายสามารถคํานวณไดจากอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจเทากับ 220 - อายุ (ป ) เปนการวัดดูอัตรา การเตน
ของหัวใจขณะออกกําลังกาย ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับการใชออกซิเจนอยางเพียงพอและ ปลอดภัยโดยแบงขนาดของการ
ออกกําลังกายเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับต่ํา หมายถึง เมื่อออกกําลังกาย แลวหัวใจเตนประมาณรอยละ 50-60 ของอัตราการเตน
ของหัวใจสูงสุด 2) ระดับปานกลาง หมายถึง เมื่อ ออกกาลงักายแลวหัวใจเตน ประมาณ รอยละ 66-85 ของอัตราการเตนของ
หัวใจสูงสุด และ 3) ระดับสูง หมายถึง เมื่อออกกําลังกายแลวหัวใจเตนมากกวา รอยละ 85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด  

                ในการออกกําลังกายในปจจุบัน ความสนใจในการออกกําลังกายมีมากขึ้น  โดยเฉพาะการมีรูปแบบตาง ๆ ในการ
ออกกําลังกายเชนโปรแกรมการออกกําลังกาย โดยใช แอปพิเคชั่น เชนการออกกําลังกายไทยฟต ในแอปพิเคชั่น ไดลําดับ
ความเขมขน หนัก เบาของการออกกําลังกาย และระยะเวลาไดอยางเหมาะสมเพียงพอกับการพัฒนาความสามารถในการใช
ออกซิเจนไดดี ดังท่ี Storen และคณะ (2017)ไดกลาวไววาการฝกในรูปแบบการฝกแบบหนักสลับ เบาที่มีความเขมขนสูง 
สามารถที่จะเพิ่มอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดเพ่ิมข้ึนได 9-13%และแอปพิเคชั่น การออกกําลังกายไทยฟต มีความงายตอการ
เขาถึง พรอมท้ังมีภาพการเคลื่อนไหว ใหทําตามเปนความสะดวกตอการออกกําลังกายอยางยิ่ง   
              การออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตเปนการการออกกําลังกายอยู 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ Cardio และ Body 
Weight Training จะทําใหผูออกกําลังกายมีความสนุกเพลิดเพลินไปกับรูปแบบและเสียงสัญญาน ชวยใหผูออกกําลังกาย
สามารถออกกําลังกายไดตอเน่ืองเปนระเวลานานมากข้ึน แตอยางไรก็ตามการออกกําลังกายโดยการออกกําลังกายตาม
โปรแกรมไทยฟต ยังไมมีการศึกษาถึงความถี ่ที่เหมาะสมที่จะทํา ใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการใชออกซิเจนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดการบาดเจ็บแกผูท่ีออกกําลังกายในอนาคต นอกจากนั้นยังไมมีรายงานผลการตอบสนอง ของ
การออกกําลังกายโดยการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตวาเริ่มมีการปรับสภาพ (Adaptation) เมื่อฝกออกกําลังนาน
เทาไร ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟต ที่มีผลตอความสามารถในการใชออกซิเจน  
              จากความสําคัญขางตนคณะผูวจิัยมคีวามสนใจทีจ่ะทราบผลของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสดุ 
(VO2max)โดยการทดสอบของ ออสตรานตและไรหมิ่ง (Astrand-Ryhming) เปนวิธีการทดสอบดวยจักรยานวัดงานเพ่ือวัด 
ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกาย โดยใชเวลาเพียง 6 นาที เปนที่นิยมใชทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยท่ัวไปซึ่งเปนองคประกอบความสมบรูณของรางกาย ที่ทําใหนักศึกษาไดรับทราบผลของความสามารถความสามารถในการ
ใชออกซิเจนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งถือไดวา 
จะตองเปนครูพลศึกษาในอนาคต และตองมีความเปนผูนําในการออกกําลังกาย หากไดทราบ ถึงผลท่ีออกมาแลวนักศึกษาจะ
ไดนําผลที่ไดไปพัฒนาทั้งตนเองและยังนําไปแนะนําในการออกกําลังกาย  พรอมนําไปสงเสริมใหผูเรียนใหมีการพัฒนา
ความสามารถทางรางกายในการใชออกซิเจนสูงสุดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   เพ่ือศึกษา ผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตที่มตีอความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย 
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชั้นปที่ 3 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย ภาคตน ปการศึกษา 2563 จํานวน 4 หอง จํานวน 107 คน.
แบงกลุมแบบสุมออกเปน 2 กลุม กลุม 1 เปนกลุมควบคุม 50 คน และกลุม 2 เปนกลุมทดลอง 57 คนโดยใชโปรแกรมการ
ออกกําลังกายไทยฟต ผานการตรวจคุณภาพเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการออกกําลังกายเปนเวลา 12 
สัปดาห ในวันจันทร พุธและศุกร ครั้งละ 60 นาที เครื่องมือและอุปกรณในการวิจัยใช จักรยานวัดงาน ยี่หอ Cateye รุน 
BC1200 เพื่อใชทดสอบความสามารถของรางกายในการใชออกซิเจนไดสูงสุด โดยวิธกีารของออสตรานดและไรหมิ่ง (Åstrand 
and Rhyming cycle ergometer test) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอายุ 
น้ําหนัก ชีพจรขณะพัก และผลของคาการใช ออกซิเจนสูงสุดของประชากร กอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 12 ทําการ
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาคาที(t-test)  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา 
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธแีอลเอสดี โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความสมารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของกลุมที่ 1 และ 2 กอนการออกกําลัง ภายหลังสัปดาหที6 และ
ภายหลังสัปดาหที่ 12 มีคาความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการ
เปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายดวยการออกกําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตที่สงผลตอความสามารถในการจับออกซิเจน
สูงสุดของรางกาย ระหวางกลุมท่ี 1 และกลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกาย และภายหลังสัปดาหที่ 6, 12 พบวามีคาเฉลี่ยของ มี
คาความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด แตกตางกันอยางม ีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมลูพ้ืนฐาน ประกอบดวยอายุ น้ําหนัก ชีพจรขณะพักและความสามารถ    
             ในการจับออกซิเจนสูงสุด ของตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

 กลุม กลุมท่ี 1 (n = 50) กลุมที่ 2 (n = 57) 

 σ  σ 
อายุ(ป) 
 

20.02 0.75 19.79 0.69 

น้ําหนัก(กก.) 66.19 13.80 61.37 11.08 
ชีพจรขณะพัก 
(ครั้ง/นาที) 

74.17 10.80 73.74 8.91 

ความสามารถในการ
จับออกซิเจนสูงสดุ
กอนทดลอง 
(มล./กก./นาที) 
 

37.40 7.21 37.96 4.76 

                 จากตารางที่ 1 จะพบวา ขอมูลพ้ืนฐานองกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ประกอบไปดวย อายุ น้ําหนัก ชีพจรขณะพักและ
ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดกอนทดลอง มี คาเฉลีย่ท่ีใกลเคียงกัน แตสังเกตไดวา กลุมที่ 1 จะมีการกระจายของ
ขอมูลคอนขางมากกวา  
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลัง       
              สปัดาหที ่6 และหลังสัปดาหที ่12 ของกลุมที่ 1 และกลุมท่ี 2  

 ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด (ml./kg./min.) 
กอนออกกําลังกาย หลังสัปดาหที ่6 หลังสัปดาหที ่12 

กลุมที่ 1    

 37.40 40.08 40.64 

σ 7.21 6.66 8.18 

ลุมท่ี 2    

 37.96 40.61 46.01 

σ 4.76 4.67 5.10 

               จากตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสดุของรางกาย
ของรางกายของรางกายกอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 กลุมที่ 1 
กอนการออกกําลังกายมีคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกาย37.40 ± 7.21 
ml./kg./min. หลัง สัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกาย
40.08 ± 6.66 ml./kg./min.และหลังสัปดาหที่ 12 มีคาเฉลี่ยของอัตรา การใชออกซิเจนสูงสุด 40.64 ± 08.18ml./kg./min. 
กลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกายมคีาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกาย
37.96 ± 4.76 ml./kg./min. หลัง สัปดาหที่ 6 มีคาเฉลีย่ของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสดุของรางกายของรางกาย
ของรางกาย40.61 ± 4.67 ml./kg./min. และหลังสัปดาหที่ 12 มีคาเฉลี่ยของอัตรา การใชออกซิเจนสูงสุด 46.01 ± 5.10 
ml./kg./min. 
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ตารางที่ 3 การวเิคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของความสามารถในใชออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลัง     
              สัปดาหที ่6 และหลังสัปดาหที่ 12 ระหวางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

  σ t P 

กอนการออกกําลังกาย     
กลุม 1 37.40 7.21 -.483 .630 
กลุม 2 37.96 4.76   

หลังสัปดาหที ่6     
กลุม 1 40.08 6.66 -.484 .637 
กลุม 2 40.61 4.67   

หลังสัปดาหทื่ 12     
กลุม 1 40.64 8.18 -4.13 .000 
กลุม 2 46.01 5.10   

         *P < .05 
        จากตาราง 3 แสดงการทดสอบคาความแตกตางคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของ
รางกายของรางกาย พบวากอนการ ออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 ระหวางกลุมท่ี 1 และกลุมที่ 2 มีคาเฉลี่ยของอัตราการใช 
ออกซิเจนสูงสดุ ไมแตกตางกันยกเวนหลังสัปดาหที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4 การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ้ํา เพื่อทดสอบคาความแตกตางของคาเฉลีย่ของอัตราการใช     

 ออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1 และกลุมท่ี 2 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

กลุมที่ 1      
ระหวางชวงเวลา
ที่ทดสอบ 

1617.373 2 808.687 61.660* .000 

ความคาดเคลื่อน 1285.293 98 13.115   
กลุมที่ 2      
ระหวางชวงเวลา
ที่ทดสอบ 

 
1920.152 

 
2 

 
960.076 

 
199.429* 

 
.000 

ความคาดเคลื่อน 539.181 112 4.814   
*P < .05 
            จากตาราง 4 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําเพ่ือทดสอบคาความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของรางกายของรางกายกอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหท่ี 6และหลัง
สัปดาหที่ 12 ของกลุมท่ี 1 และกลุมที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดของกลุม ที่ 1 กอนการออกกําลังกาย หลัง
สัปดาหที่ 6และหลังสัปดาหที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคาเฉลี่ยอัตราการใช ออกซิเจนสูงสุด
ของกลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกาย หลังสัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคูของคาเฉลี่ยอัตราการใชออกซิเจนสูงสุด กอนการออกกําลังกาย หลัง     
              สัปดาหที่ 6 และหลังสัปดาหที่ 12 ของกลุมที่ 1และกลุมที่ 2 

ระยะเวลา  กอน หลังสัปดาหที่ 6 หลังสัปดาหที ่12 

กลุมที่ 1  37.40 40.08 40.64 
กอน 37.40 - 2.68* 0.60* 
หลังสัปดาหที่ 6 40.08   0.56* 
หลังสัปดาหที่12 40.64    
กลุมที่ 2  37.96 40.61 46.01 
กอน 37.96  2.65* 8.05* 
หลังสัปดาหที่ 6 40.61   5.40* 
หลังสัปดาหที่12 46.01    

*P < .05 
                  จากตาราง 5 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธขีอง LSD พบวา คาเฉลี่ยของความสามารถใน
การใชออกซิเจน สูงสุดภายในกลุมที่ 1 กอนการออกกําลังกายแตกตางกับหลังสัปดาหที่ 6 และหลังสปัดาหที่ 12 และคาเฉลี่ย
ความสามารถในการใชออกซิเจน สูงสุดหลังสัปดาหที่ 6 แตกตางกับหลังสัปดาหที่ 12 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และคาเฉลี่ยของความสามารถในการใชออกซิเจน สูงสุดภายในกลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกายแตกตางกับหลังสัปดาหที่ 6 
และหลังสัปดาหที่ 12 และคาเฉลีย่ความสามารถในการใชออกซิเจน สูงสุดหลังสัปดาหที่ 6แตกตางกับหลังสัปดาหท่ี 12 อยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
ภาพที่ 1 ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสดุ กอน-หลังของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

วิทยาเขตชลบุรี  ดวยการออกกําลงักายตามโปรแกรมไทยฟต 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการวิจัยไดศึกษาผลของการออกกําลังกายของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  คณะ
ศึกษาศาสตร วิทยาเขตชลบุรีดวยโปรแกรมการออกกําลังกาย ไทยฟต เปนเวลา 12 ทําใหความสามารถในการใชออกซิเจน
สูงสุดแตกตางกันและเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุม โดยคาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด เพิ่มข้ึน และยังพบความ
แตกตางระหวางกลุม แสดงวาการออกกําลังกายดวยโปรกแรมไทยฟตนั้นเพ่ิมความสามรถในการใชออกซิเจนสูงสุดได 

1.จากการศึกษาผลของการออกกําลังกายของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชลบุรีดวยโปรแกรมการออกกําลังกาย ไทยฟต ผลการวิจัยพบวา คาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของ กลุมท่ี 1 เฉลี่ย
อยูที่ 40.64 มล./กก./นาที และกลุมท่ี 2 อยูที่  46.01 มล./กก./นาที กลาวไดวานักศึกษากลุมที่ 2 ซึ่งเปนกลุมทดลองใช
โปรแกรมการออกกําลังกายไทฟต มีคาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดมากกวา นักศึกษากลุมที่ 1 ท้ังนี้เปนเพราะวา
โปรแกรมการการออกกําลังกาย ไทยฟต สามารถเพ่ิมอัตราความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย หลังฝก 12 
สัปดาห เพราะโปรแกรมการออกกําลังกายมคีวามหลากหลายและยัง มีระดับความหนักที่เหมาะสมไมนอยไปและไมมากไปจึง
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เพิ่มระดับความหนัก ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดได ซึ่งการเพ่ิมระดับความหนักสงผลตอการเปลี่ยนแปลง ของรางกาย
อยางคอยเปนคอยไป ในชวงสัปดาหที่ 12 ของอัตราความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกายมีแนวโนมท่ีดีขึ้นและ
ไมเกิดการ บาดเจ็บตอกลุมตัวอยางที่เขารับโปรแกรมการฝก ซึ่งถือไดวาเปนระดับความหนักที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกับ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลอืด ( เกริกวิทย พงศศรี และคณะ, 2558) นักกีฬาหลายชนิดตอง อาศัยสมรรถภาพทางกายหลาย
ดานประกอบกัน โดยท่ัวไปนักกีฬามักจะไดรับการฝกซอมในรูปแบบเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนควบคูกันไปใน
การพัฒนาโปรแกรมการฝก เพ่ือใหไดรับผลการตอบสนองจากการฝกซอมท่ีมีความจําาเพาะเจาะจงและกาวไปถึงขีด
ความสามารถสูงสุด (รุงชัย ชวนไชยะกูลและคณะ,2552) สมรรถภาพการทํางานของระบบหายใจ และไหลเวียน โลหิต เปน
ปจจัยสําคัญ ที่บอกระดับความสามารถในการใชออกซิเจนของรางกาย ซึ่งการมีสมรรถภาพการจับออกซิเจนที่ดี แสดงถึงความ
สมบูรณของหัวใจในการสูบฉีดโลหิตไปเลีย้งสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ เซลลตาง ๆ  ของกลามเน้ือสามารถ
นําออกซิเจนไปสรางพลังงานไดดี รางกายมีการประสานงานกัน  เปนอยางดีของระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต จึงสงผลให 
สมรรถภาพทางกายที่ดีดวย( ACSM, 2010) การออกกําลังกายท่ีความหนักที่ดีและเหมาะสม ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
โดยยึดหลักการสราง ความกาวหนาซึ่งจะกําหนดความหนักในชวงแรกไมสูงมาก และเปลี่ยนแปลงปริมาณงานใหมีความหนัก
เพ่ิมมากขึ้นการฝกในชวงแรกงาน จะมีขนาดเบา และคอยๆ เพ่ิมความหนักของงานขึ้นอยางชา ๆ เพื่อใหรางกายมีการปรับตัว
แบบข้ันกาวหนา ( ธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล,2552) การออกกําลังกายที่ตองใชกลามเนื้อมัดใหญในการทํางานโดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวแบบยืดและหดตัวของกลามเนื้อ ตลอดเวลาจะทําใหเพ่ิมแรงดันสวนปลาย เปนผลทําใหการไหลเวียนเลือดกลับสู
หัวใจดีขึ้น ทําใหเลือดในหัวใจมีปริมาณมากขึ้น สงผลใหการบีบตัวของหัวใจสงเลือดออกไปไดมากข้ึน ทําใหสวนตาง ๆ ของ
รางกายรับเลือดมากขึ้น จึงเพียงพอตอความตองการของรางกาย ผลที่ไดจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีตอระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด คือ อัตราการเตนของหัวใจลดลงและอัตราการใชออกซิเจนดีข้ึน ( Bellew และคณะ, 2005) ระบุวาการ
ออกกําลังกายอยางถูกตองและสม่ําเสมอนั้นทําใหการไหลเวียนของเลือด มาเลี้ยงที่บริเวณ ของขอตอ เอ็นหุมขอ และ
กลามเนื้อที่อยูรอบ ๆ ขอตอมากขึ้น จึงทําใหเน้ือเยื่อตาง ๆ รอบ ๆ ขอตอมีความยืดหยุนและความออนตัวมากข้ึน อยางไรก็
ตามการฝกตามโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟต สามารถท่ีจะเพ่ิมอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มข้ึนได จึงสามารถนําไป
เปนรูปแบบการออกกําลังกายเพ่ือ พัฒนาอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดไดและเปนแนวทางการออกกําลังกายที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสงเสริมให ประชาชนหันมาออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใหมีสมรรถภาพทางกายใน
การดําเนินชีวิตไดเปนปกติและมีความสุข 

2.ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุม โดยคาความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด เพิ่มขึ้นสองกลุม ท้ังนี้เปน
เพราะวา โดยธรรมชาติของนักศึกษาในมหาลัยการกีฬาแหงชาติมักชอบออกกําลังกายอยูเสมอมีการฝกและการแขงขัน อยู
ตลอดเวลา จึงสงผลทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของ ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (ชูศักดิ์ เวชแพทยและกันยา ปาละวิวัฒน 
,2536) ผูที่อยูในวัยหนุมสาว ที่ผานการฝกความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหิตเปนเวลา 8-12 สัปดาห จะทําใหสมรรถภาพใน
การจับออกซิเจนสูงสุด เพ่ิมขึ้น 5-20 เปอรเซ็นต   
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาใหมากขึ้นกวา 12 สัปดาห 
  2. ควรแยกเพศในการศึกษาความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด 
  3. ควรเพ่ิมควรมีการเสริมแรงในการทํากิจกรรมการออกกําลังกายสําหรับนักศึกษา 
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ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
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บทคัดยอ  

 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กลุมตัวอยางคือผูบริหารและครูจํานวน 331 คน เครื่องมือที่
ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.981 
และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
การทดสอบคาเอฟ และการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
  ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผู นําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) แนวทางพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ดานการกําหนด
ทิศทางขององคการ  ตองเริ่มดวยการวิเคราะหบริบทขององคกร (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพ่ือ
การกําหนดวิสัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แตพบอุปสรรคใหรวมพัฒนา ทั้งนี้ใหยึดหลัก และทฤษฎีเปน
ที่ตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท ความทันสมัยของโลกยุคการเปลี่ยนแปลง และยึดนโยบายสวนกลางเปนหลัก ดานการ
กําหนดกลยุทธ นําวิสัยทัศนท่ีจัดทําขึ้นจากการวิเคราะหบริบทขององคกรมาใช โดยมีการประชุมบุคลากร กําหนดโครงการ
รองรับกลยุทธ และแบงหนาท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ทําโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธให
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของสถานศึกษามากท่ีสุด ดานการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ หลักในการควบคุมคือ กําหนดปฏิทิน ผูรับผิดชอบโครงการ และกําหนดงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไวอยาง
ชัดเจน และมีการรายงานโครงการทุกโครงการที่จัดทํา โดยมีเครื่องมือในการประเมินโครงการเพื่อความสมบูรณของกิจกรรม
นั้น ๆ และดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่สืบทอดกันมารุนตอรุน เชน การเคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน การมาปฏิบัติงานแตเชา การไหวพระ การแตงกายใหเรียบรอย การมีสัมมาคารวะ การเปดใจยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น เปนตน และดานอ่ืน ๆ เสริมสรางการเสริมแรง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ การเปดใจยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น และยึดหลักความยุติธรรม เท่ียงตรง 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ; บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

Abstract 
   The research aimed to study, compare, and study the strategic leadership of school administrators 
under Sisaket Primary Educational Service Area Office 2.  The samples consisted of 331 administrators and 
teachers. The tools used to collect data were five-point scale questionnaires and structured interviews with 
the reliability of 0. 981.  The statistics used included frequency, percentage, means, standard deviation, t-
test and f-test, and Scheff’s method of paired comparison.  
  The results showed that 1) the strategic leadership of school administrators under Sisaket Primary 
Educational Service Area Office 2 in overall aspect was at high level.  2)  The comparison of the strategic 
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leadership of school administrators classified by position, educational qualifications and school size in 
overall aspect revealed the difference with a statistically significant level of 0.05. 3) Regarding guidelines for 
developing strategic leadership of school administrators, it found that in determining the directions of the 
organization, SWOT Analysis must be initially used to find strengths, weaknesses, opportunities, obstacles, 
to define vision.  When there are chances, they should be promoted, and when there are obstacles, they 
should be well- resolved and developed.  Theories shall be used and applied in accordance with modern 
global contexts.  In strategic determination, it suggested that visions should be used.  There should be 
meetings, projects for each strategy, and clear responsibilities.   In putting strategies into practice, it found 
that there should be projects that serve the objectives of each strategy according to possibility and 
appropriateness of schools.  In monitor and evaluation, it suggested that there should be set schedules, 
designated persons, allocated budgets, and project reports with a tool to evaluate the project activities. In 
building organizational culture, it found that the culture is something that has been passed down from 
generations, such as respecting mutual rights, early arrivals, paying homage to the priests, dressing properly, 
respecting others, and opening to other people's opinions. Other aspects included reinforcement to raise 
morale, openness to the opinions of others and adherence of fairness and precision. 

Keywords: Strategic leadership; School administrator 
 

บทนํา 

   การศึกษาไทยในยุคปจจุบัน เปนยุคสังคมแหงการเรียนรูที่เปดกวาง มีหลากหลายรูปแบบใหมนุษยไดศึกษาคนควา
ดวยตัวเองไดอยางรวดเร็ว โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพ่ือให
กาวทันโลกยุคใหมที่ไรขอบเขตภายใตจินตนาการของมนุษยท่ีสรางข้ึน เปนผลจากการเติบโตของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตาง ๆ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีอิทธิพลกับการจัด
การศึกษาที่ทําใหสังคมกลายเปนโลกแหงขอมูลขาวสาร และสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา โดยโครงสรางของสังคมที่
เปลี่ยนไปเหลานี้ผลักดันใหผูบริหารองคกรในปจจุบันตองเตรียมตัวรบัมือหรือเตรียมความพรอมใหสามารถบริหารจัดการและ
ดํารงอยูในสังคมปจจุบันและอนาคตได (มัทนา วงัถนอมศักดิ์, 2550) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ให
ความสําคัญตอการจัดการและพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 80 บังคับใหมีกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545          
มุงยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ ไดมีการกระจายอํานาจการบริหารการ
จัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การจัดองคการมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน             
ที่จัดบริการสาธารณะ ยอมมีอิสระในการบริหารทรัพยากรบุคคล และอํานาจหนาที่ในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว การ 
กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีจุดมุงหมายสําคัญท่ีจะทําใหสถานศึกษามีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหารเพ่ือใหการ
บริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
โดยรวม (ภารดี อนันตนาวี, 2551: 279) อีกทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปจจุบันยังมีเปาหมายในการพัฒนาเยาวชนใหไปสูคนดี เกง และมีความสุข มุงเนนคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมกับสากลจึงทํา
ใหการศึกษาฝากความหวังไว กับผูบริหารสถานศึกษาเพื่อนําโรงเรียนและหนวยงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว (สุพล วังสินธุ, 
2542: 32-36) และ มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดใหมี การแตงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติกําหนดวิธีการ การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทํารางยุทธศาสตรชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทย
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บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน (ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 กระทรวงศกึษาธิการในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีหลักการสําคัญคือ “ยึดคน

เปนศูนยกลางของการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู        

มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น ภายใตวิสัยทัศน    

“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ โดยบุคคลที่มีความสาํคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหเกิดการเปลีย่นแปลง

ดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องการเรียนการสอน รวมทั้งประสานสัมพันธมีความสามารถในการระดมและใชทรัพยากรเพ่ือการบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคการใหกาวไปในกระแส

แหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน นําไปสูเปาหมายที่พึงประสงค โดยการกําหนด

เปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็นศักยภาพคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัด

การศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนผูนําสถานศึกษาตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการดาเนินการ ตลอดจน

ตองมีภาวะผูนําเพื่อนําสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 กลาวคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการ

บริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสและเปนทีย่อมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงให

มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผูเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในทองถิ่นได(แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง รูปแบบของผูนําเชิงกลยุทธเริ่มตนจาก

การเปนผูนําที่มีมีวิสัยทัศน หมายถึง ผูนําที่มองการณไกลในอนาคตถึงสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนในระยะยาวขางหนา เชน 5-10 ป 

และวางแผนกลยุทธเพ่ือไปสูจุดมุงหมายปลายทางท่ีตั้งใจไว ผูนํากลยุทธมีความสนใจตอสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบ

ตอการกําหนดกลยุทธ นโยบายดานการบริหารในทุกระดับชั้น ซึ่งประกอบดวย การสรางกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกและขีดสมรรถนะภายใน  การวิเคราะหและเลือกกลยุทธเพ่ือการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ (เนตร

พัณณา ยาวิราช 2549: 15)  ฮวย (Huey, 1994) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเปนการปฏิบัติหนาที่หลายดานที่ผูนําตองเก่ียว

ซองกับบุคคลอ่ืนเพื่อชวยองคกรใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน และสรางความยืดหยุนใหกับองคกร

เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตความรับผิดชอบท้ังองคกร และคอนติโน (Contino, 

2004) กลาวเนนถึงการใชแรงจูงใจ และเทคนิคในการจูงใจอยางเหมาะสม โดยใชวิธีการจูงใจที่หลากหลาย และมีประสิทธิผล

เพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จรวมถึงการใชการสื่อสารอยางสม่ําเสมอหลากหลายโดยเนนการสื่อสารแบบสองทาง 

(Two-Way-Communication) 

  ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเห็นวาภาวะผูนําเชิงกลยุทธในการบริหารสถานศึกษาสําคัญยิ่ง ซึ่งแนวทางการเปน
ผูนําที่แตกตางกันนั้นมีผลตอวิสัยทัศน และทิศทางการเติบโต และความสําเร็จที่อาจเกิดขึ้นในองคการ และเพื่อใหการบริหาร
จัดการความเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ ความสําคัญดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อนําผลที่ไดจากงานวิจัยไปใชในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา ชุมชน สังคม และผูเรียน
อันเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาชาติสืบไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
ศรีสะเกษ เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 

   ในการวจิัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 2 มีรายละเอียดดังนี ้
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปการศึกษา 2564 จาก 180 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 168 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 2,076 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 2,244 คน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 331 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 24 คน เปนครูผูสอน จํานวน 306 คน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวนและสุมกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และการเทียบสัดสวน  
  กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหารตนแบบในดานการบริหารงานวิชาการ จํานวน 5 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง  
  การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเช่ียวชาญตรวจหาคาดัชนีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) และตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยคํานวณหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.981   
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย ( x ) (Arithmetic Mean) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation)  การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระกัน (t-test Independent Sample)    
การทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffé’s Method) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
  สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ  ไดแก การวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัย  

  ผลการวจิัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี

สะเกษ เขต 2  สรุปได ดังน้ี 

  1. ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 ผลปรากฏดังตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน 

รายการ 
         n = 331 

x s S.D. แปลผล 

1. ดานการกําหนดทิศทางขององคการ 4.37 0.40 มาก 
2. ดานการกําหนดกลยุทธ 4.37 0.43 มาก 
3. ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 4.41 0.43 มาก 
4. ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ 4.42 0.45 มาก 
5. ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ 4.43 0.42 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.40 0.38 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก ( x =4.40, S.D.=0.38)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดาน
ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทางขององคการ
ตามลําดับ 
  2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา        
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยจําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ผลปรากฏดังตาราง 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยจําแนกตามตําแหนง ดวยการทดสอบคาทีแบบเปนอิสระกัน (t-test 
Independent Sample) 

รายการ 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 

t P-Value 
. x  S.D. . x  S.D. 

1.  ดานการกําหนดทิศทางขององคการ 4.66 0.29 4.35 0.40 3.802 0.000* 
2.  ดานการกําหนดกลยุทธ 4.50 0.53 4.36 0.42 1.560 0.120 
3.  ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ 4.59 0.55 4.40 0.42 2.117 0.035* 
4.  ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ 4.72 0.27 4.39 0.46 3.520 0.000* 
5.  ดานการสรางวัฒนธรรมการทาํงาน   
    ขององคการ 

4.64 0.31 4.41 0.42 2.601 0.010* 

เฉลี่ย 4.62 0.33 4.38 0.38 3.068 0.002* 
*p<0.05 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกําหนดกลยุทธ ไมแตกตางกัน นอกจากนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยจําแนก ตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

รายการ 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 

t P-Value 
. x  S.D. . x  S.D. 

1.  ดานการกําหนดทิศทางขององคการ 4.33 0.40 4.46 0.39 -2.735 0.007* 
2.  ดานการกําหนดกลยุทธ 4.34 0.44 4.42 0.42 -1.619 0.106 
3.  ดานการนํากลยุทธไปปฏิบติั 4.38 0.43 4.47 0.43 -1.683 0.093 
4.  ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ 4.40 0.44 4.47 0.47 -1.346 0.179 
5.  ดานการสรางวัฒนธรรมการทาํงาน 
     ขององคการ 

4.40 0.44 4.48 0.38 -1.538 0.125 

เฉลี่ย 4.37 0.39 4.46 0.36 -2.001 0.046* 
*p<0.05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

คุณภาพ 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-Value 

1. ดานการกําหนดทิศทางของ  
   องคการ 

ระหวางกลุม 1.541 2 0.770 4.955 0.008* 
ภายในกลุม 50.996 328 0.155   
รวม 52.537 330    

2. ดานการกําหนดกลยุทธ ระหวางกลุม 2.088 2 1.044 5.698 0.004* 
ภายในกลุม 60.086 328 0.183   
รวม 62.174 330    

3. ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ ระหวางกลุม 0.379 2 0.189 1.009 0.366 
ภายในกลุม 61.564 328 0.188   
รวม 61.943 330    

4. ดานการควบคุมและประเมิน  
    กลยุทธ 

ระหวางกลุม 1.255 2 0.628 3.110 0.046* 
ภายในกลุม 66.177 328 0.202   
รวม 67.432 330    

5. ดานการสรางวัฒนธรรม   
    การทํางานขององคการ 

ระหวางกลุม 2.112 2 1.056 6.150 0.002* 
ภายในกลุม 56.327 328 0.172   
รวม 58.439 330    

เฉลี่ย 

ระหวางกลุม 0.947 2 0.474 3.365 0.036* 
ภายในกลุม 46.171 328 0.141   

รวม 47.118 330    

*p<0.05 

 จากตารางท่ี 4 พบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา กลุมตัวอยางตามขนาด
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สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกําหนดทิศทางของ
องคการ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ และการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบความแตกตาง ผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบ
รายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé’s Method) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการกําหนดทิศทางขององคการ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/ใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการกําหนดกลยุทธ 
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/พิเศษ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/ใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน และดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา 
สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ/ใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน 

  3. แนวทางพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ดานการกําหนดทิศทางขององคการ ตองเริ่มดวยการวิเคราะหบริบทขององคกร 
(SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพ่ือการกําหนดวสิัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แต
พบอุปสรรคใหรวมพัฒนา ทั้งนี้ใหยึดหลัก และทฤษฎีเปนท่ีตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท ความทันสมัยของโลกยุคการ
เปลี่ยนแปลง และยึดนโยบายสวนกลางเปนหลัก ดานการกําหนดกลยุทธ นําวิสัยทัศนท่ีจัดทําขึ้นจากการวิเคราะหบริบทของ
องคกรมาใช โดยมีการประชุมบุคลากร กําหนดโครงการรองรับกลยุทธ และแบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน ดานการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ ทําโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธใหครอบคลุมตามวตัถุประสงคโดยคาํนึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของ
สถานศึกษามากที่สุด ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ หลักในการควบคุมคือ กําหนดปฏิทิน ผูรับผิดชอบโครงการ และ
กําหนดงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไวอยางชัดเจน และมีการรายงานโครงการทุกโครงการที่จัดทํา โดยมีเครื่องมือในการ
ประเมินโครงการเพ่ือความสมบูรณของกิจกรรมนั้น ๆ ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคกร วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่ง
ที่สืบทอดกันมารุนตอรุน เชน การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การมาปฏิบัติงานแตเชา การไหวพระ การแตงกายใหเรียบรอย 
การมีสัมมาคารวะ การเปดใจยอมรบัความคิดเห็นของบุคคลอื่น เปนตน และดานอื่น ๆ เสริมสรางการเสริมแรง เพ่ือสรางขวัญ
กําลังใจ การเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และยึดหลักความยุติธรรม เท่ียงตรง 

สรุปผลและอภิปรายผล 

   ผลการวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 2 สรุปได ดังนี ้
  1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนดังนี ้
        1.1 ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 7.55 และดํารงตําแหนงครูผูสอน คิดเปนรอยละ 92.45  
         1.2 คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.46 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.54 
        1.3 ขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 46.22 ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 50.76 และขนาดใหญ/ขนาด
ใหญพิเศษ คิดเปนรอยละ 3.02  
  2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานการสรางวัฒนธรรม
การทํางานขององคการ ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดทิศทางขององคการ 
และดานการกําหนดกลยุทธ ตามลําดับ 
  3. เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี

สะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

     3.1 การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา   ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ และดานการสรางวฒันธรรมการทํางานขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นอกจากนั้นไมแตกตางกัน 
     3.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา   ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน 
     3.3 การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา   ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน นอกนั้นมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  4. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา    ศรีสะเกษ เขต 2 มีรายละเอียดดังน้ี 
       4.1 ดานการกําหนดทิศทางขององคการ ตองเริ่มดวยการวิเคราะหบริบทขององคกร (SWOT Analysis) หาจุด
แข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพ่ือการกําหนดวสิัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แตพบอุปสรรคใหรวมพัฒนา 
ทั้งน้ีใหยึดหลัก และทฤษฎีเปนที่ตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท ความทันสมัยของโลกยุคการเปลี่ยนแปลง และยึดนโยบาย
สวนกลางเปนหลัก 
       4.2 ดานการกําหนดกลยุทธ นําวิสัยทัศนที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหบริบทขององคกรมาใช โดยมีการประชุม
บุคลากร กําหนดโครงการรองรับกลยุทธ และแบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน  
       4.3 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ทําโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม และความเปนไปไดของสถานศึกษามากที่สุด 
       4.4 ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ หลักในการควบคุมคือ กําหนดปฏิทิน ผูรับผิดชอบโครงการ และ
กําหนดงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไวอยางชัดเจน และมีการรายงานโครงการทุกโครงการที่จัดทํา โดยมีเครื่องมือในการ
ประเมินโครงการเพ่ือความสมบูรณของกิจกรรมนั้น ๆ 
         4.5 ดานการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคการ วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งท่ีสืบทอดกันมารุนตอรุน เชน การ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การมาปฏิบัติงานแตเชา การไหวพระ การแตงกายใหเรียบรอย การมีสัมมาคารวะ การเปดใจยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคคล เปนตน 
       4.6 ดานอื่น ๆ เสริมสรางการเสริมแรง เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ การเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และยึด
หลักความยุติธรรม เท่ียงตรง 
     จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู นําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2  มีประเด็นสําคัญที่อภิปราย ดังน้ี 

     1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
2 จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมรายดานอยูในระดบัมากทั้ง 5 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ดานการสรางวัฒนธรรม
การทํางานขององคการ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการกําหนดทิศทางขององคการและดานการกําหนดกลยุทธ 
เหตุเนื่องมาจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ไดนํากลยุทธจากหนวยงานตนสังกัดมา
ปฏิบัติโดยมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเครงครัด ซึ่งกลยุทธของผูบริหารที่ดีจะสงผลใหจะสงผลตอองคการนั้นดี
ดวย ซึ่งสอดคลองกับ จักรกฤษณพันธโพคา (2558: 105) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ นวลจันทร จุนทนพ 
(2559: 56-57) ไดศึกษา บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ผลการวิจัยพบวา บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ เยาวรินทร ยิ้มรอด (2559: 99 - 100) ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษากับคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
ภาคตะวันตกผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน ภาค
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ตะวนัตก โดยภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก สอดคลองกับ รุงนภา  นิรงบุตร (2561: 102) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วัชรพงษ 
สําราญรมย (2561: 96) ไดศึกษา ความคิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกํารบริหํารสวนจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ มัทนิตา คง
ชวย (2562: 100) ไดศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ขวัญทิรา ทิราวงศ (2563: 55) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ขาราชการครูโดยรวมอยูในระดับมาก  
  2. เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ดังน้ี 
       2.1 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา        
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามตําแหนง จากผลการวจิัยพบวา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกําหนดกลยุทธ ไมแตกตางกัน นอกจากนั้นมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากมุมมองตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนทั้งในแงของลักษณะการบริหาร หรือมุมมองสวนบุคคลที่มีตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 
สอดคลองกับ สุรีย อินภู (2558: 361) ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผู บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนก
ตามตําแหนงการทํางาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
       2.2 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การกําหนดทิศทางขององคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ รุงนภา  นิรงบุตร (2561: 102) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน 
       2.3 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา        
ศรีสะเกษ เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน นอกนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากขนาดของสถานศึกษาทีมีความแตกตางกัน ทั้งในดานบริบท 
งบประมาณ และบุคลากรที่นอยกวา จึงสงผลตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สอดคลองกับ นวลจันทร จุนทนพ (2559: 56-57) ไดศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่อ
พิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ พัชรี พิมพิลา (2559: 108) ไดศึกษาเรื่อง 
การศึกษาสภาพและปญหาการวางแผนกลยุทธของผบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียุธยา ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการวางแผนกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีสภาพและปญหา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ รุงนภา  นิรงบุตร (2561: 102) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จําแนกตามขนาดในภาพรวม พบวา แตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ วัชรพงษ สําราญรมย (2561: 96) ไดศึกษา ความคิดเห็นของขาราชการ
ครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  3. ผูบริหารสถานศึกษา ไดเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่เห็นวาควรนํามาเปนแนวทางการพัฒนา ไดแก ดานการกําหนดทิศทางของ
องคการ โดยการกําหนดทิศทางขององคการตองเริ่มดวยการวเิคราะหบริบทขององคกร (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส อุปสรรค เพ่ือการกําหนดวิสัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แตพบอุปสรรคใหรวมพัฒนา ท้ังนี้ใหยึด
หลัก และทฤษฎีเปนท่ีตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท อาศัยความทันสมัยของโลกยุคการเปลี่ยนแปลง และยึดนโยบาย
สวนกลางเปนหลัก สอดคลองกับ วัชรพงษ สําราญรมย (2561: 96) ไดศึกษา ความคิดเห็นของขาราชการครูตอภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สรุปไดดังน้ี 1) ดานการ
กําหนดทิศทางองคกร ผูบริหารสถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย แผนงานและโครงการเพื่อสอดคลองกับการจัดการศึกษาของประเทศและบริบทของ สถานศึกษาเพื่อมุงสู
การเปนประชาคมอาเซียนมุงเนนการปฏิบัติงานแบบโปรงใส 2) ดานการกําหนดกลยุทธผูบริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางใน
การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพพรอมในการแขงขัน ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
อยางมีคุณภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง 3) ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการ
ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดความรับผิดชอบในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดําเนินงานตอผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ
นํามาพัฒนางาน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

  จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาดังตอไปนี้ 

  1.  ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
     1.1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาที่เกิดข้ึน ในสถานศึกษาไดอยาง
เหมาะสม  
     1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักการภาวะผูนําเชิงกลยุทธ นําไปใชในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคของความกาวหนาทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   2.  ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
      2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
ศรีสะเกษ เขต 2 ดานการกําหนดทิศทางขององคการ เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการกําหนดวิสัยทศัน 
      2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดานการเสริมแรง เพ่ือสรางขวัญกําลังใจดานการเปดใจยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และดานความยุติธรรม เท่ียงตรง 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน  

การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1)  ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและสรางรูปแบบการประเมนตนเองดวยระบบออนไลน เครื่องมือการวิจัยเปนแบบประเมิน
คุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน และ 2) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน โดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมิน ดานหลักสูตรและการสอน และการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ดานละ 1 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมทดลองและกลุมควบคุม หองละ 35 
คน ใชเวลา 4 สัปดาห เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบประเมินตนเองตามจุดประสงคการเรียนรู แบบประเมินตนเองดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบ
ประเมินตนเองดานเจตคติทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ (1) การตั้งเปาหมายดาน
ผูเรียน (2) การจัดการเรียนรู และ (3) การตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับ รูปแบบมีมาตรฐานดานความถูกตองอยูในระดับ
มากที่สุด มีมาตรฐานดานความเปนไปได มาตรฐานดานความเปนประโยชน และมาตรฐานดานความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน  พบวา หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ : การประเมินตนเอง, ระบบออนไลน,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 

 
Abstract 

 
The objectives of this research were to :  1)  create the online self-assessment system to develop 

learning achievement in the learning area of science for Mathayom suksa 3 students, 2) compare the pretest-
posttest of learning achievement through online self- assessment system, and 3)  compare the learning 
achievement of experimental and control groups 

The research was divided into 2 phases. In phase I, the online self-assessment to promote learning 
achievement in Science for Mattayomsuksa 3 was created using two steps : 1) reviewing related documents 
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and research for creating the online self-assessment with a quality assessment of the online self-assessment 
as a research tool, and 2) validating the online self-assessment by experts in measurement and evaluation, 
curriculum and instruction and science teaching.  The data were analyzed using mean and standard 
deviation.  In phase II, the 4-week pilot study of the online self-assessment with experimental and control 
groups of 35 Matthayomsuksa 3 students in each group was carried out. The research tools were the pretest-
posttest of science achievement, self- assessments of scientific process and scientific attitudes.  The data 
were analyzed using mean, standard deviation and t-test. 

The findings revealed that :  1)  the online self- assessment to promote learning achievement in 
science for Mattayomsuksa 3 consisted of three components including goal setting towards students, 
learning management, and evaluation and feedback. The model had the highest level of accuracy standard, 
while feasibility, utility and propriety standards were at a high level, and 2) the learning achievement after 
using the online self-evaluation was significantly higher than that before using the online self-evaluation at 
the .01 level, and 3) the posttest scores of the experimental group was significantly higher than that of the 
control group at the .01 level.  

Keywords:  Self-assessment, Online System, Science Academic Achievement 
 

บทนํา 

การวัดผล ประเมินผลการเรียนรูทางวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เปนการตรวจสอบผูเรียนเกี่ยวกับ
ความรู ความคิด กระบวนการเรียนรู เจตคติทางวิทยาศาสตรและผลการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรปญหาที่ครูสวนมากพบคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํามาก จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ปการศึกษา 2562 วชิาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียนเทากับ 28.02 ซึ่งตํากวาระดับประเทศท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 30.07 (http://www.newonetresult.niets.or.th) สาเหตุประการหนึ่งอาจเปนเพราะวาผูเรียนไมสามารถตรวจสอบ
จุดเดน จุดดอยและขอบกพรองของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวและไมสามารถนําผลการประเมินไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน ซึ่งการประเมินตนเองจะชวยใหผูเรียนใชผลการประเมินในการปรับปรุงผลงานของตนเอง (สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน, 2551: 223 - 224) การประเมินตนเองจึงสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคลองกับการประเมินทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เปนการนําประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุงแกไขและใชเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
การทดสอบและประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหมีความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับ
ผูเรียนไดโดยตรง การนําโปรแกรม Google classroom มาใชในการประเมินตนเองของนักเรียน เพ่ือชวยใหการมีเก็บขอมูล
ไดโดยไมตองสิ้นเปลืองกระดาษ ประหยัดเวลา นักเรียนสามารถติดตามการสงงานตามกําหนดเวลาได และการทําแบบทดสอบ
แบบเกาทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใชการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะชวยให
ผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยแบงข้ันตอนการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ ดังนี ้ 
ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
 1. ผูใหขอมูล 
 ผูเช่ียวชาญ 3 คน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลและประเมิน จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดาน

หลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 3 
องคประกอบ ไดแก (1) การตั้งเปาหมายดานผูเรียน (2) การจัดการเรียนรู และ (3) การตรวจสอบและการใหขอมูลยอนกลับ 
เปนแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จําแนกเปน 1) มาตรฐานดานความถูกตอง 2) มาตรฐานดานความ
เหมาะสม 3) มาตรฐานดานความเปนไปได และ 4) มาตรฐานดานความเปนประโยชน และมีพ้ืนที่ใหผูเช่ียวชาญเขียน
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 ทุกขอ  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการประเมินตนเองเพื่อมาจัดทํารางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ

ออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมแบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนพิจารณา 

 4. การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลจากการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 1. ผูใหขอมูล 
 กลุมทดลอง เปนนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนปกติและมีการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน จํานวน 

35 คนและกลุมควบคุมเปนนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนปกติแลวทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อจบจุดประสงค
การเรียนรูทั้งหมด จํานวน 35 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มี 3 แบบ ไดแก 1) แบบทดสอบมี 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 
ขอ และแบบทดสอบประเมินตนเองตามจุดประสงคการเรียนรู เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 คาความยากงาย อยูระหวาง 0.23-0.73 และคาอํานาจจําแนกอยูที่ 
0.2 ขึ้นไป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.71 และแบบทดสอบประเมินตนเองตาม
จุดประสงคการเรียนรูมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 2) แบบประเมินตนเองดานทักษะทางวิทยาศาสตร เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ ทักษะทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการตีความและลงขอสรุป ทักษะการ
จําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ และ
ทักษะการตีความและลงขอสรุป มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 และ 3) แบบประเมินตนเองดานเจตคติทางวิทยาศาสตร เปน
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.84 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 มีขั้นตอน ดังนี ้
 1. ผูวิจัยทดสอบกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน

เรียน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธกุรรม จํานวน 20 ขอ ใน Google classroom  
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 2. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ เมื่อ
เรียนจบแตละจุดประสงคการเรียนรู กลุมทดลองจะเขาหองเรียน Google classroom เพื่อทําแบบทดสอบประเมินตนเอง
และแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามจุดประสงคการเรียนรู   

 3. เมื่อผูเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคมุ เรียนจบเนื้อหาทั้งหมดแลว ผูวจิัยไดทําการทดสอบหลงัเรยีน
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จํานวน 
20 ขอ โดยเขาทําแบบทดสอบในหองเรียน Google classroom และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  4. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําคะแนนทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมาคํานวณหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) และ
คํานวณคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวนํามาเปรียบเทียบคะแนนทั้งสองกลุมโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) 
 

ผลการวิจัย  
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวจิัย แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวทิยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ไดรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ประกอบดวย 
3 องคประกอบ คือ 1. การตั้งเปาหมายดานผูเรียน 2. การจัดการเรียนรู และ 3. การตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับ ดังภาพ
ที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 

เมื่อไดรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลนและใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลน ผลการประเมินเรียงตามลําดับ ดังนี้ มาตรฐานดานความถูกตอง มีคุณภาพระดับมากที่สุด 
(M= 4.56) มาตรฐานดานความเปนไปได มีคุณภาพระดับมาก (M = 4.44) มาตรฐานดานความเปนประโยชน มีคุณภาพระดับ
มาก (M = 4.42) และมาตรฐานดานความเหมาะสม มีคุณภาพระดับมาก (M = 4.40) 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมคีะแนนเฉลีย่รวม 12.94 สูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม 9.94 คะแนน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ดังผลในตารางท่ี 1 

รปูแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1. การตั้งเปาหมายดาน

ผูเรียน 

(1) ความรู (K) 

(2) ทักษะกระบวนการ (P) 

(3) เจตคติ (A) 

2. การจัดการเรียนรู 

(1) จุดประสงคการเรยีนรู

ตามตัวช้ีวัด 

(2) ประเมินตนเองแบบ

ออนไลน 

3. การตรวจสอบและการใหขอมูล

ยอนกลับ 

(1) การดําเนินการกอนการจัดการ

เรียนรู 

(2) การดําเนินการระหวางการจัดการ

เรียนรู 

(3) การดําเนินการหลังการจดัการ

เรียนรู 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง  
กลุมทดลอง n X̅ S.D. t p 

กอนเรียน 35 9.94 2.60 
5.749 .00* 

หลังเรียน 35 12.94 1.88 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยรวม 12.94 สูงกวากลุมควบคุมซึ่งมคีะแนนเฉลีย่รวม 11.43 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิตทีร่ะดับ .01 ดังผลในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 n  X̅ S.D. t p 
กลุมทดลอง 35 12.94 1.88 

3.38 0.001* 
กลุมควบคุม 35 11.43 1.87 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ตอนท่ี 1 การสรางรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

องคประกอบของรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 การ
ตั้งเปาหมายดานผูเรียน ประกอบดวย (1) ความรู (2) ทักษะกระบวนการ และ (3) เจตคติ ซึ่งเปนองคประกอบที่สอดคลองกับ
การออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ โดยกําหนดเปาหมายการเรียนรูและเปาหมายในการวัดผลการเรียนรู ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งดานความรู ความสามารถ และดานเจตคติ (จตุภูมิ  เขตจัตุรัส, 2560: 3) และตองกําหนดใหสอดคลองกับสาระ 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู และสะทอนการพัฒนาดวย (ชาตรี  เกิดธรรม, 2560: 2) องคประกอบที่ 2 การ
จัดการเรียนรู ประกอบดวย (1) จุดประสงคการเรียนรูตามตัวชี้วัด และ (2) ประเมินตนเองแบบออนไลน สอดคลองกับแนว
ทางการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ คือ การกําหนดหลักฐานการเรียนรูจากจุดประสงคการเรียนรูและการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งองคประกอบนี้สอดคลองกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2558) จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560) และการ
ประเมินตนเองแบบออนไลนชวยใหผูเรียนประเมินตนเองไดงาย ใหขอมูลยอนกลับไดทันที ทําใหผูเรียนหาจุดเดน จุดที่ควร
พัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว สามารถใชไดงาย ใชไดในทุกสถานท่ีที่มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (พงศธารา  วิจิตเวชไพศาล, 
2552: 33) องคประกอบที่ 3 การตรวจสอบการใหขอมูลยอนกลับ ประกอบดวย (1) การดําเนินการกอนการจัดการเรียนรู (2) 
การดําเนินการระหวางการจัดการเรียนรู และ (3) การดําเนินการหลังการจัดการเรียนรู ซึ่งการตรวจสอบและใหขอมูล
ยอนกลับครอบคลุมการประเมินกอนเรียนและหลังเรียน โดยครูสามารถใชผลการประเมินยอนกลับไปยังผูเรียน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนลักษณะสําคัญของการประเมนิตนเองของผูเรยีน ทําใหเห็นจุดออนของตนเองจะเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพงานอยางตอเนื่อง (สุพักตร  พิบูลย, 2550: 4) และคุณภาพของรูปแบบการประเมินตนเอง
ดวยระบบออนไลน มีคุณภาพสอดคลองตามมาตรฐานของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1981) (อางถึงในศิริชัย กาญจนวาสี, 
2550: 178-180) โดยมี 1) มาตรฐานดานความถูกตอง คุณภาพระดับมากที่สุด ที่เปนเชนน้ีเพราะรูปแบบการประเมินตนเองมี
เทคนิควิธทีี่ถูกตอง มีเกณฑการประเมินชัดเจน และทําใหผลการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพของผูเรียนถูกตองตามความ
เปนจริง 2) มาตรฐานดานความเปนไปได คุณภาพระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ รูปแบบการประเมินตนเองสามารถนําไปใชได
จริง เปนท่ียอมรับและมีความคุมคาในการนําไปใช 3) มาตรฐานดานความเปนประโยชน คุณภาพระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะ 
รูปแบบการประเมินตนเองมีการรวบรวมขอมูลอยางครอบคลุม ตอบสนองความตองการใชผลการประเมินของผูเก่ียวของ
ทันเวลา สามารถชวยครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถจัดการเรียนรูและประเมินตนเองได ชวยกระตุนใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และชวยใหครูปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางถูกตอง และ4) 
มาตรฐานดานความเหมาะสม คุณภาพระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ รูปแบบการประเมินตนเองมีองคประกอบเหมาะสม 
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สอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีหลักการวัดและประเมินตนเอง เปนธรรม โปรงใส สามารถแกปญหาความขัดแยงในการประเมิน 
มีการประเมินทั้งจุดเดนและจุดดอยของสิ่งที่มุงประเมิน และมีผูดําเนินการประเมินหลากหลาย ทําใหไดขอมูลผลการประเมิน
อยางรอบดาน 

ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 12.94 สูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวม 9.94 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ
ประเมินตนเอง พบวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสงูกวาผลสมัฤทธิ์กอนเรยีนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา การ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดจริง ท้ังนี้เปนเพราะรูปแบบการประเมินตนเองสามารถตรวจสอบจุดเดน จุดดอยและขอบกพรองของ
ตนเอง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว และนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ McDonald and Boud (2003) ท่ีกลาววาการฝกประเมินตนเองสามารถสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  

ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนของกลุมพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช
แบบประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยรวม 12.94 สูงกวานักเรียนท่ีไมใชแบบประเมินตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม 11.43 เมื่อเปรียบ
เปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวากลุมทดลองสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่ใชการ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่ไมใชการประเมินออนไลน ท้ังนี้เปนเพราะการประเมินตนเองทําใหนักเรียนได
ฝกประเมินตนเองพรอมท้ังมีการใหขอมูลปอนกลับแกตนเอง จึงทําใหทราบถึงขอบกพรองเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา
ตนเองใหดียิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ถาจะนํารูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจรูปแบบการประเมินตนเอง  

2. รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน สามารถนําไปปรับใชกับระดับชั้นอ่ืนหรือในกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย เปนตน  

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการประเมินที่บูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ เพ่ือทําใหเกิดการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูที่จะนําไปสูคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ควรมีการเปรียบเทยีบการประเมินทักษะทางวทิยาศาสตรและเจตคตทิางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมทดลอง 
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ผลของการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา  
ที่มีตอพฤตกิรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย 

The Effects of Learning Experience by Using Tales Based on The King’s 
Philosophy towards Economic Behaviors of Young Children 

 จีรนันท  บุญแกว*, รังรอง งามศิริ,จรยิาภรณ สกุลพราหมณ   
Jeeranun Bunkaew *, Rungrong  Ngamsiri, Jariyaporn Sakulprahm    

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ี
*Corresponding Author E-mail: Jeeranun4914@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวยัในระยะกอนทดลอง และระยะ

หลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา และศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของ
เด็กปฐมวัย ในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลงัทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
กลุมเปาหมายที่ใชในการวจิัย คือ เด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน
บานซอง ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   มี 2 ประเภท 
ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย     มีคาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.60-1.00 มีคาความสอดคลองในการสังเกตเทากับ 0.85 และเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ 
แผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มีคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแผนเทากับ 
1.00 และมีคาประสิทธิภาพเทากับ 4.53 เมื่อเทียบกับเกณฑพบวา แผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตร
พระราชา มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวจิัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา ซึ่ง
มีการสังเกต 3 ระยะ คือ ระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอขอมูลพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง 
ระยะทดลอง และระยะหลังทดลองโดยใชกราฟเสน ผลการวิจัยพบวา 

1.พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลงัทดลอง สูงกวาระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการ    ใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชา  

2.พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณ
โดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มีแนวโนมสูงข้ึน 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการประหยัด, นิทานตามรอยศาสตรพระราชา, เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 

The purposes of this study were to compare the economical behaviors of young children in pre-
experiment and post-experiment by using tales based on the King’s Philosophy, and to study the 
development of economic behaviors of young children in pre-experiment, experiment and post-experiment 
by using tales, based on the King’s philosophy. The target group consisted of 12 young children studying in 
kindergarden 3 in the 2nd semester of the academic year 2020 of Bangzong school in Huaikrachao sub-
district, Huai krachao district, Kanchanaburi province. Two types of instruments were:    1) economical 
behaviors observation form of young children, with the content validity was 0.60-1.00, and the rater 
agreement index was 0.85 and 2) lesson plans based on the King’s philosophy, with the index of consistency 
between lesson plans and objectives was 1.00 and efficiency value was 4.53. Comparing with the criteria, it 
was found that lesson plan, based on the King’s philosophy was the most effective. The research 
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methodology used time series experimental design. There were 3 stages of observation including pre-
experiment, experiment and post-experiment. The statistics used for data analysis were mean, and standard 
deviation. The development of economic behaviors of young children in pre-experiment, experiment and 
post-experiment were presented by using line graphs. The findings were as follows: 

1. The economical behaviors of young children in post-experiment was higher than pre-experiment 
by using tales based on the King’s philosophy. 

2. The economical behaviors of young children in pre-experiment, experiment and post-experiment 
by using tales, based the King’s philosophy tended to be higher.  

Keywords: Economic behaviors, Tales based on the King’s philosophy, Young children 
 

บทนํา 
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเด็กใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญา ท่ีเหมาะสมกับวัยโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยเปนการ
วางรากฐานไปสูการพัฒนา ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อสรางเด็กปฐมวัยใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560: 26) สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  ที่เนนคานิยมรวมในเรื่องของความพอเพียง ผูเรียนมีความสมดุลรอบดาน 
ทั้งความรู คุณธรรมและทักษะที่เก่ียวของ คํานึงถึงความสมดุลทั้งประโยชนตอตนเอง ชุมชนและสังคม เนนการมีลักษณะนิสัย
ที่ดีและคุณธรรมพื้นฐานท่ีเปนความดีงาม (สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู, 2561: 4-9) ดังนั้นการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยจึงควรเนนใหเด็กมีคุณธรรมพ้ืนฐานและลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพ 

โรงเรียนบานซอง จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับ
มาตรฐานชาติและมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 12 มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผล
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบวา มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัว
บงชี้ท่ี 6.3 ประหยัดและพอเพียง ในเรื่องการใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง อยูในเกณฑที่พอใช 
และมาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในเรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตนเอง อยูในเกณฑที่พอใชเชนเดียวกัน (โรงเรียนบานซอง, 2562: 29-30) 
ซึ่งมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวเปนคุณธรรมพ้ืนฐานที่สําคัญของการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคตและเปน
พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมตัวอ่ืน จึงสมควรที่จะสงเสริมและวางรากฐานใหมั่นคงตั้งแตชวงปฐมวัย  

จากปญหาของโรงเรียนบานซองดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการและหาแนวทางในการสรางเสริมพฤติกรรมการ
ประหยัดใหกับเด็กปฐมวัย พบวา การใชนิทานเปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาลักษณะนิสัยใหกับเด็กปฐมวยั เนื่องจาก
นิทานเปนเรื่องราวท่ีผูเขียนตองการใชถายทอดคุณลักษณะ คานิยม แนวปฏิบัติ เพ่ือใหเด็กสนใจ เกิดการเรียนรู หรือ
เลียนแบบบุคคลในนิทานซึ่งเปนวิธีการเรียนรู ที่สําคัญของเด็กปฐมวัย (จินดา  หีบเพ็ชร, 2560:133) ดังน้ัน นิทานจึงจัดวาเปน
สื่อท่ีเหมาะสมกับการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยใหกับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาศาสตรพระราชา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองคทรงเปนตนแบบของความตระหนักและเห็น
คุณคาของการประหยัดและพอเพียง ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่เปนองคความรูสําคัญท่ีไดพระราชทานผานวิธกีารตางๆ ไดแก พระราชดําริ พระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ 
พระราชจริยาวัตร ซึ่งพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงกลาวถึงเรื่องท่ีสําคัญและคุณธรรมที่เอ้ือตอการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ ความวา “ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากร
พรอมมูล  ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวร
ของบานเมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญ เราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด ไมนํามาทุมเทใชใหเปลืองไปโดยไรประโยชน 
หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตการระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา 
เหตุผลและความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงท่ีจะเกิดแกประเทศ ทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”(วรุณ
รัตน คุมแสงและกมล โพธิเย็น, 2561: 169) และดวยพระราชจริยวัตรที่มีเอกลักษณ ดานความเรียบงาย ความประหยัด และ
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ความพอเพียง การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งสามารถนอมนําไปประยุกตใชไดในทุกระดับ 
รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรูจักใชและรักษาสิ่งของเครื่องใชของตนเอง ของสวนรวมใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดในชีวิตประจําวัน (สําราญ  ทองพิมพ, 2555: 4) ผูวิจัยจึงนําแนวคิดตามศาสตรพระราชา มาเปน
กรอบในการสรางเนื้อหาและตัวละครในนิทานเพ่ือเปนตนแบบของความประหยัด โดยการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ
เด็กปฐมวัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาเรื่องผลการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่มีตอพฤติกรรมการ
ประหยัดของเด็กปฐมวยั เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการประหยัดแกเด็กปฐมวัย ใหเปนบุคคลที่มีความประหยัดและความพอเพียง 
เปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง และระยะหลังทดลอง จัด

ประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย ในระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง และระยะ

หลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการวจิัย โดยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design) โดยดําเนินการ

ทดลอง 3 ระยะ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการประหยัด

ของเด็กปฐมวัย เปนเวลา 2 สัปดาห 
2. ระยะทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตร

พระราชา ในชวงเชากอนการจัดกิจกรรมประจําวัน เปนเวลา 8 สัปดาห โดยใชแผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
จํานวน 8 แผน และชุดหนังสือนิทานตามรอยศาสตรพระราชาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1)นิทานเรื่องพระราชประวัติและพระราช 
จริยวัตรของในหลวงรัชกาลท่ี 9 2)นิทานเรื่องดินสอไมแทงใหม 3)นิทานเรื่องแผนทีข่องพระราชา 4)นิทานเรื่องดินน้ํามันกอนเดิม 5) นิทานเรื่อง
หลอดยาสีฟนของพระราชา 6)นิทานเรื่องหนังสือนิทานแสนสวย 7)นิทานเรื่องดินสอสีใสหมวก และ 8)นิทานเรื่องนํ้าคือชีวิต  

    กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เด็กปฐมวัยที่กําลังเรียนอยูระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
โรงเรียนบานซอง ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จํานวน 12 คน  

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้ 1)เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ประหยัดของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีพฤติกรรมที่จะสังเกต 3 ดาน คือ พฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเอง พฤติกรรมการประหยัด
สิ่งของเครื่องใชของสวนรวม และพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และตรวจสอบความสอดคลองระหวางผูสังเกต (RAI: Rater Agreement Indexa) 2)เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ การจัดประสบการณโดย
การใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ซึ่งม ีการตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทาน
ตามรอยศาสตรพระราชาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 

   ขั้นตอนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นสรางการรับรู     
ขั้นที่ 2 ขั้นรับประสบการณ ขั้นที่ 3 ขั้นกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ ขั้นท่ี 4 ขั้นสรางแนวปฏิบัติ ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนแนวปฏิบัต ิและขั้นที่ 6 ขั้นสรุป 

3. ระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการประหยัด
ของเด็กปฐมวัย เปนเวลา 2 สัปดาห  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวยัในระยะกอนทดลองและหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทาน
ตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลองและระยะหลังทดลอง   
จัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบปรากฎในตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง และระยะหลังทดลองจัดประสบการณ
โดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา  

ระยะการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาสถิติ 

กอนทดลอง  หลังทดลอง  

คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 
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คาเฉลี่ย 2.13 1.65 1.60 5.37 5.79 5.68 5.87 17.34 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 0.35 0.39 0.72 0.23 0.32 0.15 0.43 

 จากตารางที ่1 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยโดยรวมในระยะกอนทดลอง พบวามีคาเทากบั 
5.37  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.72 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัด
สิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเทากับ 2.13 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.24 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการ
ประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคาเทากับ 1.65 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.35 และคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 1.60 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.39 และระยะหลัง
ทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 17.34 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.43 เมื่อ
แยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.79 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีคาเทากับ 0.23 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคาเทากับ 5.68 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.32 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมคีาเทากับ 5.87 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.15 ซึ่งแสดงวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลัง
ทดลอง สูงกวาระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
 2. ผลการศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะ
หลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม            
การประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอย
ศาสตรพระราชามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบปรากฎในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัด
ประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 

ระยะการทดลอง ระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง ระยะหลังทดลอง 

คาสถิติ 

คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 
การประหยัด 

คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 
การประหยัด เดอืนที่ 1 

คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 
การประหยัด เดอืนที่ 2 

คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 
การประหยัด 
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คาเฉลี่ย 2.13 1.65 1.60 5.37 3.15 2.96 2.62 8.73 5.54 4.09 3.13 12.76 5.79 5.68 5.87 17.34 
คาสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
 
0.24 

 
0.35 

 
0.39 

 
0.72 0.33 0.49 0.47 1.03 0.46 0.65 0.65 1.08 0.23 0.32 0.15 0.43 

 
 จากตารางที ่2 ผลการศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทอลอง
และระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา พบวา ระยะกอนทดลองคาเฉลี่ยคะแนน
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พฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 5.37 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.72 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเทากับ 2.13 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 
0.24 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคาเทากับ 1.65 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.35 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 1.60 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.39 ระยะทดลองเดือนที่ 1 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 8.73 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคาเทากับ 1.03 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมี
คาเทากับ 3.15 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.33 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของ
สวนรวมมีคาเทากับ 2.96 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.49 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 2.62 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.47 ระยะทดลองเดือนที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 12.76 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 1.08 เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมีคาเทากับ 5.54 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 
0.46 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของสวนรวมมีคาเทากับ 4.09 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.65 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 3.13 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.65 และระยะหลังทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดโดยรวมมีคาเทากับ 17.34 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคาเทากับ 0.43  เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.79 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.23 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัดสิ่งของเครื่องใชของ
สวนรวมมีคาเทากับ 5.68 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.32 และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติมีคาเทากับ 5.87 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.15 แสดงวาพฤติกรรมการประหยัดของเด็ก
ปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มี
แนวโนมสูงขึ้น ดังภาพที่ 1   
 

 
 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของพฤติกรรมการประหยดัของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง 
และระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช

นิทานตามรอยศาสตรพระราชาสูงกวาระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาและ
พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระหวางทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชามีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยทั้ง 2 ขอ ทั้งน้ีเนื่องจาก  

1.ข้ันตอนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 
ขั้นสรางการรับรู ข้ันที่ 2 ขั้นรับประสบการณ ขั้นที่ 3 ขั้นกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นสรางแนวปฏิบัติ ขั้นที่ 5 ข้ัน
ทบทวนแนวปฏิบัติ และขั้นที่ 6  ข้ันสรุป ผูวจิัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ในชวงเชากอนการจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรมหลัก มีความสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ ท่ีกลาววา การเรียนรูคือการไดมาซึ่งความรูซึ่งการ
ไดมาซึ่งความรู ที่กลาววา การเรียนรูเกิดจากการเลียนแบบ (Modeling) หรือการเรียนรูโดยการสังเกต (Observation 
learning) ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูน้ัน จะเกิดจากการสังเกต การกระทําของตัวแบบ โดย
ที่ตัวแบบอาจเปนตัวแบบที่มีชีวิต เชน พอ แม ครู และตัวแบบท่ีไมมีชีวิต เชน ตัวละครในนิทาน การตูนแผนภาพ แผนภูมิ 
และการเรียนรูตามทฤษฏีการเรียนรูโดยการเลียนแบบนั้น การเรียนรูไมจําเปนตองเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก 
เพียงแตเปนการไดความรู (Acquired) แมจะยังไมมีการแสดงออกของพฤติกรรมภายนอกก็ถือไดวาเกิดการเรียนรูแลว ดังน้ัน
จึงหมายความวาการเรียนรูไดเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีกระบวนการทางปญญา (Cognitive process) (รังรอง  งามศิริ, 2560: 
216-217) ซึ่งตามทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบนั้น ไดอธิบายขั้นตอนของการไดมาซึ่งความรูมี 3 ขั้นตอน คือ การเลือก
ใสใจตัวแบบ การเขารหัส และการเก็บจํา ซึ่งการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
มีขั้นตอนการจัดประสบการณสอดคลองกับ 3 ขั้นตอนตามทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ ดังนี ้

1.1 การจัดประสบการณในข้ันที่ 1 ข้ันสรางการรับรู ขั้นท่ี 2 ขั้นรับประสบการณและขั้นที่ 3 ข้ันกระตุนใหเกิดการ
ปฏิบัติ ผูวิจัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาในวันจันทรของสัปดาห มีความสอดคลองกับข้ันการ
ไดมา ซึ่งความรูของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบในข้ันที่ 1 คือ การเลือกใสใจตัวแบบ กลาวคือ ผูวิจัยไดออกแบบการจดั
ประสบการณในข้ันที่ 1 โดยการท่ีครูนําภาพของใชสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปนการสรางใหเด็กเกิดแรงบันดาลใจใหกับเด็กปฐมวัยไดดีเกี่ยวกับตนแบบของพฤติกรรมการ
ประหยัดมาใหเด็กดูและสนทนาเก่ียวกับความประหยัด เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจตัวแบบดวยการพิจารณาและสนทนาถึงภาพ
แตละภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปนภาพที่แสดงถึง
พฤติกรรมการใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด การจัดประสบการณในข้ันที่ 2 ครูเลานิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่ผูวจิัย
สรางข้ึนโดยมีตัวเดินเรื่องในนิทานเปนตัวแบบของเด็กปฐมวัยในการแสดงพฤติกรรมการประหยัด เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจใน
ตัวแบบจากการที่ครูเลานิทานใหเด็กเห็นถึงตัวเดินเรื่องในนิทานที่เปนเด็กวัยเดียวกันและแสดงพฤติกรรมการประหยัดดาน 
ตาง ๆ  และการจัดประสบการณในขั้นที่ 3 ครูใชคําถามกระตุนเพ่ือชี้ใหเด็กเห็นเกี่ยวกับขอดี ประโยชน และคุณคาของการ
ประหยัดท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสวนรวม เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจพฤติกรรมของตัวแบบดวยการที่ครู ชี้ประเด็นโดยใช
คําถามกระตุนใหเด็กเกิดการปฏิบัติหรือพูดแสดงถึงพฤติกรรมการประหยัด ซึ่งการจัดประสบการณในขั้นที่ 1 ขั้นท่ี 2 และข้ัน
ที ่3 จะเปนการทําใหเด็กเกิดความใสใจตอตัวแบบไดดี 

1.2 การจัดประสบการณในขั้นที่ 4 ขั้นสรางแนวปฏิบัติและขั้นท่ี 5 ขั้นทบทวนแนวปฏิบัติ ผูวิจัยจัดประสบการณ
โดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีของสัปดาห มีความสอดคลองกับขั้นการไดมาซึ่งความรู  
ของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบในข้ันที่ 2 คือ การเขารหัส ซึ่งการเขารหัสหมายถึงการที่เด็กไดเปลี่ยนพฤติกรรมของตวั
แบบไวเปนสัญลักษณทางสมองเพ่ือเก็บพฤติกรรมของตัวแบบไวในระบบของการเก็บจํา ผูวิจัยจึงไดออกแบบการจัด
ประสบการณในขั้นที่ 4 โดยการที่ครูสนทนากับเด็ก เพื่อใหเด็กไดรวมกันกําหนดแนวปฏิบัติในการประหยัดสิ่งของเครื่องใช
และทรัพยากรธรรมชาติ แลวจดบันทึกไว หลังจากน้ันในการจัดประสบการณในข้ันที่ 5 ครูเริ่มตนดวยการทบทวนแนวปฏิบัติ
จากคําพูดของเด็กเก่ียวกับพฤติกรรมการประหยัด ตอจากนั้นครูไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปนการทบทวนแนวปฏิบัติ ซึ่ง
กิจกรรมในชั้นที่ 5 ไดแก การชมวีดิทัศน การเลนเกมการศึกษา และการทํางานศิลปะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ดังกลาวจึงทําใหเด็กเกิดการเขารหัสพฤติกรรมของตัวแบบไวในสมอง  

1.3 การจัดประสบการณในขั้นที่ 6 ขั้นสรุป ผูวจิัยจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาใน วัน
ศุกรของสัปดาห มีความสอดคลองกับขั้นการไดมาซึ่งความรูของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ ในข้ันที่ 3 คือ การเก็บจํา 
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กลาวคือ ผูวิจัยไดออกแบบการจัดประสบการณในข้ันที่ 6 โดยการที่ครูและเด็กรวมกันสรุปทบทวนวธิีการประหยัดจากคําพูด
ของเด็ก และเขียนแผนผังความคิดจากคําพูดของเด็กที่เด็กจําพฤติกรรมการประหยัดไดแลวพูดออกมา และโดยการใหเด็กวาด
ภาพท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการประหยัดไดจากการที่เด็กจําพฤติกรรมการประหยัดจากตัวแบบแลวสนทนาเก่ียวกับภาพท่ีเด็ก
วาดจากการจําไดถึงพฤติกรรมการประหยัด จากการที่ผูวิจัยจัดประสบการณดังกลาวแสดงวาเด็กไดเกิดการจําพฤติกรรมการ
ประหยัดของตัวเดินเรื่องในนิทานไดแลว  

สรุปไดวาการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ท้ัง 6 ขั้นตอน มีความสอดคลองกับข้ัน
การไดมาซึ่งความรูของทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ สงผลใหเด็กเกิดการเลือกใสใจตัวแบบ เกิดการเขารหัส และการ
เก็บจํา เมื่อครูจัดประสบการณการเรียนรูครบท้ัง 6 ขั้นตอนแลว ก็จะทําใหเด็กจดจําพฤติกรรมการประหยัดของตัวแบบได 
ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ เชื่อวาการเรียนรูในข้ันของการที่เด็กไดความรูสามารถสงผลใหเด็กเกิดการ
เรียนรูแลว ซึ่งถาเด็กเกิดการจดจําพฤติกรรมของตัวแบบไดแลว เมื่อมีโอกาสเด็กก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมไดเหมือนกับ   
ตัวแบบ ตามทฤษฎีการเรียนรูของแบนดูรา (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2556: 48) เพราะฉะน้ันจึงสงผลทําใหเด็กเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณแลว  

2. การเลือกใชตัวแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแตงนิทานโดยกําหนดคุณลักษณะของตัวแบบในนิทาน ใหเปนเด็ก
ที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ระดับเดียวกันกับผูเรียนซึ่งเปนเด็กชวงวัยเดียวกัน และแสดงพฤติกรรมที่ดีเก่ียวกับการ
ประหยัดสิ่งของเครื่องใชของตนเอง ของสวนรวมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพิมพชนก     
นุชเนตร (2560: 8) ท่ีกลาววาตัวแบบที่ดีตองมีความคลายคลึงกันกับผูสังเกต รวมถึงอายุ เพศ ระดับความสามารถท่ีใกลเคียง
กัน นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ท่ีพระองคทรงเปนตนแบบของความตระหนักและเห็นคุณคาของการประหยัดและพอเพียงดวยพระราชจริย
วัตรท่ีมีเอกลักษณ ดานความเรียบงาย ความประหยัด และความพอเพียงใหกับพสกนิกรชาวไทยไดมคุีณภาพชีวิตที่ดี พออยูพอ
กิน ดวยพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนแกราษฎรทุกหมูเหลา ดวยความมุงหมายที่จะพัฒนา ปองกันหรือแกไขปญหา เพื่อ
ประโยชนสุขแกเหลาพสกนิกรและสงผลถึงมนุษยชาติทั้งปวง ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง สันติสุข และยั่งยืน ผูวิจัยจึง
ตองการท่ีจะถายทอดพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มาสูเด็กปฐมวัย โดยการนําศาสตรพระราชามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางเนื้อหานิทาน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของธีราลักษณ เนตรนิลวรีโชต ิ(2561: 64-66) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมการเลานิทานประกอบภาพโดยใชพระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตอหนาที่บริหารจัดการสมองในเด็ก
ปฐมวัย โดยการนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ  มาใชในการสรางเนื้อหาของนิทานประกอบภาพโดยสรางโปรแกรมการเลานิทาน
ประกอบภาพจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตรใน
เด็กปฐมวัย  

นอกจากนี้ผูวิจัยไดออกแบบลักษณะพฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งเปนตัวเดินเรื่องในนิทาน โดยการใหตัวเดินเรื่องใน
นิทาน แสดงพฤติกรรมการประหยัดแลวจะไดรับการเสริมแรง คือ คําชมจากบุคคลตางๆ ในเนื้อเรื่องของนิทาน เพ่ือเมื่อเด็กได
ฟงนิทานแลวจะเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมการประหยัดเหมือนกับตัวเดินเรือ่งในนิทานไดรับ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการ
เรียนรูจากตัวแบบ ท่ีกลาววาแรงจูงใจที่จะทําใหผูเลียนแบบแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบนั้น เกิดจากความคาดหวังวา
เมื่อบุคคลไดแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบแลวจะไดรับตัวเสริมแรงเหมือนกับท่ีตัวแบบไดรับ (Vicarious reinforcement) 
(รังรอง  งามศิริ, 2560: 219) ดังนั้นการที่ผูวิจัยไดออกแบบเนื้อหาในนิทานดังกลาวน้ีจึงทําใหเด็กปฐมวัยมีแรงจูงใจที่จะแสดง
พฤติกรรมการประหยัดเหมือนตัวเดินเรื่องในนิทาน จึงมีผลทําใหพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นหลังจากไดรับ
การจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่ผูวจิัยไดพัฒนาขึ้น 
  สรุปไดวาการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ทําใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการประหยัด
เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนมของพัฒนาการสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยหลายชิ้นที่มีการนํานิทานมาใชสงเสริมพฤติกรรม
เชิงบวก ไดแก งานวิจัยของชนิตา อิศรเสนา (2555: 48-49) ที่ไดศึกษาผลการใชนิทานสอนใจที่มีตอพฤติกรรมสังคมทางบวก
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการใชนิทานสอนใจ
มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสังคมทางบวกสูงขึ้น งานวิจัยของอัมรินทร  แยมเพ็ง (2563: 76-77) ที่ไดศึกษาผลการจัด
ประสบการณดวยชุดกิจกรรมนิทานเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบวา 
หลังจากจัดประสบการณดวยชุดกิจกรรมนิทาน เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับดี เนื่องจากเด็กไดเห็น
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แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติของตัวละครในนิทาน งานวิจัยของสุรีพร  มุงงา (2557: 9-13 ) ที่ไดศึกษาผลการพัฒนาวินัย
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ดวยกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ พบวา หลังจากที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรม               
การเลานิทานอยางตอเน่ือง ทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวินัยในตนเองสูงข้ึน  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน ดังนี ้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
 จากผลของการวิจัย พบวา พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชาสูงกวาระยะกอนทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาและ
พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระหวางทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชามีแนวโนมสูงขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวาการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตร
พระราชา สามารถนําไปใชกับโรงเรียนอ่ืนที่มีบริบทคลายคลึงกับโรงเรียนกลุมเปาหมายได ซึ่งการนําไปใชผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ดังนี ้ 

1.1 สามารถนําการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ไปใชจัดประสบการณโดยบูรณาการ 
ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในหนวยการเรียนรูที่สงเสริมพฤติกรรมการประหยัด  

1.2 ในการจัดประสบการณขั้นของการสรางแนวปฏิบัติครูควรกระตุนใหเด็กทุกคนไดแสดงความคิดเห็น 
1.3 เมื่อเด็กไดแสดงพฤติกรรมการประหยัดทั้งในและนอกหองเรียน ครูควรใหการเสริมแรงกับเด็ก 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา ในการปลูกฝงคุณธรรมให
ครอบคลุมคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ใหกับเด็กปฐมวัย 

2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชาที่มีตอพฤติกรรมการประหยดั
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศกึษาตอนตน 

2.3 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือหรอืประเด็นในการประเมินตัวช้ีวัดอยูอยางพอเพียงของระดับประถมศกึษาเขามา
เตรียมพรอมในระดับปฐมวัย เพ่ือที่จะทําใหการศึกษาตอเนื่องตลอดไป 
 

เอกสารอางองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ 

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 
จินดา  หีบเพ็ชร. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบสถานการณจําลองท่ีมีตอความรับผิดชอบ   
           ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 131-139 
ชนิตา อิศรเสนา. (2555).ผลการใชนิทานสอนใจที่มีตอพฤตกิรรมสังคมทางบวกของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
ธรีาลักษณ  เนตรนิลวีรโชติ. (2561). ผลของโปรแกรมการเลานิทานประกอบภาพโดยใชพระบรมราโชวาท  
   ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตอหนาท่ีบริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย.วารสารการวัดผลการศึกษา  
           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2 (ธันวาคม): 62-79. 
พิมพชนก  นุชเนตร. (2560). การเรียนรูโดยผานการสังเกตและพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการเซเลบ บล็อก.  
 คนควาอิสระปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
รังรอง  งามศิริ. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู. กาญจนบุร:ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กาญจนบุรี. 
โรงเรียนบานซอง. (2562). สมุดบันทึกพฒันาการเดก็นักเรียนระดบัปฐมวัย ชั้นอนุบาลปท่ี 3 (อายุ 5 ขวบ) ปการศึกษา 2562.  
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
274

วรุณรัตน คุมแสงและกมล โพธิเย็น. (2561). พฤติกรรมการประหยัดของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย. 3 (กันยายน-ธันวาคม):  
 168-178. 
สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. (2556). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤตกิรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
สุรีพร  มุงงา. (2557). การพัฒนาวินัยนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 ดวยกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพ. 
             วารสารสังคมศาสตรวิชาการ. 2 (กุมภาพันธ-พฤษภาคม): 1-13. 
สําราญ  ทองพิมพ. (2555). ผลการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสรางนิสัยที่มีตอพฤตกิรรมการประหยัดของเดก็ปฐมวัย 

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. 
สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู. (2561). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561. นนทบุรี: บริษัท 21  
 เซ็นจูรี่ จํากัด. 
อัมรินทร  แยมเพ็ง. (2563). ผลการจัดประสบการณดวยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย  
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH. 2 (กรกฎาคม –  
 ธันวาคม): 67-79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
275

รูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการ 
บริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกระบวนการ
บริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวาง
องคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารจัดการโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ระเบียบวิธีวจิัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ประเภทการวิเคราะหปจจัยหรือองคประกอบที่มีผลกระทบ (Causal-effect approach) จากกลุมตัวอยาง
ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 300 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใชคือ การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน (Confirmatory factor analysis) ผลการวิจัยพบวา 
 1. องคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจํานวน 6 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบการบริหารงบประมาณ องคประกอบสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู องคประกอบคุณลักษณะของ
ผูบริหาร องคประกอบคุณสมบัติของครู องคประกอบคุณสมบัติของนักเรียน และองคประกอบนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
 2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 2 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ไดแก  

2 = 102.522, df = 88, p = .632, 2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016  

คําสําคัญ: การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม, โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
276

Abstarct 
 The purpose of  this research were to synthesize a linear  causal relationship model of factors 
affecting the learning management process using Distance Learning Television ( DLTV)  in small primary 
schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2  and examined the coherence of the 
linear relationship model between the causal component and the administrative process using satellite 
distance education (DLTV) in small primary schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 
2. This study is quantitative research with the application of casual-effect approach. The samples consisted 
of 300 school administrators and teachers from small schools under the Chonburi Primary Educational 
Service Area Office 2. The research instrument was a Likert’s rating scale questionnaire. The statistics used 
was Confirmative Component Analysis (Confirmatory factor analysis). The results were as follows :  
 1. Causal factors and the process of learning management using Distance Learning Television (DLTV) 
in small primary schools under the office of Chonburi Primary Education Service Area 2, consisted of 6 
factors :  budget management, media  and  technology in learning management, administration attributes, 
teacher qualifications,  student qualifications, and the policy of the learning management under Distance 
Learning Television (DLTV). 
 2 .  The relationship model of the causal factors and the learning  management process using 
Distance Learning Television ( DLTV)  in small primary schools under the office of Chonburi Primary 

Educational Service Area 2  is valid and well fitted to empirical data (2  =  102. 522, df =  88, p =  . 632,  

2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016) 

Keywords: Distance Learning Television, Small Primary School 
 

บทนํา 
โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เริ่มในป พ.ศ. 2538 เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครูในทองที่ชนบท

หางไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการถายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรม
ราชูปถัมภ ในรายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สามารถแกปญหาในการเขาถึงการศกึษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู
ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ทั้งชนบททุรกันดาร และหางไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาหาความรูประกอบกับพ้ืนที่ดังกลาวยัง
ขาดแคลนครูผูสอน และอุปกรณการเรียนที่สงเสริมตอการเรียนและการศึกษาของเด็กและเยาวชน อันจะสงผลระยะยาวตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความสามารถ ตอมาภายหลังมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดสนองแนว
พระราชดําริดานการศึกษา โดยการถายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาชีพผานทางโทรทัศน 15 ชองสัญญาณตลอด 24 
ชั่วโมงจากสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อําเภอหัวหินประจวบคีรีขันธเพื่อแกปญหาขาดแคลนครู ครูไม
ครบชั้นและครูท่ีสอนไมตรงวิชาเอกโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยูในชนบทที่มีเปนจํานวนมากใหสามารถเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม รวมทั้งเพ่ือการศึกษาของประชาชนท่ัวไปตลอดจนการพัฒนาครูตนทางและ
ปลายทางท่ัวประเทศใหมีความรูความสามารถรายการปฏิบัติการสอนไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ  การดําเนินงานดังกลาว
ทํามาอยางตอเนื่องกวา  20  ป  ปจจุบัน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาที่รับผดิชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดไดมอบหมายใหศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)   สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2557 ในปจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ออกอากาศ การจัดการเรียนรูของโรงเรียนตนทาง ในรูปแบบใหมประกอบกับมีการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในเว็บไซต 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกโรงเรียนและครูผูสอนไดศึกษารายละเอียดตาง ๆ สําหรับเตรียมการกอนการสอน  เชน แผนการ
สอน วีดีทัศนการออกอากาศลวงหนา ฯลฯ การจัดการศึกษาดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  ที่ดําเนินการอยาง
เปนระบบ มีเอกภาพ สอดคลองกันตั้งแตระดับตนสังกัดจนถึงระดับสถานศึกษาจะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียน
ปลายทางซึ่งสวนมากเปนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาดวยการศึกษา ทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ทั้งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เน่ืองจากวาในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในฐานะหนวยงานตนสังกัดจะมีนโยบายท่ีชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมเพ่ิมมากข้ึน  แตอยางไรก็ตามยังพบวา ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธภิาพดังที่คาดหวัง   
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนหนวยงานตนสังกัดสงเสรมิและพัฒนาใหโรงเรียนมีการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ( DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทุกโรงเรียน ใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ผูวิจัยในฐานะผูบริหารการศึกษามีความพยายามท่ีจะขับขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินการดังกลาวให
มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย จึงไดศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาทําใหทราบถึงความจําเปนในการ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอกระบวนการ
บริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม( DLTV)  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  2  วามีองคประกอบอะไรบางที่มีความสัมพันธกัน ในการทําวิจัยครั้งน้ีจะชวยสงเสริม
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรูในระดับสถาน ศึกษาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาตอและ
นําไปสูการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการบริหารงานวิชาการและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดําเนินการอยางถูกตองตรงตามเปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบายหนวยงานตนสังกัด สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบใหมีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสังเคราะหรูปแบบความสมัพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 2 
 2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการ
บริหารจดัการโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดที่ใชสําหรับการวิจัย โดยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) แสดงไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลสมมติฐานของการวจิัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุ เพ่ือสังเคราะหและตรวจสอบความ
สอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 
 2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2  จํานวน 363 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and Lomax (1996) และ Hair et al. (1998) 
เสนอใหใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 10 – 20 คน ตอตัวแปรสังเกตไดในการวิจัยหนึ่งตัว
แปร การวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรสังเกตได 17 ตัวแปร ซึ่งตองการจํานวนตัวอยางมากกวา 170-340 คน จึงกําหนดกลุม
ตัวอยางผูบริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 319 คน ซึ่ง
เพียงพอสําหรับการวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี  
 3. ดานตวัแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรสาเหตุ ประกอบดวย องคประกอบเชิงสาเหตุ 6 ตัวแปรแฝง และ 13 ตัวแปรสังเกตได  ดังน้ี  
 1. การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย การจัดสรรงบประมาณ ระบบงบประมาณ และการระดมทรัพยากร 
 2. สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย วัสดุอุปกรณ และสื่อเทคโนโลย ี
 3. คุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา และสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 
 4. คุณสมบัติของครู ประกอบดวย คุณลักษณะคร ูและสมรรถนะคร ู
 5. คุณสมบัติของนักเรียน ประกอบดวย ทักษะของนักเรียน และสมรรถนะนักเรียน 
 6. นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ประกอบดวย การวิเคราะหนโยบายและแผน และ
แนวทางการปฏิบัต ิ

ส่ือ เทคโนโลยี ใน
การจัดการเรียนรู

กระบวนการบริหารจัดการ
เรียนรู  โดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก 

การบริหาร
งบประมาณ 

นโนบายการจัด
การศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม 
(DLTV) 

คุณสมบัติ
ของครู 

คุณสมบัติของ
นักเรียน 

คุณลักษณะของ
ผูบริหาร 
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 ตัวแปรผล คือ กระบวนการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย การใชหลักสูตรในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม กระบวนการจัดการเรียนรู 
กระบวนการวัดและประเมินผล และกระบวนการนิเทศ 
 

วธิีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนและตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ซึ่งเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเภทการวิเคราะหปจจัยหรือองคประกอบที่มีผลกระทบ (Causal-effect 
approach) รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี ้
 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนและครโูรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2  จํานวน 363 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and Lomax (1996) และ Hair et al. (1998) 
เสนอใหใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 10 – 20 คน ตอตัวแปรสังเกตไดในการวิจัยหนึ่งตัว
แปร การวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรสังเกตได 17 ตัวแปร ซึ่งตองการจํานวนตัวอยางมากกวา 170-340 คน จึงกําหนดกลุม
ตัวอยางผูบริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 319 คน 
 
 2. เคร่ืองที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชเครื่องมือการวจิัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับองคประกอบเชิงสาเหตุ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาแบบ Likert 
ชนิด 5 ระดับ ของ 6 องคประกอบ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย ดานการใชหลักสูตรในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานกระบวนการวดัและประเมินผล และดานกระบวนการนิเทศ มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคาแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ 
 3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย เก่ียวกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) กําหนดนิยามของตัวแปร และโครงสรางของตัวแปรท่ีตองการวัด 
 3.2 นํานิยามตัวแปรที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นในข้ันตอนท่ี 1 นํามาสรางตารางวิเคราะหโครงสรางตัวแปรที่ตองการ
ศึกษา 
 3.3 สรางขอคําถามตามโครงสรางของตัวแปร 
 3.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเรียบรอยแลว ใหผูทรงคุณวุฒิทางดานบริหารการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการวิจัย จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในดานความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความสอดคลองของขอคําถาม (item objective congruence, IOC) และการใชภาษา ความถูกตอง
ของภาษา โดยขอคําถามผานเกณฑ มีคา IOC ตั้งแต .50 ขึ้นไป (Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลการตรวจสอบพบวา 
ขอคําถาม มีคา IOC ระหวาง .80 – 1.00 ผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามบางขอตามการเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  
 3.5 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใช
เกณฑคา r (Corrected Item – total correlation) ตองมีคาไมต่ํากวา .20 ขึ้นไป (ไพรัตน วงษนาม, 2547: 316) และหาคา
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับแยกตามปจจัยแตละดาน โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
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(Cronbach’s alfa coefficient) พบวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 
.984 มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง .371 – .833  
 3.6  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และมีความสมบรูณไปใชในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจริง 
 4. วิธีดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 ทําหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวมขอมูลจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรเีขต 2 ไปยัง
ผูอํานวยการโรงเรยีนขนาดเล็ก เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนสงแบบสอบถามผานทางชองทางออนไลน แลวนําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณจํานวน 319 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนน้ําหนักแตละขอและบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรโดย
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 4.4 นําผลการวิเคราะหขอมูลมาดําเนินการตามความมุงหมายของการวิจัย 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิีใ่ชวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติ ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลวาเปนโคงปกติ
หรือไม ตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน ความเปนเอกพันธของการกระจาย และตรวจสอบความสัมพันธเชิง
เสนตรงระหวางตัวแปร โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) วิเคราะหคาสถิติ Bartless’s test of sphericity การวิเคราะหคา
ดัชนี Kaiser Meyer Olkin (KMO) และตรวจสอบความความสอดคลองของของรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวาง
องคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 กับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหคาสถิตพ้ืินฐาน การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตไดของแตละ
องคประกอบ 

 ผลการวเิคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรสังเกตไดท่ีใชในการวิจัย พบวา ตัวแปรทุกตัวมคีาที่อยูในชวง 3 แสดงวา

ขอมูลมีการแจกแจงเบไมมาก หรือมีลักษณะการแจกแจงใกลเคียงโคงปกติ สวนคาความโดงเปนคาที่อยูในชวง 10 เปนคาที่
ยอมรับได (Kline, 2005)   

ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดของแตละตัวแปรแฝง พบวา ตัวแปรทุกตัวมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธกันทางบวก มีขนาดความสัมพันธกันปานกลางถึง
มาก ซึ่งโดยมีคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.443-0.898  และ เมื่อพิจารณาคาสถิติ Bartlett’s test of sphericity มีคา
เทากับ 5436.113 (p < .000) แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธดังกลาวแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญ ผลการ
วิเคราะหสอดคลองกับคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคาเทากับ 0.938 ซึ่งเปนคาเขาที่ใกล 1 แสดงวา ตัวแปรใด ๆ 
ในขอมูลน้ีมีความสัมพันธกัน และเหมาะสมที่จะไปวิเคราะหองคประกอบได 
 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอกระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกระบวนการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบวา รูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจาก

คาสถิติท่ีใชตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ไดแก 2 = 102.522, df = 88, p = .632, 2/df = 1.165, RMSEA = .023, 
CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016 เปนไปตามเกณฑ ซึ่งมีคา p มากพอที่จะยอมรับสมมติฐานวาโมเดลการวัดมีความ
ตรงเชิงโครงสราง ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเขาใกล 1.000 คาดัชนี RMSEA และ 

SRMR มีคาเขาใกล 0 และคา 2/df มีคานอยกวา 2  
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เมื่อพิจารณารายละเอียดในรูปแบบ พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง 17 ตัวมีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 
0.598-0.976 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคา นอกจากนี้ ผลการวเิคราะหความนาเช่ือถือของตัวชี้วดั (R2) ท่ีแสดง
ถึงสัดสวนของการแปรผันของตัวช้ีวัดท่ีถูกอธิบายดวยตัวแปรแฝง พบวา มีคาท่ียอมรับไดทุกตัวช้ีวัด (.599 - .952) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยท้ัง 7 องคประกอบ  

 
ภาพที่ 2 รูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันกระบวนการบริหารจดัการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
 
 3. ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาคา 2 = 102.523, df = 88,  

p = .138, 2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016 โดยมีคาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคาเขา

ใกล 1 คาดัชนี RMSEA และ SRMR มีคาต่ํากวา .05 และคา 2/df มีคานอยกวา 2 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพที่ 3 
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2 = 102.523, df = 88, p = .138, 2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016 ,*p<.05 

ภาพที่ 3  รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารการจดัการเรียนรูโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

 
 ผลการประมาณคาพารามิเตอรคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ในโมเดลการวดักระบวนการบรหิารการ
จัดการเรียนรูโดยใชการศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 กับการวิเคราะหเชิงสาเหตุ คาน้ําหนักองคประกอบในรูปของคะแนนมาตรฐาน (  ) 
ของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวดักระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 2 มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกตัวแปร แสดงวาตัวแปรสังเกตไดทุกตัวสามารถใชบงช้ีกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได 
 การวิเคราะหขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ในโมเดลสมการโครงสราง พบวา ตัวแปร
ทํานายที่มีอิทธิพลตอกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู คุณลักษณะของผูบริหาร 
คุณสมบัติของครู และนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV โดยที่ สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มี
อิทธิพลสูงสุด (.768) รองลงมาคือ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV (.520) คุณสมบัติของครู (.364) 
และ คุณลักษณะของผูบริหาร (-.191) สวนการบริหารงบประมาณ (.020) และคุณสมบัติของนักเรียน (-.017) มีอิทธิพลตอ
กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
 ขอคนพบจากผลการวิจัยสังเคราะหขอมูลองคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ไดประเด็นสําคัญที่ควรอภิปราย ดังน้ี 
 1. ผลการวจิัย พบวา องคประกอบเชิงสาเหตุที่มีอิทธพิลทางตรงในทางบวกกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู เน่ืองจากรูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เปนการจัดการเรียนรูโดย ใชรูปแบบแบบยึดสื่อแพรภาพและเสียงเปน
หลัก (broadcast-based distance education) สื่อจึงตองมีความหลากหลาย เพ่ือเปนสื่อเสริมในการจัดการศึกษา และมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของวรรษมน จันทรโอกุล (2561 : 21)  ที่ไดศึกษาการ
สราง ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของกลุมการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม : การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับและการวิเคราะหดวยเทคนิค พบวา ในยทุธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู มีแนวทางใน
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูในโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางพอเพียงและเหมาะสมพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนใหมีความรูและเขาถึงการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดภายใตบริบทของโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ เทคโนโลยีที่จําเปนให
เพียงพอในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน และใชการจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาให
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทุกโรงเรียน 2) องคประกอบนโยบายการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนสิ่งสําคัญท่ีชวยใหเกิด
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ เปน
การจัดการศึกษาที่นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทําไดในทุกหองเรียน ทุกสถานที่ ทุกเวลา เปน
การแกปญหาการขาดแคลนครูที่ไมตรงสาขาวิชาเอก การขาดแคลนแหลงเรียนรู การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน การแบง
เบาภาระ การสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สําหรับใหครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดนําไปใช ที่
ผานมาโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศไดนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมลงสูการปฏิบัติดวยวิธีการท่ี
แตกตางกันออกไป แตอยูภายใตหลักการเดียวกันขึ้นอยูกับบริบทและความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียน ทําใหผลที่ได
แตกตางกันออกไปโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ แตสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนมีผลปรากฏไม
แตกตางกันคือความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งพบวา รอยละ 98.45 ของผูเรียน ครูผูสอน 
และผูปกครอง มีความพึงพอใจมากและเห็นวาการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีประโยชนมาก (กุณฑิกา พัชรชานนท และ 
บัลลังก โรหิตเสถียร, 2558)  และ 3) องคประกอบคุณสมบัติของครู โดยคุณสมบัติของครูมีผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย จิตวิญญาณความเปนครู ทักษะการจัดการเรียนรู และความรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน 
เนื่องจากองคประกอบเหลาน้ีนี้ถือเปนสมรรถนะสําคัญท่ีจําเปนของครู สอดคลองกับขอสรุปงานวิจัยของวัลนิกา ฉลากบาง 
(2559 : 123-126) ท่ีระบุวาจิตวิญญาณความเปนครูเปนคุณลักษณะสําคัญของ ครูมืออาชีพ เพราะจะทําใหครูปฏิบัติหนาท่ี
ดวยใจรัก ศรัทธา และการยึดมั่นในอุดมการณจะมีความเอาใจใส ทุมเทเพ่ือศิษย สําหรับปจจัยดานทักษะการจัดการเรียนรู ถอื
เปนสมรรถนะประจําสายงานท่ีมีความสําคัญและครู สวนใหญมีสมรรถนะนี้ในระดับมาก อีกทั้งยังตรงกับงานศึกษาของพงษ
ศักดิ์ ดวงทา (2558 : 912-915) พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2558 : 1- 16) ระบุวา ครูจะตองเปนผูมีความรูดี
และมีความกระจางในเนื้อหา กอนที่จะออกแบบการสอน หรือเลือกรูปแบบวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและธรรมชาติของ
ผูเรียน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ครูผูสอนจะตองมี
บทบาทที่ตองปฏิบัติตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 6 ขอ คือ 1) จัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสม เอ้ือตอการ
เรียนรู 2) เตรียมการสอนลวงหนาตามท่ีคูมือครูสอนทางไกลผานดาวเทียมกําหนด รวมทั้งมอบหมายงานใหนักเรียน
เตรียมพรอมในการเรียนครั้งตอไป 3) จัดการเรียนรูไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและตองเอาใจใส กํากับดูแล แนะนํา
นักเรียนใหปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 4) สรุปสาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรูสิ้นสุดลงและบันทึก
ผลการจัดการเรียนรูหลังสอนทุกครั้ง 5) วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรูสิ้นสุดในแตละครั้ง แตละหนวยการเรียนรู
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ทําใหทราบวาผลการเรียนรูของนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 6) จัดกิจกรรมสอนซอม
เสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียน  
 2. ผลการวิจัย พบวา องคประกอบเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรงในทางลบกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบคุณลักษณะของผูบริหาร เนื่องจากองคประกอบใน
คุณลักษณะของตัวผูบริหารนั้น มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะการทํางานใน
สถานศึกษาตองเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝายเพื่อสรางคุณภาพทางวิชาการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา ผูบริหารจึงตอง
สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกบุคลากรครู สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ดังน้ัน ศักยภาพ
ตัวผูบริหารจะสงผลตอดานวิชาการในดานการวางแผนและดําเนินงาน สามารถพัฒนางาน การจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค และในดานสงเสริมการศึกษา ควรมีศักยภาพในบทบาทผูบริหารคุณภาพการศึกษา ภายใต
กรอบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือสรางระบบการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการวางแผนกอน จึงนําแผนสูการปฏิบัติ และมีการ
ติดตามหรือการกํากับดูแลการปฏิบัติ และการประเมินผล และการปรับปรุงผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง (เกรียงศักดิ์ บุญญา, 
2550 : 279-280) ตรงกับกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ (2550 : 113-114) ที่กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และมีบทบาทในการสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู (Learning 
community) สงเสริมและพัฒนาครูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) แกบุคลากรและผูเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมมาตร สนทมิโน (2551 : 240-241) ที่ศึกษา
การพัฒนาตัวบงช้ีหลักสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการบริหารเชิงสมดุล ตามกรอบ
แนวคิดของแคบแลนและนอรตัน พบวา ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการ จะตองมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีวิสัยทัศน มีความสามารถเชิงวชิาการและเปนผูนําทางวิชาการได  ทั้งน้ีจะตองปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
สรางความพึงพอใจตอบุคลากรในการบริหารจัดการงานวิชาการและการบริหารการเรียนการสอน  ผูบริหารมีความสามารถใน
การประสานสัมพันธกับองคกรภายนอกนําไปสูการพัฒนาการศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถคาดการณไดผูบริหารที่มี
พฤติกรรมหรือแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งมีอิทธิพลในการชักจูงกระตุนหรือโนมนาวความรูสึกระหวางบุคคลใน
โรงเรียนใหมีพฤติกรรมในการทํางานสงผลตอการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานในโรงเรียน อาจมีกลยุทธ วิธีการเสริมแรงทางลบ 
เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคของการดําเนินงานได 
 3. ผลการวจิัย พบวา องคประกอบเชิงสาเหตุที่ไมมีอิทธิพลกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
2 มี 2 องคประกอบ ไดแก 1)องคประกอบการบริหารงบประมาณ เนื่องจากหนวยงานหลักท่ีดูแลนโยบายในภาพรวมมีการ
จัดสรรทรัพยากรงบประมาณใหกับสถานศึกษาอยางเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาอยูแลว ตลอดจนการระดม
ทรัพยากร การพัฒนาเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เปน
กระบวนการที่ไดดําเนินงานพัฒนามาจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบแลว โรงเรียนเปนสถานที่ดําเนินการขับเคลื่อนการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ  ตรงกับงานวิจัยของ จตุพร เชยสาคร (2561 : 81) ศึกษาการประเมินโครงการโทรทัศนทางไกลผาน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมโรงเรียนพงตึก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบวา
ผลการประเมินโครงการดานปจจัยนําเขาดานความเหมาะสมของงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพจิารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดงันี้ 1) การจัดทําเอกสารหลักฐานการใช
จายงบประมาณอยางถูกตอง ตรวจสอบได 2) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีเพียงพอตอการดําเนินงาน 3) มีการวางแผนการ
ใชจายงบประมาณอยางเหมาะสม 4)ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์  
อําลา (2556 : 178-180) กลาววาการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณที่เพียงพอจะสงเสริมใหบุคลากรในการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค สามารถพัฒนาบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ตองกระทําอยางเปนระบบตั้งแตการวาง
แผนการกําหนดแผนงาน/ งาน/ โครงการ การติดตามควบคุม ตลอดจนการประเมินผล  และ 2) องคประกอบคุณสมบัติของ
นักเรียน เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เปนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกชวงวัยหรือทุกพ้ืนท่ี แตมีขอจํากัดในดานการสื่อสารเนื่องจากเปนการสื่อสารทางเดียว นักเรียน
ปลายทางและครูผูสอนตนทางไมสามารถพูดจาโตตอบกันได หนาที่ของครูปลายทาง ไมไดทําการสอนโดยตรง อาจทําไดเพียง
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ในการใหคําอธิบายเพิ่มเติม และดําเนินการพัฒนาการเรียนรู ความสามารถของผูเรียนในกระบวนการวัดผลและประเมินผล
ดานความรูผานเครื่องมือที่กําหนดมาให และประเมินศักยภาพผูเรียน จากคุณสมบัติของนักเรียนทางดานทักษะ (Learning 
skill) ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 
ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม (ศิริวรรณ  ฉัตรมณีรุงเจริญ, 2557 : 5-6) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหสมรรถนะสําคัญ 5 ประการของผู เรียน ดังนี้ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ดังนั้นทักษะและสมรรถนะของผูเรยีน เปนความจําเปนในการจัดการเรียนรู เนื่องจากเปนผลของความรู ความสามารถในความ
พรอมท่ีจะสามารถเรียนรูดวยตนเอง จึงสามารถอนุมานไดวา องคประกอบเชิงสาเหตุขางตนทั้ง 2 องคประกอบ ไมสามารถที่
จะมีอิทธิพลกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กได 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช 
 1.1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 2 สามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
สรางและออกแบบแนวทางในการสนับสนุน สงเสรมิ ตลอดจนกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนสูการปฏบิัติในระดับสถานศึกษา
ตอไป  

 1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 2 สามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
สรางและออกแบบแนวทางในการสนับสนุน สงเสรมิ ตลอดจนกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนสูการปฏบิัติในระดับสถานศึกษา
ตอไป  

 1.3 ใชเปนขอมูลพื้นฐานใหโรงเรียนไดทราบถึงองคประกอบตางๆ  ที่จะสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรู โดย
ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต  2 เพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในแตละโรงเรียน ให
มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิ่งข้ึน ตามบริบทของโรงเรียน 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรนําผลการวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ไปศึกษาพัฒนาหารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับ
แนวคิด ทฤษฎีอื่น ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหไดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.2 ควรนําผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเ ชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอ
กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไปศึกษาและพัฒนาระบบการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการ
ของโรงเรียนใหไดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.3 ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเชิงคุณภาพเฉพาะโรงเรียนหรือเฉพาะราย
กรณี โดยนําผลการวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู 
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ไปปรับใชใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและสภาพบริบททางสังคม เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนแต
ละแหงใหดียิ่งข้ึน 
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การศกึษาความตองการจําเปน ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย 

The Needs Analysis in Management Upright Schools,  
Under The Office of the Primary Education Loei Province 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสจุรติ 
2) จัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย จํานวน 354 คน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเช่ือมั่นเทากับ 0.950 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.296-0.801 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการ
วิเคราะห PNImodifed ผลการวิจัย พบวา 

1. สภาพท่ีเปนจริงในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก  

    สภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก  

2. การจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย ดานที่มีคาความตองการจําเปนมากที่สุด คือ ดานทักษะกระบวนการคิด (PNImodifed = 0.329)  

คําสําคัญ: ความตองการจําเปน, การบริหารจัดการ, โรงเรียนสุจริต  

Abstract 

 The objective of this research were to 1) study the actual situation and the condition in 
management upright schools. 2) to prioritize needs analysis in management upright schools, under the 
office of the primary education Loei Province. The sample group used in this study of 354 school 
administrators and teachers working in the office of primary education Loei Province. The sample size was 
determined by using Krejcie & Morgan’s table and selected using multi-stage sampling. The instrument used 
in this research was a 5-level rating scale. Questionnaire with a reliability equal to 0.917. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and PNImodified. The results of this research 
were as follows: 

1. The actual condition upright schools under the office of primary education Loei Province were 
at high levels.  

    The condition that upright schools under the office of primary education Loei Province were at 
high levels  

2. Prioritize needs analysis in management upright schools, under the office of the primary 
education Loei Province, the most need aspect is thinking process skills (PNImodified= 0.329). 

Keywords: Needs, Management, Upright Schools 
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บทนํา 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) วิสัยทัศน “ประเทศ

ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินการไว 5 ยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายใน 4 กลุม คือ 1) กลุมเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ใหยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนใหเกิดความเขมแข็งมากท่ีสุดเพราะเปนอนาคตของชาติ       
2) กลุมภาครัฐเสริมสรางและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร ใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่ 3) กลุมภาคเอกชน สงเสริมและสนับสนุนใหใชหลัก   
ธรรมาภิบาลในการบริหารองคกรและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4) กลุมภาคประชาสังคมและ
สื่อมวลชน สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของทุกหมูเหลาในการปองกันและปราบปรามการทุจริต นับเปนความ
พยายามที่ดีของ สํานักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรตามรัฐธรรมนูญ ในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนกรอบชี้นําในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ (สํานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559) 

การทุจริตคอรรัปชัน นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคม ในวง
กวาง ความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชันเกิดข้ึน ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เปน
ตนเหตุสําคัญของปญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เปนปจจัยสําคัญเชนเดียวกับ “คน” ที่กอความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรปั
ชันโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ระบบราชการและหนวยงานของรัฐและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใชชองวางจากกฎระเบียบ การบริหาร
จัดการไมไดใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนลมเหลว ระบบอุปถัมภเขมแข็งกวาระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ
ผูกระทําผิดไมศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกลาวทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส ความไมเปน
ธรรม รวมท้ังเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชัน (ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย, 2557) 

โรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนท่ีเนนถึงความสําคัญของการคิดอยางมีเหตุผล คุณคาความดี การรูผิดชอบชั่วดี การ
ภูมิใจในการทําความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโตไปเปนคนเกงท่ีไมโกง การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อยางการ
รูจักตอแถว ไมพูดปด เพ่ือใหเมื่อเด็กเติบโตไปจะไดสามารถเคารพกฎของสังคมท่ีใหญขึ้นไดแลวนําแนวทางดังกลาวปรับใชกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก 1) ทักษะ
กระบวนการคิด 2) ความมีวินัย 3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) การอยูอยางเพียงพอ 5) การมีจิตสาธารณะ ซึ่งชวยใหผูบริหารนํา
หลักการการบริหารโรงเรียนสุจริตมาใชในการบริหารโรงเรียน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคมาตรฐานการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ดังน้ี ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป โดยการบริหารงานทั้ง 4 ดานนี้ตองสงเสริมคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ 
ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายใหทุกโรงเรียนในสังกัดไดดําเนินการเปนโรงเรียนสุจริต 

จากสภาพและความสําคัญของปญหาที่พบ ผลกระทบที่สงผลในวงกวางอันเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ ถาหากมีการเพิกเฉยและปลอยไวโดยไมสนใจทั้งที่รับทราบถึงปญหาและผลกระทบเหลานั้นก็จะทวีความรุนแรง
มากยิ่งข้ึนจนสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย หากไดทําการวิจัยในเรื่องนี้แลวนําผลการวิจัยในเรื่องน้ีมาใชจะชวย
ปรับปรุงแกไขปญหาการบริหารจัดการที่ไมถูกตอง อาจจะนําไปปรับใชเพ่ือแกปญหาทั้งระบบใหหมดไปหรืออยางนอยชวยให
ปญหาลดลง ลดความเสียหายทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถนําไปปรับใชในการวางแผนการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ
ผูบริหารโรงเรียนหรือผูรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพตอไป ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัย เรื่อง
การศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เพ่ือนํา
ผลการวิจัย ไปใชเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย 

 2. เพื่อจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย ใน
ปการศึกษา 2564 จํานวน 4,211 คน  

2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
ปการศึกษา 2564 จํานวน 354 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และ มอรแกน จากนั้น
คํานวณกลุมตัวอยางตามสัดสวนขนาดโรงเรียนดวยวิธีการแบงแบบหลายขั้นตอน  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใชในการวจิัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้  
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก เพศ ตําแหนง ระดับ

การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ขนาดโรงเรียน และเขตพืน้ที่ท่ีสังกัด 

ตอนที่ 2 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) ความมี
วินัย 3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) การอยูอยางเพียงพอ 5) การมีจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปดวย สภาพปจจุบันและสภาพท่ีควร
จะเปน ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ตามการสังเคราะหจาก
นักวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert Scale) โดยกําหนดคา
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ (ฉัตรสุมน  พฤติภิญโญ, 2553: 154-155 

การกําหนดชวงคะแนน 

   คะแนน 5  หมายถึง  มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับมากที่สุด 

   คะแนน 4  หมายถึง  มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับมาก 

   คะแนน 3  หมายถึง  มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับปานกลาง 

   คะแนน 2  หมายถึง  มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับนอย 

     คะแนน 1  หมายถึง  มีเกณฑมาตรฐาน ในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เก่ียวกับขอเสนอแนะการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เนื้อหาสาระครอบคลุม 5 ดาน ดังน้ี ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด ดานที่ 2 ความมีวนิยั 
ดานที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง และ ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใช  
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for 

the Social Science: SPSS) ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลที่ไดจากตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) และหาคาคะแนนเฉลี่ย นําเสนอในรูปตารางและความเรียง 
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2. ขอมูลจากตอนที่ 2 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพที่เปนอยูและสภาพท่ีควรจะเปนของการบริหารงานโรงเรียนสุจริต
ของผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) และหาคา
คะแนนเฉลี่ย นําเสนอในรูปตารางและความเรียง 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนเฉลี่ย ในการแปลความหมายไวตามแนวคิดการแจกแจงเปนความถ่ีตาม
ระดับคะแนนของลิเคอรท (Likert Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560: 121) ดังตอไปนี้ 
     คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

      คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 

      คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

      คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย 

      คะแนน 0.50 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 

 3. ขอมูลจากตอนที่ 3 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต
ผูวิจัยทําการจําแนกรายดานและนําเสนอในรูปความเรียง 

4. จัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต โดยอาศัยการเรียงลําดับของขอมูล Modified 

Priority Needs Index (PNImodified) ปรับปรุงโดย สุวิมล วองวาณิช (2550: 279) เปนวิธกีารทีห่าคาความแตกตางของสภาพที่ควรจะ
เปนและสภาพที่เปนอยู แลวหารดวยสภาพที่เปนอยู เพ่ือควบคุมขนาดของความตองการจําเปนใหอยูในพิสัยท่ีไมมีชวงกวาง
มากเกินไปและใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใชระดับของสภาพท่ีเปนอยูเปนฐานในการคํานวณคาอัตราการพัฒนาเขาสู
สภาพที่คาดหวัง โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังน้ี 

 

   (PNImodified)  = (I – D)/D  

 

เมื่อ   PNI  หมายถึง ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 

  I หมายถึง  คาเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเปน 

  D หมายถึง  คาเฉลี่ยของสภาพที่เปนอยู 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค โดยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพที่เปนอยู สภาพท่ีควรจะเปน และการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหาร

จัดการโรงเรียนสุจริต 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต 

 
ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูบริหารและครู  

สถานภาพ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (n=354) รอยละ (100.00) 
1 เพศ   
 ชาย 150 42.37 
 หญิง 204 57.63 

2 ตําแหนง   
 ผูบริหารโรงเรียน 28 7.91 
 ครู 326 92.09 
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3 ระดบัการศึกษาสูงสุด   
 ปริญญาตร ี 229 64.69 
 ปริญญาโท         119 33.62 
 ปริญญาเอก         6 1.69 

4 ประสบการณในการทํางาน   
 นอยกวา 10 ป 148 41.81 
 10 ป - 20 ป 115 32.48 
 มากกวา 20 ป  91 25.71 

5 ขนาดสถานศึกษา   
 โรงเรียนขนาดเล็ก (ตั้งแต 1-120 คน) 148 41.81 
 โรงเรียนขนาดกลาง (ตั้งแต 121-600 คน) 170 48.02 
 โรงเรียนขนาดใหญ (ตั้งแต 601 คนขึ้นไป) 36 10.17 

6 โรงเรียนของทานสังกัด   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 139 39.26 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 144 40.68 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 71 20.06 

 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( x̄ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพที่เปนจริง สภาพที่ควรจะเปน คาดัชนีความตองการ

จําเปน (PNImodified) และลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต โดยภาพรวม  
 

ดาน 
สภาพที่เปนจริง อัน 

ดับ 

สภาพที่ควรจะเปน อัน 
ดับ PNI อันดบั 

x̄  S.D. แปลผล x̄  S.D. แปลผล 

ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคดิ  3.19 0.53 ปานกลาง 5 4.24 0.14 มาก 5 0.329 1 

ดานที่ 2 ความมีวินัย  3.70 0.82 มาก 3 4.51 0.15 มากที่สุด 2 0.219 3 

ดานที่ 3 ความซื่อสัตยสจุริต  3.55 0.72 มาก 4 4.44 0.16 มาก 3 0.251 2 

ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง  3.79 0.61 มาก 2 4.37 0.05 มาก 4 0.154 5 

ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ  3.82 0.60 มาก 1 4.54 0.07 มากที่สุด 1 0.190 4 

โดยรวม 3.59 0.69 มาก  4.42 0.11 มาก  0.231  

ขอเสนอแนะ 

ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด ควรมีกระตุนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ควรใชเหตุผลเปนสวนในกระบวนการคิด
เพ่ือการตัดสินใจ และควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเปนสวนในการตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนสูงสุดในองคกร  

ดานที่ 2 ความมีวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรยึด กฎระเบียบ วินัยของทางราชการอยาง
เครงครัด ผูบริหารควรใชหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตัดสินเมื่อมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทําผิดวินัย ผูบริหารควรสงเสริมกํากับดูแลติดตาม ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหอยูในระเบียบวนิัยของทาง
ราชการและรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคกร ผูบริหารโรงเรียนควรสรางเสริมระเบียบวินัยโรงเรียนอยางสรางสรรค และ
ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด  

ดานที่ 3 ความซื่อสัตย สุจริต ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีในดานของคุณธรรมจริยธรรมไมแสวงหาผลประโยชน
โดยมิ ผูบริหารโรงเรียนไมถือเอาสิ่งของผูอ่ืนมาเปนของตนไมหาผลประโยชนในทางท่ีไมถูกตอง โรงเรียนควรมีความโปรงใสใน
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การบริหารจัดการในองคกรในทุก ๆ ดานและสามารถตรวจสอบได ผูบริหารโรงเรียนควรมีความเปนธรรมในการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผูบริหารโรงเรียนครวญ สรางครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปองกันการทุจริตอยางมี
จิตสํานึก 

ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง ผูบริหารโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดําเนินชีวิตดวยความฟุงเฟอฟุมเฟอย 
โรงเรียนควรมีกิจกรรมสงเสริมความพอเพียงรวมหรือโรงเรียนอื่นเพื่อสรางเปนเครือขาย และผูบริหารนําหลักของความ
พอเพียงมาปรับใชในการบริหารงานในโรงเรียน 

ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ ผูบริหารโรงเรียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกัน
และกัน มีน้ําใจตอกัน ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน และยึด
ประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง ผูบริหารควรมีการเสริมแรงทางบวกใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิต
สาธารณะและเปนสวนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรสรางเสริมคุณลักษณะใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนปลูกฝงใหนักเรียนแบงปนความสุขสวนตนดวยการอาสาทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวม 
 

สรุปและอภิปรายผล 

1. สภาพที่เปนอยูและสภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตอภิปรายได ดังน้ี 
สภาพที่เปนอยู ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี

สภาพที่เปนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ มีสภาพที่เปนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากผูบริหารโรงเรยีนที่แสดงออกถึงความปรารถนาด ีมีความรับผิดชอบ ดูแล เอาใจใสตอผูอ่ืนหรือสังคม โดยไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือสรางสรรคสังคมใหนาอยู รวมกันปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เปนตนแบบการ
ไมทุจริตตอสาธารณชนสามารถโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหเห็นประโยชนของการมีจิตสาธารณะ ใหตระหนักสํานึกรูถึงความดีท่ีได
กระทําอยูบนพ้ืนฐานของศีลธรรมอันดีงามของสังคม ตลอดจนเผยแพรความดีของบุคคลโรงเรียน ชุมชนและสังคมเพื่อเปน
แนวทางหรือแรงบันดาลในการตอตานการทุจริต ซึ่งสอดคลองกับ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) ไดระบุไววา จิตสาธารณะเปน
คุณลักษณะที่แสดงออกถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชน และสังคมดวยความ
เต็มใจกระตือรือรนโดยไมหวังผลตอบแทน โดยผูท่ีมีจิตสาธารณะคือผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืนแบงปนความสุข
สวนตนเพ่ือทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย 
สติปญญา ลงมือปฏิบัติ เพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน รองลงมา คือ   
ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง มีสภาพที่เปนอยู ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนที่มีความพึงพอใจ และ
เห็นถึงคุณคาในสิ่งท่ีตนเองมี ไมใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ฟุงเฟอเกินกําลังของตนเอง มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรมและไม
เบียดเบียนหรือสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตสามารถสงเสริมผูอ่ืนเผยแพรความรูหรือ
แนะนําแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับวิถีพอเพียงอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบไมเบียดเบียนผูอื่นปฏิบัติตนอยูบน
พ้ืนฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาอยูในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559) กลาวถึง อยูอยางพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตอยูดวยความพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน จนสามารถปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข รองลงมา คือ ดานที่ 2 ความมีวินัย 
มีสภาพที่เปนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ 
ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือไมใหแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งโดยขาดคุณธรรมจริยธรรม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ท้ังเพ่ือน
รวมงาน ผูเรียนสังคมและประเทศชาติ สรางเสริมระเบียบวินัยในตนเองอยางสรางสรรค สามารถเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นได 
ตลอดจนสรางเสริมใหมนุษยอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีสําคัญท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการของวินัยแหงตน
มี 2 ทฤษฎีท่ีกลาวถึง คือ ทฤษฎีของเมาเรอร วาดวยจุดกําเนิดของการควบคุมตน และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
เพียเจท (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2523) ไดกลาวไววา การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลแตละคนน้ันจะตองมีพื้นฐานมาตั้งแต
ระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา จุดเริ่มตน คือ ความสัมพันธระหวางทารกกับมารดาหรือผูเลี้ยงดู อันจะนําไปสู
ความสามารถควบคุมตนเองเมื่อโตข้ึน ทารกและเด็กจะตองเรียนรูจากผูท่ีเลี้ยงด ูโดยการเรียนรูนี้จะเกิดในสภาพอันเหมาะสม
เทานั้น และขอบขายของการเสริมสรางระเบียบวินัย มีดังนี้ 1) ใหเด็กกระทํากิจกรรมตาง ๆ ตามเวลา 2) ใหเด็กเก็บสิ่งของ



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
293

เครื่องใชเขาที่ใหเปนระเบียบ 3) การใหเด็กชวยเหลืองานบานตามความสามารถของเด็ก 4) การใหเขาแถวเพื่อรอทํากิจกรรมที่
ตองปฏิบัติพรอมกัน 5) การใหยอมรับขอตกลงและทําตามขอตกลง รองลงมา คือ ดานท่ี 3 ความซื่อสัตยสุจริต มีสภาพที่
เปนอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความจรงิใจ บริสุทธิ์ใจ สามารถแสดงออกอยางชัดเจน ไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมทั้งดานกาย วาจาใจ และไมเบียดเบียนหรือสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืนไมแสวงหาผลประโยชนโดย
มิชอบ มีความเปนกลาง เปนธรรม โปรงใส ในการปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีไมคดโกงหรือเอารัดเอาเปรียบผูอื่นซื่อสัตยตอ
ตนเองตอผูอ่ืนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางวัฒนธรรมที่ขาวสะอาดในองคกร ซึ่งสอดคลองกับ (ปเตอร อัมสเตอรดัม, 2009) 
ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การยึดพ้ืนฐานจากหลักจรรยาที่แนนอน ซึ่งเปนมาตรฐานการกระทําของคุณ สําหรับคริสเตียน 
มาตรฐานคือพระคําของพระเจา (ถึงแมวาความซื่อสัตยสุจริตไมไดจํากัดอยูในคริสเตียนเทานั้น แตผลขอกลาวจากมุมของคริส
เตียน) เมื่อเรารูพระคํา เราลวงรูสิ่งที่พระองคเผยใหเห็นเก่ียวกับพระองคเอง รวมถึงคุณสมบัติและวิสัยของพระองค เราจึง
ทราบวาสิ่งท่ีพระองคบอกเรานั้นมีความสําคัญตอพระองค เราจึงพยายามดําเนินชีวิตในแงที่สะทอนถึงสิ่งท่ีพระองคบอกวามี
ความสําคัญ เราเชื่อในคานิยมของพระองค เรารับไวเปนคานิยมในใจเราเอง เราพยายามปรับใหคานิยมในใจเราสอดคลองกับ
ถอยคําและการกระทําภายนอกอยางตอเนื่อง และดานท่ี 1 ทักษะกระบวนการคิด มีสภาพที่เปนอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจากผูบริหารโรงเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางสมองที่สามารถคิด พิจารณา วิเคราะห สังเคราะหอยางมี
วิจารณญาณ โดยสัมพันธกับขอมูลท่ีเก่ียวของและสามารถแสดงออกเปนภาษาพูด ภาษาเขียนหรือกิริยาทาทางอยาง
สรางสรรคและมีสติ สามารถวิเคราะห สังเคราะห รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือตัดสินใจแกปญหาหรือ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งอยางถูกตอง แมนยํา สรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งสอดคลองกับ (ทิศนา แขมณี, 2555) 
การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยซึ่งมีศักยภาพสูงมาก และเปนสวนทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวโลกอ่ืน ๆ ตั้งแต
อดีต มนุษยที่มคีวามสามารถในการคิดในแตละยุคแตละสมัยตางก็ไดพยายามคิดคนหาคําอธิบายเกี่ยวกับการคิด ซึ่งแฝงอยูใน
เรื่องการเรียนรูของมนุษยไวหลากหลาย การศึกษาและแนวคิดในอดีต จะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญที่สามารถชวยใหเกิดความเขาใจ
ในแนวคิดใหม ๆ เพ่ิมคุณภาพการเรียนรูของมนุษยได  

สภาพที่ควรจะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสจุรติ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ มีสภาพที่ควรจะเปน อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกันมีน้ําใจตอกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) กลาววา มีจิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุนชมและสังคม ดวยความเต็มใจ โดยไม
หวังผลตอบแทน คุณลักษณะที่เปนจุดเนน คือ ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน รวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอโรงเรียนชุมชน สังคม ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนใหรวมกิจกรรม เผยแพรความดีของบุคคลในโรงเรียน ชุมชน สังคม 
ที่เปนตนแบบการไมทุจริต และรวมกิจกรรม ปองกันตอตานการทุจริต รองลงมา คือ ดานที่ 2 ความมีวินัย มีสภาพที่ควรจะ
เปน อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรยึด กฎระเบียบ วินัยของทาง
ราชการอยางเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2557) กลาววา ความมีวินัย 
คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบของครอบครัว โรงเรียน และสังคม รักหนาที่และมี
ความรับผิดชอบ คุณลักษณะท่ีเปนจุดเนน คือ ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ รูจักเคารพสิทธิของ
ผูอื่น เปนพลมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รองลงมา คือ ดานที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต มีสภาพที่ควรจะเปนอยูใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผูบริหารควรเปนแบบอยางท่ีดีในดานของคุณธรรมจริยธรรมไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557) กลาววา ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองตรงตามความเปนจริง ทางกายวาจา ใจ ทั้งตอตนเองและผูอื่น มีความละอายและเกรง
กลัวตอการกระทําผิด คุณลักษณะที่เปนจุดเนน คือประพฤติตรงความเปนจริงตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอสังคม และโลกทั้งทางกาย 
วาจา และใจ ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมใหขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรง
กลัวตอการกระทําผิด ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานผูอ่ืนมาเปนของตน ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความ
ซื่อตรงไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง รองลงมา คือ ดานที่ 4 การอยูอยางพอเพียง มีสภาพที่ควรจะเปน อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดําเนินชีวิตดวยความพอเพียงไมฟุงเฟอฟุมเฟอย ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) กลาววา อยูอยางพอเพียง หมายถึง พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีใช รักษาทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ ไม
เบียดเบียนผูอ่ืน และเห็นคุณคาของทรัพยากร คุณลักษณะที่เปนจุดเนน คือ ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ 
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มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรม ใชทรัพย
สินทรัพยของตนเองในการดําเนินชีวิตอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม ใช
ทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล ไม
เอาเปรียบผูอ่ืน และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยผูอื่นเมื่อกระทําผิดพลาด วางแผนการเรียน การทํางาน และการใช
ชีวติประจําวัน บนพื้นฐานของความรูขอมูลขาวสาร และดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด มีสภาพที่ควรจะเปน อยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผูบริหารใหความสําคัญดานทักษะกระบวนการคิดโดยสามารถเช่ือมโยงกับดานอื่น เพื่อกอใหเกิด
ประโยซนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) กลาววา ทักษะกระบวนการ
คิด หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา ตลอดจนคิด
วิเคราะหระบุเหตุและผล แนวทางแกปญหาไดอยางมีสติ มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด คุณลักษณะที่เปน
จุดเนน คือ ทักษะ การจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ ทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะ
กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค คิดแกปญหา ซึ่งจะตองพัฒนานักเรียนใหเกิดพฤติกรรม สามารถจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ 
แงมุมตาง ๆ ของการทุจริต  

2. การจัดลําดับ ความสําคัญของขอมูลจากการประเมินความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต 
พบวามีความสําคัญเรียงตามลําดับ ดังน้ี ลําดับที่ 1 คือ ดานที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด ลําดับที่ 2 คือ ดานที่ 3 ความซื่อสัตย
สุจริต ลําดับที่ 3 คือ ดานที่ 2 ความมีวินัย ลําดับที่ 4 คือ ดานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ ลําดับที่ 5 คือ ดานที่ 4 การอยูอยาง
พอเพียง ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก ซึ่งสอดคลองกับ (วสันต บุญประสม, 2562) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียน
สุจริต โรงเรียนบานตุงลอยอําเภอ อมกอย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนสุจริต และเพ่ือพัฒนาทางการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 35 คน ประกอบดวย 
ผูบริหาร รองผูบริหาร ครูหัวหนากลุมสาระ คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ชุมชน 
คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางและการประชุมกลุม (Focus Group) 
วิเคราะหขอมูลโดยการวเิคราะหเนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ซึ่งตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้สภาพปญหาในการดําเนินกิจกรรมพบวา 1) ดานทักษะกระบวนการคิด พบวา นักเรียนยังขาดทักษะการจําแนก
เปรียบเทียบ แยกแยะ ประโยชนและโทษของพฤติกรรมที่ดี (พฤติกรรมสุจริต) หรือพฤติกรรมไมดี(พฤติกรรมทุจริต และ
นักเรียนขาดบุคคลที่เปนตัวอยางในการทําความดีและไมสามารถอธิบายความดีที่ปรากฎของคนที่เปนตัวอยางได 2) ดานวนิัย
พบวา นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบหรือขอบังคับของโรงเรียนและนักเรียนไมปฏิบัติตามกฎ 
ขอตกลงของโรงเรียน หองเรียนหรือชุมชน 3) ดานซื่อสัตยสุจริตพบวา นักเรียนลอกงาน ลอกการบานที่ไดรับมอบหมายหรือ
ลอกขอสอบและนักเรียนเอาเปรียบผูอ่ืน 4) ดานอยูอยางพอเพียงพบวา นักเรียนเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน
สวนรวมและนักเรียนขาดนิสัยการใชทรัพยากรอยางประหยัดทั้งของตนเองและสวนรวม 5) ดานจิตสาธารณะพบวา นักเรียน
ขาดน้ําใจท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน ดวยความเต็มใจและนักเรียนไมมีสวนรวมสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติ ปฏิบัติตัวเปน
พลเมืองดีของโรงเรียนและชุมชน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรนําผลการวิจัยมาวางแผนการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรกําหนดแผนงานและกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียนสุจริตอยางเปนระบบ โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ 

3. ควรสงเสริมและพัฒนาเครือขาย โดยเนนการประสานความเช่ือมโยงระหวางชุมชนและเครอืขายอ่ืน ๆ มุงเนนการ
จัดกิจกรรมและการบริหารแบบมีสวนรวม 
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การจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลติใบชารางแดงในยุค
ชีวิตวิถีใหม 

Knowledge Management of Socio-Economic Survival of Rang Daeng Herbal 
Tea Group in New Normal Era  
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*Corresponding Author E-mail: Yupinpip@hotmail.com 

บทคัดยอ 
  

งานวิจัยฉบับนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลติใบ
ชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม ในชุมชนเกาะเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1) สภาพและความตองการจัดการความรู
ดานการแปรรูปสมุนไพรชารางแดงของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) 
กระบวนการจัดการความรูและเครื่องมือ 3) ปจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู 4) ผลการจัดความรูเพื่อความอยูรอดทาง
เศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวติวถิีใหม ประชากร คือ ชาวชุมชนเกาะเกร็ดหมู 2 จํานวน 1,069 คน 
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูใหขอมูลหลัก คือ ประธานกลุม สมาชิกกลุมและนักทองเท่ียวที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน 20 คน ในชวงระยะเวลาการวิจัยตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน พ.ศ. 2564 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม  

ผลการวิจัยพบวา กลุมผูผลิตใบชารางแดงมีความรูเนนหนักในดานการแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรรางแดงจาก
ธรรมชาติ มีเปาหมายเพ่ือใชความรูในการประกอบอาชีพใหกาวหนา ดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง การพัฒนากลุมเปนแหลง
เรียนรูแบบครบวงจร ยิ่งไปกวานั้น เปนศูนยกลางการเรียนรู ถายทอด เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบานทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน สภาพและความตองการท่ีพบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ ตองการรวบรวมจัดเก็บความรูท่ีเปนระบบเพื่อ
สืบทอด ดานกระบวนการจัดการความรูประกอบดวย การวิเคราะหความตองการความรู การสรางและแสวงหาความรูใหม 
การรวบรวมจัดเก็บความรู การเผยแพรและถายทอดความรู การประยุกตใชองคความรู โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก ผูนํากลุม 
การมีสวนรวม ความกระตือรือรน การเปดใจ วัฒนธรรมภายในชุมชน เครือขายสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และการไดรับ
การยกยองใหรางวัล ผลการจัดความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม 
พบวา ชาวบานสามารถขายสินคาออนไลนใหนักทองเที่ยว การจัดการความรูมีจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนและเรียนรูการ
แปรรูปสมุนไพรรางแดง ชวยใหชาวบานตระหนักในคุณคาของชุมชน และยังชวยใหนักทองเที่ยวไดพัฒนาความสามารถในการ
สรางสรรคดวยการเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรดวยการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นประสบการณที่ไดจากการ
เรียนรูสามารถนําไปใชในชีวติได ยิ่งไปกวานั้นชาวบานมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนหมู 2 เพ่ือสรางอาชีพและ
สรางรายไดใหกับชุมชน อยางไรก็ตามในชวงป พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 จากปญหาการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ “โควิด-19” เปนสถานการณทีก่ระทบกลุม มปีระกาศใชมาตรการปดเมือง ปดประเทศ (ล็อคดาวน) เพ่ือปองกัน
การแพรกระจายของโรคโควิด 19 เพ่ือความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุม ผูนํากลุมไดประยุกตใชความสามารถใน
เชิงการตลาด โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps) ของฟลิป คอตเลอร ในการกําหนดกลยุทธเพ่ือ
ดําเนินธุรกิจแบงออกเปน 7 หัวขอดงนี้ คือ 1)  ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางจัดจําหนาย 
(Place) 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) 6) ดานการสรางและนําเสนอภาพลักษณ 
(Physical Evidence and Presentation) ใหกับผูบริโภคไมวาจะเปนการแตงกายสะอาดเรียบรอย การพูดจาสุภาพออนโยน 
การใหบริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ 7) ดานกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมดาน
ระเบียบวิธีการและการปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ  
คําสําคัญ: การจัดการความรู  ความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุมผูผลติใบชารางแดง  ยุคชีวิตวิถีใหม  
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Abstract 

The purposes of this research were to study knowledge management of socio- economic survival 
of Rang Daeng herbal tea group in new normal era in Koh Kred Community, Pak Kred district, Nonthaburi 
province.  There were four subjects to examine 1)  the state and desire of the knowledge management of 
the transformation of Rang Dand herbal tea. 2) the process and tools, 3) the supporting factors concerning 
knowledge management, and 4) the effects of knowledge management of socio-economic survival of Rang 
Daeng herbal tea group in new normal era. The population was 1,069 villagers in Koh Kred Moo 2, Pak Kred, 
Nonthaburi. The group of sample was 20 members of Community Enterprise Group Moo 2. The chief gave 
the important information and 20 villagers and tourists participated in the learning activity during research 
time from October 2020 to September 2021.  It was qualitative research by document analysis, interview 
and participative observation.  

It was found that Community Enterprise Group Moo 2 had knowledge focusing on the 
transformation of organic herbal tea, aiming at using knowledge for career advancement, self- health 
maintenance, group development and all cycle learning.  Furthermore, it is the center of knowledge, 
distributing, transferring and exchange for internal and external community.  The treats and problems of 
knowledge sharing:  lacking systematic knowledge collecting and support.  The knowledge management 
process was compounded of analysis knowledge need, knowledge creation and acquisition, knowledge 
embodiment, knowledge distribution and transfer, knowledge utilization based on supporting factors such 
as group leader, participation, enthusiasm, open-minded, internal community culture, network, support and 

reward. The effects of the knowledge management of socio-economics and survival of Rang Daeng herbal 

tea group in new normal era were the villagers can sell their products to the tourists on line. The purpose 
of the knowledge management of herbal tea is to exchange and learn the transformation of herbal tea. 
This helps people to aware of their community values.  This also helps tourists to develop their potential 
and creativity by participating in herbal transformation learning by doing.  Thus, this experience can be 
adapted to tourists themselves way of life.  Moreover, they have corporation.  The villagers created 
Community Enterprise Group Moo 2 in order to get the profession and gain their salary.  However, in the 
year of 2020- 2021, the COVID- 19 outbreak, which has affected Rang Daeng herbal tea group across the 
community, is shut down to prevent the spread of the disease. In order to access socio-economics survival 
of group, the leader applied the marketing capabilities with the theory of Marketing Mix (7Ps) of Philip Cotler 
1)  Product:  in online management in equipment and technology curriculum design taking into account of 
each member 2) Price:  reasonable price 3)  Place:  online distribution 4) Promotion 5)  People 6) Physical 
Evidence and Presentation 7) Process. Both suppliers and consumers must adapt to online business (selling 
and buying) so that the business can continue uninterruptedly.  There is a joint discussion and planning of 
leader and members. The knowledge management of business is accessible to all members effectively and 
allows suppliers to successfully manage business.  

Keywords: Knowledge Management, Socio-Economics survival, Rang Daeng herbal tea group, 
 New normal  
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บทนํา 
การจัดการความรูของกลุมผูผลิตใบชารางแดงใหเปนศูนยการเรียนรู การแปรรูปสมุนไพรรางแดงของเกาะเกร็ด 

รวบรวมความรูเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรชารางแดง สงผลใหผลิตภัณฑสมุนไพรชารางแดงเพ่ือสุขภาพของกลุมมีชื่อเสียงเปนที่
รูจัก ปจจุบันเปนกลุมไดรับการยกยองดานการบริหารจัดการดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพ และมีหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ เขามาทองเที่ยวดูงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวากลุมตระหนักถึงสรรพคุณท่ีไดรับจากสมุนไพรชา
รางแดงที่สงผลดีตอสุขภาพของคนในชุมชน จึงมีแนวคิดท่ีจะนําองคความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพ่ือสุขภาพซึ่งเปนภูมิ
ปญญาดั้งเดิมของชุมชนมาใชประโยชน และใชในการประกอบอาชีพ ประกอบกับหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนใหเกิดการกอตั้ง
กลุมขึ้น มีการใหความรูตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน มีเปาหมายในการดําเนินงาน คือ การนําองคความรู
ดานสมุนไพรชารางแดงมาใชเพ่ือการประกอบอาชีพ ผลิตและจําหนายสมุนไพรชารางแดงเพ่ือสุขภาพ ผลิตผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ เพื่อดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง มีเปาหมายในการคืนองคความรูสูสังคม ใหความรูดานสมุนไพรชารางแดงคงอยูคู
เกาะเกร็ด สวนสมาชิกกลุมไดผานกระบวนการเรียนรูมาตลอด เกิดความเช่ียวชาญในการดําเนินงาน ปจจุบันกลุมเปนแหลง
เรียนรูสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพของชุมชน นับวาเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรชารางแดงของเกาะเกร็ด และเปน
ศูนยกลางในการถายทอดเผยแพรองคความรูดานสมุนไพรเพ่ือสุขภาพใหแกคนในชุมชนและคนอ่ืนนอกชุมชนท่ีสนใจ  

กระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจในชวงการแพรระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา สมาชิกกลุมไดปรับแนวคิดวิสัยทัศน วิธีการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ การจัดจําหนายสินคาทางออนไลน สมาชิกกลุมได
เผยแพรและถายทอดความรูเก่ียวกับชาสมุนไพรรางแดงดวยวิธีการบรรยาย สาธิต สนทนา แลกเปลี่ยน พรอมทั้งเผยแพร
ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑผานชองทางสื่อสารตาง ๆ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ทําใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรางแดงได
แพรกระจายเปนวงกวางทั้งภายในและภายนอกชุมชน กลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวติวถิีใหมไดรวมตัวกันสรางอาชีพและมี
รายไดจุนเจือครอบครัว ความใสใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับการคิดคนผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย ยกระดับสินคา
ชุมชนใหมีความนาสนใจ และการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย รวมถึงการบริการ ทําใหชุมชนไดรับการคัดสรรให
เปนชุมชนสุดยอดโอทอป สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product) และกลายเปนสินคาขึ้นชื่อ 
นอกจากนี้ยังชวยกันหาชองทางจัดจําหนายสินคา สงผลใหมีรายไดตอเน่ือง มีความรูการจัดการที่มีประสิทธภิาพ ทําใหกลุมได
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางยั่งยืน  

กระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรูเพ่ือความอยูรอดทางดานสังคมในชวงการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา สมาชิกกลุมไดประยุกตใชองคความรูดานสมุนไพรรางแดงเพ่ือพัฒนาตน ใชประกอบอาชีพ ดูแลสุขภาพของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว เพ่ือพัฒนากลุมของตนเอง สมาชิกในกลุมนําองคความรูมาพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชน อีกทั้งยังนํา
ความรูมาใชในการดําเนินการเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพร ใชแกปญหาตาง ๆ ของกลุม เพ่ือความอยูรอดทางสังคมของ
กลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม สมาชิกกลุมไดเรียนรูและมีประสบการณเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนการ
วิเคราะหสภาพและการระบุความตองการอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานดวยตนเอง  

อยางไรก็ตามจากปญหาการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ชวงป พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 
2564 นั้น เปนสถานการณที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปท่ัวโลก ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย มีการประกาศมาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 
ประกาศใชมาตรการปดเมือง ปดประเทศ (ล็อคดาวน) เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคโควิด 19 และประกาศ
พระราชบัญญัติฉุกเฉิน ประชาชนตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หามออกนอกบาน ใหสวมใสหนากาก
อนามัยหรือหนากากผาอยูเสมอ เวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร ลางมือบอย ๆ ดวยแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงสถานที่
แออัด หลีกเลี่ยงกลุมเสี่ยงหรือผูที่มีอาการปวย  

สมาชิกกลุมตองกักตัวเองอยูในบาน ตองปรับวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม เพ่ือใหปลอดภัยจากการติดเช้ือ ควบคูไปกับ
ความพยายามรักษาฟนฟูเศรษฐกิจ นําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน 
วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร ตางจากความเคยชินแบบเกา ทั้งดานอาหารการกิน การแตงกาย 
การรักษาสุขภาพอนามัย การศึกษาเลาเรียน การสื่อสาร การทําธุรกิจ เปนตน จากปญหาสถานการณโควิด 19 ไดสงผล
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กระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดง เพ่ือความอยูรอดทางกลุมจึงชวยกันหาวธิีใหมในการฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดง  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษากลุมผูผลิตใบชารางแดงที่มีการดําเนินการบริหารจัดการท่ีดีในชวงสถานการณโควิด 19 
การจัดการองคความรูอันเปนเครื่องมือเพ่ือชวยใหสมาชิกกลุมอยูรอด โดยนําองคความรูทีม่ีอยูเดิมมาผสมผสานปรับเปลี่ยนให
เขากับยุคชีวิตวิถีใหม มีการแลกเปลี่ยนองคความรูใหมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สงผลใหความรูไดเผยแพรขยายและถายทอด
ไปสูภายนอกกลุม  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
แนวคิดในการวิจัย 

การจัดการความรูดานสมุนไพรรางแดงเพ่ือสุขภาพของกลุมผูผลิตใบชารางแดงสามารถใชเปนเครื่องมือในการชวย
พัฒนาชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน กลาวคือเมื่อเกิดการจัดการความรูภายในชุมชน ก็จะเปนตัวเรงชักจูงใจประชาชนใหฟนฟู
ภูมิปญญาทองถิ่นใหกลับคืนมาและพัฒนาชุมชนและวิถีชีวิตของชาวบานใหดียิ่งขึ้น ภูมิปญญาดานสมุนไพรรางแดงอันเปน
เอกลักษณของชุมชนชวยดึงดูดใหผูคนเดินทางเขามาเยี่ยมเยือน ในขณะเดียวกันชาวบานไดรวมมือกันอนุรักษสมุนไพรรางแดง
ทองถิ่น ดังนั้นการจัดการความรูดานสมุนไพรรางแดงซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานดานภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนเครื่องมือที่กอใหเกิด
ประโยชนในการสรางความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน เมื่อมีนักทองเที่ยวเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนตัวดึงดูดใจท่ีสําคัญ ยอมทําให ชุมชนทองถิ่นเกิดความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมภายในชุมชน ประกอบกับแนวคิดการทองเที่ยวแนวใหมซึ่งเริ่มมีขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2543 โดยนายเกร็ก       
ริชารดส (Greg Richards) นักวิจัยและผูเช่ียวชาญดานการทองเที่ยว (Richards, Greg, 2012) และนายคริสปน เรยมอนด 
(Crispin Raymond) ท่ีปรึกษาดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ประเทศนิวซีแลนด เปนผูบัญญัติศัพทคําวา “การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมสรางสรรค” และใหนิยามวา คือ การทองเที่ยวท่ีเปดโอกาสใหผูมาเยือนไดพัฒนาศักยภาพในดานการ
สรางสรรค ผานการมีสวนรวมในหลักสูตรการจัดอบรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน ตลอดจนประสบการณการเรียนรูลักษณะ
และเอกลักษณของสถานที่ เปนจุดหมายปลายทางการพักผอนชวงวนัหยุด โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวม ไดสนทนา ซึม
ซับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณของพ้ืนที่ที่ไปเยือนเปนสําคัญ (Raymond, Crispin, 2012)  

 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องชีวิตวิถีใหม (New Normal Life) คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต 
อันเนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่สมาชิก
กลุมคุนเคยอยางเปนปกติตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมท่ีไมคุนเคย การใชชีวิตประจําวันจึงจําเปนตอง
ปองกันตนเองเพ่ือใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพ่ือใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคูไปกับความ
พยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับ
แนวคิด วิสยัทัศน วิธีการจัดการ การจัดจําหนายสินคาออนไลน การติดตอสื่อสาร การทําธุรกิจออนไลน  

รศ.มาลี บุญศิริพันธ คณะกรรมการบัญญัติศัพทนิเทศศาสตรราชบัณฑิตยสภา ไดอธิบายคําวา “New Normal” 
แปลวา ความปกติใหม ฐานวิถีชีวิตใหม หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมา
กระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนแปลงไปสู
วิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหมน้ี ประกอบดวย วิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการ
จัดการ การใชชีวติแบบใหมเกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงและรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหมนุษยตอง
ปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณปจจุบันมากกวาจะธํารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต  

วิถีชีวิตใหม (New Normal Life) หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต อันเนื่องจากมีบาง
สิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลง
ไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย "New Normal" ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ “โควิด-19” การใช
ชีวิตประจําวันจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพ่ือใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพ่ือใหปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ 
เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมทั้งในดานอาหาร การแตงกาย การรักษา
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สุขอนามัย การศึกษาเลาเรียน การสื่อสาร การทําธุรกิจ สิ่งใหม ๆ เหลานี้ไดกลายเปนความปกติใหม จนในที่สุดเมื่อเวลาผาน
ไปก็จะทําใหเกิดความคุนชินจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผูคนในสังคม   

“New Normal” ในบริบทของการทําธุรกิจ คาขาย รวมถึงภาพใหญในระบบเศรษฐกิจของไทย พบวาผูคนยุคโค
วิด-19 จําเปนตองอยูบานมากขึ้น ทํางานอยูกับบาน (Work from Home) สวนนักเรียนก็ตองปรับตัวเรียนที่บานเรียน
ออนไลน การจับจายซื้อของก็ตองซื้อทางออนไลนมากข้ึน ดังนั้นธุรกิจหรือการคาขายในความปกติรูปแบบใหมจึงหนีไมพน
การทําธุรกิจออนไลน โดยเฉพาะธุรกิจขายสินคาและจัดสงถึงบานเติบโตข้ึนมาก สวนรานขายชารางแดงก็ตองปรับตัวสูชีวิต
วิถีใหมเชนกัน มีทั้งขายแบบจัดสงถึงบานและแบบที่เปดใหดื่มที่รานได ก็ตองกั้นฉากใหลูกคาแตละคน ไมใหลูกคาใกลชิด
หรือแออัดกัน และเวนระยะหางของการนั่งระหวางโตะอาหาร  

สวน “New Normal” ในบริบทสถานการณการแพรระบาดของ “โควิด-19” ชวงปลายป พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 
2563 น้ัน เปนสถานการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปทั่วโลก ผูคนเจ็บปวยและลมตายจํานวนมาก 
มนุษยจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพ่ือใหมีชีวิตรอด ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตผิดไปจากเดิม ปรับหาวิถีการ
ดํารงชีวิตแบบใหม เพื่อใหปลอดภัยจากการติดเช้ือ ควบคูไปกับความพยายามรักษาฟนฟูเศรษฐกิจ นําไปสูการสรรคสราง
สิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร 
ตางจากความเคยชินแบบเกา ท้ังดานอาหารการกิน การแตงกาย การรักษาสุขภาพอนามัย การศึกษาเลาเรียน การสื่อสาร 
การทําธุรกิจ เปนตน สิ่งใหมเหลานี้ไดกลายเปนความปกติใหม จนในที่สุดเมื่อเวลาผานไปก็เกิดความเคยชินกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตปกติของผูคนในสังคม 

ทฤษฎสีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps) 
ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือความสามารถในเชิงการตลาด (Marketing Capabilities) 

โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps) ของฟลิป คอตเลอร ในการกําหนดกลยุทธเพ่ือดําเนินธุรกิจ
แบงออกเปน 7 หัวขอดงนี้ คือ 1)  ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 4) ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) 6) ดานการสรางและนําเสนอภาพลักษณ (Physical Evidence 
and Presentation) ใหกับผูบริโภคไมวาจะเปนการแตงกายสะอาดเรียบรอย การพูดจาสุภาพออนโยน การใหบริการท่ีรวดเรว็
หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ 7) ดานกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมดานระเบียบวิธีการและการ
ปฏิบัติในดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ (Kotler, 2015) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ศิรศักย เทพจิต ไดใหความหมาย COVID-19 ไววา เปนโรคอุบัติใหม (Emerging disease) ที่มีอาการทางคลินิก

เฉพาะตัว มีระยะฟกตัวเชื้อในรางกายมนุษย และการแสดงอาการคอนขางยาวนานกวาไวรัสในตระกูลเดียวกัน โดยมรีะยะฟก
ตัวโดยเฉลี่ย 5.1 วัน และระยะเวลาแสดงอาการ 12 วัน ติดตอผานทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง และการสัมผัสกับเชือ้โดยตรง 
(ศิรศักย เทพจิต, 2563)  

รพีพรรณ รัตนวงศนรา ไดกลาวถึง ไวรัสโคโรนาวาเปนไวรัสท่ีถูกพบครั้งแรกในป 1960 แตยังไมทราบแหลงที่มา
อยางชัดเจนวามาจากที่ใด ปจจุบันมีการคนพบไวรัสสายพันธุนี้แลวทั้งหมด 6 สายพันธุ สวนสายพันธุที่กําลังแพรระบาดหนัก
ทั่วโลกในขณะนี้เปนสายพันธุที่ยังไมเคยพบมากอน คือ สายพันธุที่ 7 จึงถูกเรียกวาเปน “ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม” และใน
ภายหลังถูกตั้งช่ืออยางเปนทางการวา “โควดิ-19” (COVID-19) (รพีพรรณ รัตนวงศนรา, 2563) 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนทําใหการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal Life) รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมท่ีแตกตางจาก
อดีต อันเนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ี
สมาชิกกลุมคุนเคยอยางเปนปกติตองเปลี่ยนแปลงไปสูวถิีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย "New Normal" การใช
ชีวิตประจําวันจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพ่ือใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจาก
การติดเช้ือ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐ  
ใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ การจัดจําหนายสินคาออนไลน การติดตอสื่อสาร การ
ทําธุรกิจออนไลน จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ลูกคาผูบริโภคจําเปนตองอยูบานมากข้ึน ทํางาน
อยู กับบาน (Work from Home) การจับจายซื้อของก็ตองซื ้อทางออนไลนมากขึ้น ดังนั ้นธุรกิจคาขายในความปกติ
รูปแบบใหมจึงตองทําธุรกิจออนไลน ขายสินคาและจัดสงถึงบานลูกคาผูบริโภค สวนรานขายชารางแดงก็ตองปรับตัวสู
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ชีวิตวิถีใหมเชนกัน การจัดการความรูเพ่ือความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวติวิถีใหม 
(New Normal Life) การใชชีวิตประจําวันจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพ่ือใหมีชีวิตรอดดวยการปรับหาวิถีการดํารงชีวิต
แบบใหมเพ่ือใหปลอดภัยจากการติดเช้ือ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจนําไปสู
เทคโนโลยีใหมและการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ปรับแนวคดิ วิสัยทัศน วธิกีารจัดการ การจัดจําหนายสินคาออนไลน การ
ติดตอสื่อสาร การทําธุรกิจออนไลน  

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและความตองการจัดการความรูของกลุมผูผลติใบชารางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุร ี

2. ศึกษากระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรู 
3. ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการจดัการความรู 
4. ศึกษาผลจากการจัดการความรูเพ่ือความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุค

ชีวติวถิีใหม   

 
วิธดีําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง               

ประชากร คือ ชาวบานในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,069  คน กลุมตัวอยาง สมาชิก
กลุมผูผลิตใบชารางแดง จํานวน 20 คน ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) คือ ประธานกลุมผูผลิตใบชารางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวนชาวบานในชุมชนและนักทองเที่ยวที่สมัครเขารวมกิจกรรมอบรมความรูการแปรรูป
สมุนไพรรางแดงจํานวน 20 คน ในพ้ืนที่ดําเนินการวิจัย คือ กลุมผูผลิตใบชารางแดง ชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในชวงระยะเวลาดําเนินการวิจัยตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน พ.ศ. 2564 รวมเวลาท้ังสิ้น 1 ป 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 แบบสัมภาษณชาวบานในชุมชนและนักทองเที่ยว และบันทึกภาคสนามของนักวิจัยที่ไดรับรูระหวางการสังเกต การ

สังเกต ไดแก กิจกรรมการแปรรูป พฤติกรรมและปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน เวลา บุคคล สภาพแวดลอม    
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาสภาพและความตองการ กระบวนการและเครื่องมือ ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการความรูของ
กลุมผูผลิตใบชารางแดง ในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบการวจิัยเชิงคณุภาพ การ
เก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยใชวิธีการสังเกตจากการเขาไปในชุมชนที่ศึกษา ประกอบกับการสนทนาพูดคุยและสัมภาษณอยาง
ไมเปนทางการ  

4. การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลที่รวบรวมไดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนํา

ขอมูลมาจําแนกและสรุปประเด็นใหเปนหมวดหมู และวิเคราะหนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอ ตีความขอมูลสราง
ขอสรุปจากสิ่งที่ไดสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึกมาดวยตัวนักวิจัยเอง การวิจัยนี้ถือวาเปนการศึกษาปรากฏการณจาก
สภาพแวดลอมตามความเปนจริง ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยขจัดอคติ (bias) จากการวิจัยได โดยใช เทคนิควิธกีารตรวจสอบ
สามเสา  ( triangulation technique) มาเปรียบเทียบขอมูล ท่ีคนพบ ( finding) ของปรากฏการณ ท่ีทําการศึกษา 
(phenomenon) จากแหลงและมุมมองที่แตกตางกัน ใชเปนแนวทางการยืนยันความนาเช่ือถือ (credibility) ของการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ ใชเกณฑความเท่ียงตรง (reliability) และความถูกตอง (validity) ขอมูลที่คนพบ  

 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สภาพและความตองการจัดการความรูดานสมุนไพรรางแดงเพื่อสุขภาพ

ของกลุมผลิตใบชารางแดง ในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา สภาพของกลุมเปนกลุมที่นําความรู
ดานสมุนไพรรางแดงมาใชเพื่อการประกอบอาชีพผลิตและจําหนายสมุนไพรรางแดง เพ่ือดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง 
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ประกอบกับหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนใหเกิดการกอตั้งกลุมข้ึน มีการใหความรูตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
มีเปาหมายในการดําเนินงาน และมีเปาหมายในการคืนองคความรูสูสังคม ใหความรูดานการแปรรูปสมุนไพรรางแดงใหคงอยูคู
เกาะเกร็ด 

ชาวบานในชุมชนเองก็ตองการความตองการความรูดานการแปรรูปสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพของชุมชน
เนื่องจากชุมชนตระหนักถึงสรรพคุณจากสมุนไพรรางแดงท่ีสงผลดีตอสุขภาพ จึงรองขอใหทางกลุมจัดอบรมความรูดานการ
แปรรูปสมุนไพรชารางแดงเพื่อสุขภาพซึ่งเปนภูมิปญญาดั้งเดิมมาอบรมใหแกชาวบานและนักทองเที่ยวที่เขามาทองเท่ียวใน
ชุมชน เพื่อชาวบานและนักทองเที่ยวจะไดนําความรูที่เรียนมาไปใชประโยชนดูแลตนเองและยังนําไปใชในการประกอบอาชีพ  

นอกจากนี้ทางกลุมก็ตองการรวบรวมความรูและสืบทอดความรูนั้นตอใหเยาวชนรุนตอไป  มีการแปลงความรูที่ฝงลึก
ใหออกมาในรูปแบบความรูท่ีชัดเจนใหมากพอและจัดเก็บใหเปนระบบมากกวาเดิม ในประเด็นนี้ประธานกลุม ไดชี้ใหเห็นวา 
“การรวบรวมและจัดเก็บองคความรูใหมีการสืบทอดตอไปยังรุนลูกหลานเปนเรื่องสําคัญของกลุมที่จะตองเรงดําเนินการ โดย
กลาววา “องคความรูที่หลากหลายที่ไมมีการจดบันทึก ตอไปตองมีการบันทึกและมีการถอดความรูนั้น” 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 กระบวนการและเคร่ืองมือการจัดการความรูของชุมชน พบวา  
2.1 ตั้งแตมีการกอตั้งกลุมจนถึงปจจุบัน ชาวบานมีความตองการความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ไดแก การ

จัดการสมุนไพรชารางแดงเพ่ือสุขภาพและความงามท่ีมีคุณภาพ วิธีจัดจําหนายสินคา นอกจากนี้ชาวบานตองการความรูท่ี
เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจที่สนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรชารางแดงเพ่ือสุขภาพ ทักษะการเปนวิทยากร
บรรยายถายทอดความรู โดยใชการอบรมเปนเครื่องมือในการวิเคราะหความตองการความรู ทั้งการอบรมภายในกลุมและ
อบรมรวมกับเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาสนับสนุนเพื่อวิเคราะหความรูที่ยังไมมีและมีความจําเปนตอการ
ดําเนินงาน  

2.2 กระบวนการสรางและแสวงหาความรูใหม พบวา ชาวบานในชุมชนมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องของสมุนไพรรางแดง 
เปนความรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ อยางไรก็ตามความรูเดิมยังไมเพียงพอ ฉะนั้นชาวบานจึงแสวงหาความรูที่
จําเปนจากที่ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน สอบถามปราชญชุมชน ใชวธิเีขารวมฟงการบรรยายแนะนําจากวิทยากรของ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขามาใหความรูภายในชุมชน บางก็ไปดูงานนอกชุมชนตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ บางก็คนควาจาก
หนังสือ เอกสารตํารับตํารา บทความ บางก็ศึกษาจากรายการสารคดีที่แพรภาพทางโทรทัศน วิทยุ ผสมผสานความรูเดิมเขา
กับองคความรูใหม ผานการเรียนรูและปฏิบัติงาน สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนบาน ลองผิดลองถูกจนไดวิธีการ
ดําเนินการที่เหมาะสม 

2.3 กระบวนการรวบรวมจัดเก็บความรูที่ชัดเจน พบวา ชาวบานมีกระบวนการรวบรวมขอมูลจัดทําเปนคูมือการ
ดําเนินงาน สมุดจดบันทึก รายงานการศึกษาคนควา สารนิพนธ วิทยานิพนธของนักศึกษาที่เขามาทําวิจัยเพ่ือการเรียนรูเทป
บันทึกรายการสารคดีโทรทัศน ชาวบานไดจัดเก็บรวบรวมไวที่แหลงเรียนรูของชุมชน 

2.4 กระบวนการเผยแพรและถายทอดองคความรู พบวา ชาวบานมีการเผยแพรและถายทอดความรู 1) ภายใน
ครอบครัวจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง การสาธิต สอนงาน สนทนาพูดคุยกัน 2) เผยแพรและถายทอดใหเพ่ือนบานผาน
การสนทนาพูดคุยกันในชีวิตประจําวัน 3) เผยแพรและถายทอดใหกับคนนอกชุมชนที่สนใจ ไดแก นักศึกษาฝกงานจาก
สถานศึกษาตาง ๆ ใชเครื่องมือสอนเลาเรื่องบรรยายเปนพ่ีเลี้ยงจัดเวทีอบรมแลกเปลี่ยนความรู 4) การเผยแพรและถายทอด
ความรูโดยบันทึกในรูปแบบที่ชัดเจน ไดแก นักศึกษาฝกงานจดบันทึกความรูในคูมือปฏิบัติงาน บันทึกปจจัยการผลิต เขียน
บทความ ถายทําคลิปวิดีโอในเว็บไซตยูทูป (Youtube) รายการโทรทัศน 5) ถายทอดผานสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ โทรศัพท 
อินเตอรเน็ต เว็ปไซต แฟนเพจไลน ไอจี  

2.5 กระบวนการประยุกตใชความรู พบวา ชาวบานมีการประยุกตใชองคความรู 1) เพ่ือพัฒนาตน ประกอบอาชีพ 
ดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 2) เพื่อพัฒนากลุมของตนเอง สมาชิกในกลุมนําความรูมาพัฒนาสรางสรรค
ผลิตภัณฑชุมชน อีกทั้งยังนําความรูมาใชในการดําเนินการเพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรรางแดง 

  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3 ปจจัยสนับสนุนใหคนในชุมชนเกิดกระบวนการจัดการความรู พบวา  
3.1 ผูนํากลุม ประธานที่ปรึกษาของกลุมซึ่งเปนผูกอตั้งกลุมไดรวบรวมสมาชิกกลุมจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตชารางแดงใน

เกาะเกร็ดและเปนผูชักชวนใหคนในชุมชนนําภูมิปญญาดานสมุนไพรชารางแดงของชุมชนกลับมาฟนฟูและใชในการประกอบ
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อาชีพ สมาชิกกลุมและผูคนในชุมชนใหความเคารพศรัทธา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานของกลุม มีความสามารถ
ในดานการแปรรูปสมุนไพรชารางแดง รวมทั้งประชาสัมพันธกลุมใหเปนที่รูจัก มีบทบาทเปนผูนํา 

3.2 การมีสวนรวม พบวา สมาชิกกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตางท่ีจัดขึ้น เชน การประชุมวางแผนการแปรรูปสมนุไพร
ชารางแดง การจัดกิจกรรมทองเที่ยว การออกรานในงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สงผลใหการจัดการความรูในดานสมุนไพร
ชารางแดงสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธภิาพ  

3.3 ความกระตือรือรน พบวา สมาชิกกลุมมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนากลุมใหเขมแข็ง มีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู สนใจแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ 

3.4 การเปดใจ พบวา สมาชิกกลุมเปดใจที่จะเรียนรู มีความกลาหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง พรอมกับเปดใจให
ความรูกับผูอ่ืนไมหวงวชิา ทําใหการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบผลสําเร็จ 

3.5 วัฒนธรรมภายในชุมชน พบวา วัฒนธรรมภายในชุมชน แบงเปนสองลักษณะคือ ลักษณะแรก วัฒนธรรมความ
ไวเนื้อเช่ือใจกัน สมาชิกกลุมสวนใหญเปนเครือญาตกัินจึงมีความไวเนื้อเช่ือใจกันสูง สามารถพูดคุยสนทนาถายทอดแลกเปลีย่น
ความรูกันได ลักษณะที่สอง วัฒนธรรมการเรียนรูสมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอตั้งแตมีการกอตั้งกลุม 
ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูจากผูอ่ืน  

3.6 เครือขายชุมชน พบวา กลุมตาง ๆ เขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานเพ่ือเปนตนแบบในการนํากลับไป
พัฒนาชุมชนของตนเอง และยังเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมในฐานการเรียนรูภูมิปญญาเพื่อถายทอด
และเผยแพรความรูในโครงการตาง ๆ  

3.7 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พบวา การกอตั้งกลุมประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งมาจากการสนับสนุน
ของหนวยงานซึ่งเขามาใหคําแนะนํา ใหความรูและคอยชวยเหลือในดานตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน  

3.8 การไดรับการยกยองใหรางวัล พบวา กลุมไดรับคัดสรรใหเปนผลิตภัณฑโอทอปหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของ
เกาะเกร็ด การไดรับรางวัลเปนการกระตุนใหสมาชิกกลุมเกิดความภาคภูมิใจ สงผลใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาองค
ความรูใหเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 4. ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของกลุม ผลการวิจัยพบวา  

ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจของกลุม ผลวิจัยพบวา 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) กลุมผูผลิตชาสมุนไพรรางแดงมีความพยายามรักษาฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจดวยการนําเทคโนโลยแีละสิ่งประดิษฐใหมมาใชเพ่ือใหอยูรอดในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019  

1.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญไดใชเครื่องจักรอันทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิตใบชาใหปราศจากเชื้อรา 
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมีสองแบบ คือ แบบผงบรรจุซอง หนึ่งหอมี 10 ซอง สวนผสมประกอบดวยใบรางแดง 100 % น้ําหนัก
สุทธิ 28 กรัม วิธีการเก็บรักษาใชกรรมวิธเีก็บไวในที่แหงและเย็น วิธีชงดื่มชนิดซอง ใชชารางแดง 1 ซอง แชน้ํารอนหนึ่งลิตร
ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที จะไดชารางแดงพรอมดื่ม ลักษณะที่สองชนิดใบ วธิชีงดื่ม นําใบชาแบงตมใน
น้ํารอนหรือน้ําเดือด ทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที จะไดชารางแดงพรอมดื่ม  

1.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลไดใชเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหม คือ โรงอบพลังงานแสงอาทิตยมาใชอบใบชา
รางแดงใหแหง เริ่มจากการเก็บใบรางแดงแกที่สมบูรณ นําใบชามาลางแบบน้ําไหลผาน แลวเขาเครื่องตัดใบชาใหสวยงาม 
นําใบชามามานึ่งฆาเช้ือโรคในเครื่องนวดชา นํากลับไปตากแดดอีกครั้ง ผึ่งใหแหง จากนั้นก็เอาใบชาที่มีกลิ่นหอมและรสชาติ
ดีเขาตูอบแหง ใชความรอน 40-50 องศาเซนติเกรด พอรอนไดที่ ก็เอาออกจากตูอบ บรรจุลงซองเอง สวนรางแดงแบบซอง
สงไปบรรจุท่ีบริษัทยาของอุทัยประสิทธ เลขที่ 58/1 หมู 16 ถนนทางหลวงชนบท ปณ 2001 ตําบลบานพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 25230 เบอรโทรศัพท 086-834-9365, 037-403-9645 เดือนละครั้ง ครั้งละ 13-14 กิโลกรัม จางบรรจุ
ครั้งละหมื่นกวาซอง ซองละ 4.45 บาท นอกจากนี้ยังมีชารางแดงน้ําผึ้งผสมมะนาวในรูปแบบเครื่องดื่มบรรจุขวด ทําให
สะดวกตอผูบริโภคในการดื่ม  
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1.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋ไดใชเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหม คือ ผลิตสินคาสองชนิดดวยกัน คือ ชนิดใบ
และชนิดผง ชนิดใบใชวิธีตม ชนิดผงใชวิธชีงดื่ม ดื่มไดท้ังรอนและเย็น  

2. ดานราคา (Price) กลุมผูผลติชารางแดงเนนราคาสมเหตสุมผล ไมคิดกําไรสูงมากจนเกินไป 

2.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญ 1) ขายสินคาขั้นต่ํา 10 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปนเงิน 380 บาท 2) ถา
สั่งซื้อ 50 หอขึ้นไปเหลือหอละ 20 บาท รวมคาสงทางอีเอมเอส คดิเปนเงนิ 1,150 บาท 3) สั่งซื้อ 100 หอ รวมคาสงทางอี
เอมเอส คดิเปนเงิน 2,150 บาท   

2.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลขายใบชารางแดงอบแหงหอละ 30 บาท แบบซองชงขายหอละ 60 บาท หนึ่งหอ
บรรจุ 20 ซอง สวนชารางแดงนํ้าผึ้งผสมมะนาวในรูปแบบเครื่องดื่มบรรจุขวด จําหนายขวดละ 15 บาท  

2.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตีข๋ายสินคาหอละ 20บาท หนึ่งหอมี 10 ซอง  

3. ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) ในชวงสถานการณยุคโควิด-19 ประชาชนจําเปนตองอยูบานมากขึ้น ทํางาน
อยูกับบาน (Work from Home) สวนนักเรียนก็ตองปรับตัวเรียนที ่บานเรียนออนไลน การจับจายซื้อของก็ตองซื ้อทาง
ออนไลนมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจหรือการคาขายในความปกติรูปแบบใหมจึงตองทําธุรกิจแบบออนไลน โดยเฉพาะขายสินคา
และจัดสงถึงบานของผูบริโภค สมาชิกกลุมไดปรับตัวสูชีวิตวิถีใหมโดยใชชองทางการจัดจําหนายสินคาทางไปรษณีย ทาง
โทรศัพท อินเตอรเน็ต เว็ปไซต แฟนเพจ ไลน ไอจี ใหผูบริโภคไดเลือกใชที่เหมาะสมตรงใจ 

3.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญไดปรับแนวคิดวิสัยทัศนและวิธีการจัดจําหนายใหบริการสงสินคาโดยใชชองทางการ
จัดจําหนายสินคาทางโทรทัศน ทางไปรษณีย ทางโทรศัพทและทางออนไลน ดังนี้ คือ 1) จัดชองทางการติดตอสั่งซื้อผลิตภัณฑ 
ชารางแดงตนตํารับเจเพ็ญ และสินคาที่ระลึกถวยดินเผาทางไปรษณียไดที่นายปรีดา ขวัญเกิด เลขที่ 52 หมูที่ 4 ตําบลเกาะ
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 ดวยวธิสีงสินคาทางเรือแลวตอทางรถไปไปรษณียท่ีอยูใกล คือ ไปรษณียหาแยก
ปากเกร็ด 2) ชองทางการติดตอสั่งซื้อผลิตภัณฑออนไลนผานทางแฟนเพจ facebook.com: ชารางแดงตนตํารับเจเพ็ญ 3) ทาง 
https://linee/ZSLIY2n#ชารางแดง 4) ทางเวปไซต www.charangdang.com 5) ทาง Line ID: 08-1710-0098, 08-8563-
0447 6) ทางไอจี IG: charangdang 7) ทางโทรศัพทเบอร 08-9965-4100 

3.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลไดปรับแนวคิดวิสัยทัศนและวิธีการจัดจําหนายสินคาโดยใชชองทางการจัดจําหนาย
สินคาและของท่ีระลึกถวยดินเผา 1) ทางไปรษณียติดตอท่ีนายมงคลชัย หรั่งชาง เลขที่ 75/11 หมู 2 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 2) ทางแฟนเพจ เฟสบุค facebook.com: ชารางแดงมงคล 3) ทางโทรศัพทเบอร 091-
873-2283, 091-721-2822 4) ทางไลน Line ID: 091-873-2283, 091-721-2822 นอกจากน้ีไดพัฒนาพันธมิตร (Strategic 
Distributor) จัดใหมีตัวแทนจําหนายสินคาทั่วประเทศ 

3.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋ไดปรับแนวคิดวิสัยทัศนและวิธีการจัดจําหนายสินคาโดยใชชองทางการจัดจําหนาย
สินคาทั้งปลีกและสงได 1) ทางไปรษณียติดตอที่นายปรีชา เอกนาวากิจ 71/1 หมู 7 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 2) ทางแฟนเพจ เฟสบุค facebook.com: สมุนไพรชารางแดง ชารางจืด เกาะเกร็ด แปะตี๋ 3) ทางโทรศัพท
เบอร 08-3179-4550  

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

4.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญมีการสงเสริมการขาย 1) สั่งซื้อสินคาขั้นต่ํา 10 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปน
เงนิ 380 บาท 2) ถาสั่งซื้อ 50 หอขึ้นไปเหลือหอละ 20 บาท แถมให 5 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปนเงนิ 1,150 บาท 3) 
สั่งซื้อ 100 หอ แถมให 12 หอ รวมคาสงทางอีเอมเอส คิดเปนเงิน 2,150 บาท   

4.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลมีการสงเสริมการขาย 1) สั่งซื้อใบชาอบแหงหอละ 30 บาท 2) ชาผงสําหรับชงหอ
ละ 60 บาท หนึ่งหอมี 20 ซอง สินคา 10 ซอง แถม 1 ซอง สั่งซื้อ 20 ซอง แถม 3 ซอง 
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4.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋มีการสงเสริมการขาย 1) สั่งซื้อสินคาหอละ 20บาท หนึ่งหอมี 10 ซอง 2) ซื้อเพิ่ม
อีก 10 ซอง แถม 1 ซอง 3) ซื้อครบ 300 บาท ไมคิดคาสง 4) ลงทะเบียน จัดสงดวน คิดเพ่ิม 30 บาท 5) พิเศษสุด 2 วัน
สุดทาย ระหวางวนัที่ 4-5 มกราคม พ.ศ. 2564 ตอนรับปใหม ซื้อ 10 หอ แถม 2 หอ 

5. ดานบคุคล (People)  

5.1 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลมีบุคคลสําคญั  คือ นายมงคลชัย หรั่งชาง ผูนํากลุมเปนประธานที่ปรึกษาและเปนผู
กอตั้งกลุม ไดชักชวนใหคนในชุมชนนําภูมิปญญาดานสมุนไพรรางแดงของชุมชนกลับมาฟนฟูและใชในการประกอบอาชีพ 
โดยนําใบรางแดงมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชารางแดงออกจําหนาย ใชชื่อวา “ชารางแดงมงคล” ตอมาไดรวบรวมสมาชิกกลุม
เกษตรกรทําสวนเกาะเกร็ดจํานวน 36 คน จัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุมและผูคนในชุมชนใหความเคารพ
ศรัทธา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานของกลุม มีความสามารถในดานการแปรรูปสมุนไพรรางแดง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธกลุมใหเปนท่ีรูจัก มีบทบาทเปนผูนํา 

6. ดานการสรางและนําเสนอภาพลักษณ (Physical Evidence and Presentation) ใหกับผูบรโิภคไมวาการ
ใหบริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ  

6.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญสรางและนําเสนอภาพลักษณโดยออกสื่อทางโทรทัศนในรายการ Testy Journey 
วัฒนธรรมยั่วนํ้าลาย ออกอากาศทางชอง PPTV 36 เมื่อวันเสารท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น. แลวบันทึกเทป
วีดีโอทางยูทูป (youtube.com) URL: https://youtu.be/ nZfAPMBtOIY  แนะนํากิจกรรมการทองเที่ยวเดินชมสวนชา
รางแดง แนะนําสรรพคุณ รางแดงเปนพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชนชวยลดน้ําตาลในเลือดสําหรับคนท่ีเปนโรคเบาหวาน ชวยลด
ไขมันในรางกายออกทางปสสาวะและอุจจาระ ลดไข ลดน้ําหนัก ลดคอเลสเตอรรอลและน้ําตาลในเลอืด ชวยขับปสสาวะ แก
กษัยคลายเสน และลดความดันเลือดสูง และการใหบริการสงสินคาทางไปรษณียวา “จัดสงทั่วไทย เก็บเงินปลายทาง” มี
นโยบายสงเสริมการขาย จัดสงสินคาใหลูกคา โดยนําสินคาลงเรือแลวตอรถไปไปรษณียที่อยูใกล ไดแก ไปรษณียหาแยกปาก
เกร็ด 

6.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคลสรางและนําเสนอภาพลักษณการผลิตชารางแดงมงคลทางโทรทัศน ในรายการ 108 
อาชีพทําเงิน ออกอากาศทางชอง ThaiPBS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ศ. 2563 เวลา 7:00 น. แลวบันทึกเทปวีดีโอทาง URL: 
https://news.mthai.com/economy-news/occupation/707333.html แนะนํากิจกรรมการทองเที่ยวเดินชมสวนชา
รางแดง แนะนําสรรพคุณ รางแดงเปนพืชสมุนไพรที่มีประโยชนชวยลดน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เปนโรคเบาหวาน ชวยลด
ไขมันในรางกายออกทางปสสาวะและอุจจาระ ลดไข ลดน้ําหนัก ลดคอเลสเตอรรอลและน้ําตาลในเลือด ชวยขับปสสาวะ แก
กษัยคลายเสน และลดความดันเลือดสูง นอกจากนี้ทางกลุมยังไดจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญกลุมเกษตรกรทําสวนเกาะเกร็ด 
(โดยนายมงคล หรั่งชาง ประธานวิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด) เปนสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งไดรับการรับรองผลิตภัณฑ “ฮา
ลาล” ตามหลักศาสนาอิสลาม จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุร ี

6.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋สรางและนําเสนอภาพลักษณของชารางแดงแปะตี๋ จากการสัมภาษณผูไหขอมูลหลัก
กลาววา “อยูบาน หยุดโควิด 19 ดีมากยามเชา จิบชาเพ่ือสุขภาพ ดูแลรักษาสุขภาพใหรางกายแข็งแรงดวยนะคะ ชารางแดง
สมุนไพรดื่มงาย ตมใสใบเตยเพ่ือความหอมอีกนิด ลวนเปนการสงตอสิ่งดีดี ตองหาลุแปะตี๋เทานั้น ชาเราเขมขน ใสใจทุกการ
ผลิต” “ใหไดในทุกโอกาส ชงดื่มในชีวิตประจําวัน ซื้อมากซื้อนอย ซอย ซื้อทานเอง ซื้อฝาก ราคาสง 20 บาทเทานั้น” 

7. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมดานระเบียบวิธกีารและการปฏบิัติในดานการบริการทีน่ําเสนอ
ใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเรว็ และทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ 

7.1 กลุมผูผลิตชารางแดงเจเพ็ญจัดสงสินคาทางไปรษณยี จัดสงท่ัวไทย เก็บเงนิปลายทาง โดยสงสินคาทางเรือแลวตอ
ทางรถไปไปรษณียท่ีอยูใกลที่สุด ไปรษณียหาแยกปากเกร็ด เพื่อสินคาถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็วและทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ 

7.2 กลุมผูผลิตชารางแดงมงคล นาํเสนอบริการใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจโดยมีตัวแทนจําหนายทัว่ประเทศ 
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307 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

7.3 กลุมผูผลิตชารางแดงแปะตี๋ นําเสนอบริการใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความ

ประทับใจ ดังผูใหขอมูลหลักกลาววา “พอคาภูมิใจที่สรางแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือเปนชองทางออนไลนในการซื้อขาย สะดวกกับ

ลูกคามากขึ้น เพื่อใหลูกคาไดรูจักของถูกและดีมีอยูจริง นับตั้งแตวันแรกจนวันนี้ ไมเสียใจเลยที่ติดสรางเพจนี้ขึ้นมา อยาก

ขอบคุณลูกคาทุก ๆ ทาน ที่มาอุดหนุน”  

ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงใน
ยุคชีวิตวิถีใหมพบวา สมาชิกกลุมไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนการวิเคราะหสภาพและความ
ตองการของกลุมอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานดวยตนเอง อีกทั้งสมาชิกกลุมผลิตสินคาออกมาแลว ก็สามารถนํา
ผลิตภัณฑมาขายทางออนไลนได นอกจากนี้เด็กและเยาวชนในชุมชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เรียนรูวิชาการแปรรูป
สมุนไพรชารางแดงและหารายไดเสริมเพ่ือเปนทุนการศึกษา สมาชิกกลุมมีความสามัคคีผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน มีความสามารถในดานการบริหารจัดการ สะทอนใหเห็นภาพความเข็มแข็งของชุมชนพ่ึงตนเอง ดวยการระดมความ
คิดเห็น รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน อาศัยหลักประชาธิปไตยเปนแกนกลาง แลวยึด
หลักการมีสวนรวมของชาวบานมาเปนจุดแข็งตอยอดการบริหารตนเองในพ้ืนที่    

นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน ผานการเขารวมกิจกรรมเรียนรูอยางไมเปน
ทางการ สมาชิกกลุมมีความกระตือรือรนที่จะถายทอดประสบการณแกนักทองเที่ยวในบรรยากาศที่ผอนคลายเปนกันเอง 
นักทองเท่ียวรูสึกสนุกสนานมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติทําจริงและไดมีปฏิสัมพันธกับชาวบาน กิจกรรมสรางสรรคประสบการณจัด
ขึ้นเปนแบบกลุมที่บานและสถานที่ทํางานของชาวบาน นักทองเที่ยวไดมีโอกาสสังเกตวาสมาชิกกลุมมีความเปนอยูอยางไร 
นักทองเที่ยวไดมีโอกาสคนหาความคิดริเริ่มสรางสรรคภายในตัวเอง การถายทอดความรูมีลักษณะไดทดลองเรียนและได
ใกลชิดกับคนทองถ่ินมากข้ึน นักทองเท่ียวไดมีโอกาสพูดคุยสนทนากับสมาชิกกลุมในเรื่องอื่น ๆ เปนความเพลิดเพลิน
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติและเปนการอนุรักษที่มีความยั่งยืนเพราะใชสถานท่ีที่มีอยูแลว คือ สวนหรือบานของ
ชาวบานในชุมชน  

สรุปและอภิปรายผล  

งานวิจัยนี้พบวา 1. สภาพและความตองการจัดการความรูดานสมุนไพรรางแดงเพื่อสุขภาพของกลุมผูผลิตใบชา
รางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การที่กลุมมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ สมาชิกกลุมสามารถ
พ่ึงตนเองมาไดตลอด แสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการของกลุมประสบความสําเร็จ รวมถึงมีการจัดความรูที่ดี สวนสมาชิก
กลุมไดผานกระบวนการเรียนรูมาตลอด เกิดความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน ปจจุบันกลุมเปนแหลงเรียนรูการแปรรูป
สมุนไพรชารางแดงของชุมชนเกาะเกร็ด และเปนศูนยกลางในการถายทอดเผยแพรองคความรูดานสมุนไพรชารางแดงใหแกคน
ในชุมชนและคนอ่ืนนอกชุมชนที่สนใจ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการสื่อสารและกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม เพื่อ
สรางอัตลักษณของชุมชนเกาะเกร็ด ของอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ ท่ีกลาววา การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการการ
ความรูของชุมชนนั้น ตองมีการจัดกิจกรรมอบรมความรูใหชุมชนและนักทองเที่ยว ถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน ในการจัดการดูแลชุมชน กระบวนการสรางสรรคเริ่มจากการมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการกําหนด
แผนงาน เปาหมายของกิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนงานและการประเมินผลงาน โดยกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้
ควรเนนการมีสวนรวมท้ังระหวางสมาชิกกลุมและนักทองเที่ยวที่มาเขารวมกิจกรรมโดยมุงหวังใหเกิดการเรียนรู (อมรรัตน 
อุดมเรืองเกียรติ, 2546) 

2. กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรูของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม คือ 1) การมี
สวนรวม สมาชิกกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น เชน การประชุมวางแผน การแปรรูปสมุนไพรรางแดง สงผลใหการ
จัดการองคความรูในดานสมุนไพรรางแดงสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ความกระตือรือรน สมาชิกกลุมมี
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง และพัฒนากลุมใหเขมแข็ง มีความกระตือรือรนในการเรยีนรูสนใจแสวงหาความรูใหมๆ  อยูเสมอ 
3) การเปดใจ สมาชิกกลุมเปดใจที่จะเรียนรู มีความกลาหาญท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเอง พรอมกับเปดใจใหความรูกับผูอ่ืนไมหวง
วิชา ทําใหการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบผลสําเร็จ 4) วัฒนธรรมภายในชุมชน วัฒนธรรมภายในชุมชนแบงเปนสอง
ลักษณะคือ ลักษณะแรก วัฒนธรรมความไวเนื้อเช่ือใจกัน สมาชิกกลุมสวนใหญเปนเครือญาติกันจึงมีความไวเนื้อเช่ือใจกันสูง 
สามารถพูดคุยสนทนาถายทอดแลกเปลี่ยนความรูกันได ลักษณะที่สอง วัฒนธรรมการเรียนรู สมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูกันอยางสม่ําเสมอตั้งแตมีการกอตั้งกลุม ท้ังการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูจากผูอื่น 5) เครือขายชุมชน กลุมตาง 
ๆ เขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานเพ่ือเปนตนแบบในการนํากลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง และยังเปนเครือขายใน
การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมในฐานการเรียนรูภูมิปญญาเพื่อถายทอดและเผยแพรความรูในโครงการตาง ๆ 6) มี การ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การกอตั้งกลุมวิสาหกิจประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของหนวยงานซึ่ง
เขามาใหคําแนะนํา ใหความรูและคอยชวยเหลอืในดานตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน อันไดแก ความชวยเหลือและการ
สนับสนุนจากกองทุนฟนฟูเกษตรกรเปนเงิน 20,000 บาท ซื้อตนพันธุรางแดงแจกจายใหกับสมาชิกบานละ 2 ตน ไปปกให 
ตอมากรมพัฒนาชุมชนไดใหเครื่องตัดและอบชา เมื่อสมาชิกปลูกชาจนเจริญเติบโต ทางกลุมไดไปรับซื้อใบในราคากิโลกรัมละ 
70 บาท ถาสมาชิกใหทางกลุมไปชวยเก็บใหคิดราคากิโลกรัมละ 20 บาท สวนสมาชิกเกษตรกรที่มาชวยในกระบวนการผลิต
อบแหงและบรรจุถุงไดคาแรงวันละ 250 บาท รายไดกลุมจะนําฝากเขาบัญชีธนาคารในนาม กลุมเกษตรทําสวนเกาะเกร็ด 
จํานวนหุนเริ่มตั้งแตหลักพันจนถึงแสนกวาบาทในปจจุบัน สรางรายไดใหกับสมาชิกเปนอยางดี  7) การไดรับการยกยองให
รางวัล กลุมไดรับคัดสรรใหเปนผลิตภัณฑโอทอปของเกาะเกร็ด การไดรับรางวลัเปนการกระตุนใหชาวบานเกิดความภาคภูมิใจ 
สงผลใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาองคความรูใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม สอดคลองกับ
งานวิจัย เรื่องการจัดการภูมิปญญาทองถ่ินในการทําขาวฮางของกลุมผลิตขาวฮางเทศบาลปลาโหล ของจักรวาล จันทรหลา ที่
กลาววา ชุมชนมีการถายทอดองคความรูใหกับผูคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ บรรยาย สาธิต 
ทดลอง สนทนาแลกเปลี่ยน (จักรวาล จันทรหลา, 2555) เชนเดียวกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรูของครูภูมิปญญาเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต ของ ธิดารัตน ศิริรัตน ที่กลาววา การเผยแพรองคความรูสามารถผาน
ชองทางสื่อสารตาง ๆ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต (ธิดารัตน ศิริรัตน, 2556)  

3. ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู คือ ผูนํากลุมเปนที่เคารพรัก ศรัทธา และสรางความ
เชื่อมั่นใหกับสมาชิกกลุม สมาชิกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ มีความกระตือรือรน เปดใจยอมรับสิ่งใหมๆ สงผลใหการ
จัดการความรูสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธภิาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพ่ือพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูและเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” ของภัทรพงศ อินทรกําเนิด 
และคณะ ที่กลาววา ระบบนวัตกรรมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรคซึ่งเปนการทองเท่ียวแนวใหมท่ีมุงเนนประสบ
การณตรงที่มีเอกลักษณพิเศษและการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวและสถานที่เปนการทองเที่ยวนั้น ๆ ผาน
การศึกษาตัวอยางที่มีชื่อเสียง 3 กรณีศึกษา ไดแก กรณีแรก ฟารมโชคชัยเปนธุรกิจทองเที่ยวใหมที่เปลี่ยนรูปมาจากธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม กรณีท่ีสอง นาฏยศาลาหุนละครเล็กและแหลงจับจายทางวัฒนธรรมเอกชน: โรงละครโจหลุยสเธียเตอร 
และสวนลุมไนทบาซาร กรณีที่สาม ตลาดนํ้าอัมพวาซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวใหมท่ีเปนการผสมผสานธรรมชาติและวิธีชีวิตดั้งเดิม
ผลสรุปจากการศึกษา คือ ถึงแมวากรณีศึกษาทั้งสามจะมีความแตกตางกันแตก็มีองคประกอบแหงความสําเร็จที่คลายคลึงกัน
ในหลายประการ ไดแก บทบาทของผูนําในฐานะผูริเริ่ม ผูโนมนาว ชักจูงและประสานกับผูเก่ียวของอ่ืน ๆ การมีสวนรวมของผู
มีสวนไดสวนเสีย การยอมรับและประยุกตความรูจากภายนอก ความยืดหยุน และพลวัตของแหลงทองเที่ยว และการรักษา
เอกลักษณ แตอยางไรก็ตาม การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธกับนักทองเท่ียวอันเปนมิติสําคัญของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ยัง
มีคอนขางนอยและอยูในชวงเริ่มตน นวัตกรรมที่เกิดขึ้นสวนมากแตกตางจากนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเปน
นวัตกรรมเชิงศิลปที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีจากหลายสาขา มีความหลากหลายและพลวัตรสูง และเปนผลมาจากการ
ปฏิสัมพันธกับนักทองเท่ียวที่มีความตองการเฉพาะที่แตกตางกันบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวประเภทนี้ จึงตองมี
คุณสมบัติบางประการที่ตองพัฒนาเปนพิเศษ คือ มีความสามารถในการเรียนรูและสรางแรงจูงใจดวยตนเอง มีจิตสาธารณะ
และมีวิถีชีวิตเปนสวนหนึ่งของสถานท่ีและมีเครือขายทางสังคมกวางขวาง (ภัทรพงศ อินทรกําเนิด และคณะ, 2553) 
เชนเดียวกับงานวิจัยเรื่องการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นในการทําขาวฮางของกลุมผลิตขาวฮางเทศบาลปลาโหล ของ จักรวาล 
จันทรหลา ที่กลาววา การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ก็เปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการจัดการความรูเชนเดียวกันท้ัง
หนวยงานที่เขามาสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และหนวยงานที่เขามาสนับสนุนในดานงบประมาณสนับสนุนในดานงบประมาณ
เพื่อจัดสรางเปนแหลงเรียนรู ดังนั้น อาจกลาวไดวากลุมไมอาจประสบความสําเร็จไดหากขาดการสนับสนุนจากหนวยงาน
เหลานี้ (จักรวาล จันทรหลา, 2555)  
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4. ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุม
ผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม ผลการวิจัยพบวา  

4.1 ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพ่ือความอยูรอดทางดานเศรษฐกิจของกลุมผูผลิตใบชา
รางแดงในยุคชีวิตวิถีใหมพบวา สมาชิกกลุมมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตใบชารางแดง เปนการสรางงาน สรางอาชีพ 
สงผลใหชีวิตความเปนอยูของสมาชิกดีขึ้น มีรายไดที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได ทําใหมีรายไดจุนเจือครอบครัวเดือนละ
สองถึงสามหมื่นบาท ความใสใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับการคิดคนผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย ยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชุมชนใหมีความนาสนใจ และการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย การบริการ รวมท้ังการใชวัสดุบรรจุภัณฑ จากการ
พัฒนาอยางตอเนื่องสงผลใหผลิตภัณฑของกลุมไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑโอทอป หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของเกาะ
เกร็ด และเปนการเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรชารางแดงของเกาะเกร็ด รวบรวมความรูเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรชารางแดง 
สงผลใหผลิตภัณฑสมุนไพรชารางแดงของกลุมมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก ปจจุบันกลุมไดรับการยกยองดานการบริหารจัดการดาน
สมุนไพรชารางแดง และมีหนวยงานและองคกรตาง ๆ เขามาทองเที่ยวดูงานสมุนไพรอยางตอเนื่อง สมาชิกกลุมมีการรวมตัว
กันจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนการสรางงาน นอกจากน้ีสมาชิกกลุมยังชวยกันหาชองทางจัดจําหนายสินคาออนไลนใน
ยุคการแผระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสมาชิกกลุมมีรายไดตอเนื่อง สมาชิกกลุมมีองคความรูการจัดการธุรกิจ
ในชวงชีวิตวิถีใหมอยางมีประสิทธภิาพ ทําใหยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืน  

กลุมมีศักยภาพทางการตลาดใชเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม มีความสามารถในการแขงขัน กลุมใชจุดแข็งของตนคือ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโค
วิด 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการควาโอกาสที่เกิดข้ึน และนํามาปรับใหเกิดประโยชน เตรียมรับมือกับอุปสรรคที่
เกิดขึ้นอยางทันทวงที มีการพัฒนาและปรับปรุงผูประกอบการซึ่งผลิตสินคาเพ่ือสุขภาพใหมีเอกลักษณและแตกตางจากคูแขง 
ชูประเด็นเรื่องสูตรการคิดคนและพัฒนาในแบบฉบับของตนเอง นําเอาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ มาใช เพ่ือสรางผลิตภัณฑที่มี
มาตรฐานและวัตถุดิบตองตรงใจผูบริโภค นําเสนอความแตกตางใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากทดลองใชผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ 
เนนราคาที่สมเหตุสมผล ไมคิดกําไรสูงมากจนเกินไปแลวขายแพงมาก พัฒนาชองทางจัดจําหนายสินคาออนไลนและสงเสริม
การขาย ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค  

นอกจากนี้กลุมไดพัฒนาผูประกอบการใหสรางตราสินคาของตนเอง เพราะตราสินคาจะชวยใหผูบริโภคสามารถ
จดจําผลิตภัณฑได ธุรกิจเติบโตและแยงชิงสวนแบงทางการตลาดมาได และขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาออนไลน ซึ่งมี
ความสําคัญมาก การเลือกชองทางที่เหมาะสมและตรงกับใจผูบริโภค ทําใหยอดขายสูงข้ึน สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
ในการกําหนดกลยุทธเชิงรกุเพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขง คุณภาพสินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถนําเสนอ
เรื่องราวตอผูบริโภค จึงชวยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงกลุมผูบริโภคในวงกวาง กําหนดภาพลักษณของผลิตภัณฑสมุนไพรชา
รางแดงเพ่ือสุขภาพ และวางกลยุทธทางการตลาดท่ีชัดเจน นําไปสูการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
มีการพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Distributor) มีการใชตัวแทนจําหนายซึ่งตัวแทนจําหนายมีสินคาหลากหลาย
ดึงดูดใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑมากขึ้น และมีพัฒนาดานบุคคลซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการธรุกิจชาสมุนไพรรางแดงเพ่ือ
สุขภาพ กําหนดกระบวนการใหบริการจัดสง (Service Blueprint) อยางชัดเจนและเปนระบบไมบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดของฟลิป คอตเลอร ที่กลาววา การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตองมีความสามารถในเชิงการตลาด ใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ คือ 1)  ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3) 
ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) 6) ดานการสรางและ
นําเสนอภาพลักษณ (Physical Evidence and Presentation) ใหกับผูบริโภคไมวาการใหบริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน
อ่ืน ๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ 7) ดานกระบวนการ (Process) มีกิจกรรมดานระเบียบวิธีการและการปฏิบัตใินดานการบรกิารที่
นําเสนอใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ (Kotler, 2015) 

4.2 ผลจากการจัดการความรูดานสมุนไพรชารางแดงเพื่อความอยูรอดทางดานสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม พบวา 
สมาชิกกลุมไดเรียนรูและมีประสบการณเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการวิเคราะหสภาพและความตองการของชุมชน
อยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานดวยตนเอง เด็กและเยาวชนในชุมชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เรียนรูวิชาการแปรรูป
สมุนไพรและหารายไดเสริมเพ่ือเปนทุนการศึกษา สมาชิกกลุมมีความสามัคคีผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มี
ความสามารถในดานการบริหารจัดการ สะทอนใหเห็นภาพความเข็มแข็งของชุมชนพ่ึงตนเอง ดวยการระดมความคิดเห็น 
รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาศัยหลักประชาธิปไตยเปนแกนกลาง แลวยึดหลักการมี
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สวนรวมของชาวบานมาเปนจุดแข็งตอยอดการบริหารตนเองในพ้ืนที่ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ของธนกฤต ภัทรธราธร ท่ีกลาววา การจัดการการทองเท่ียวชุมชน การมีสวนรวม การตัดสินใจของชาวบานในชุมชน ในเชิง
การเรียนรู การทดลอง และประสบการณที่ชุมชนไดรับ ชุมชนมีโอกาสใชสิทธิ์ความเปนเจาของพ้ืนท่ีกําหนดทิศทางการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนดวยตนเอง กําหนดและจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว และท่ีสําคัญสามารถสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวดวย
ตนเองและเปนเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากทองเที่ยวในชุมชน นอกจากนี้ชาวบานมี
ความกระตือรือรนท่ีจะถายทอดประสบการณแกนักทองเที่ยวผูเขารวมกิจกรรมในบรรยากาศที่ผอนคลายเปนกันเอง (ธนกฤต 
ภัทรธราธร, 2556)   

นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของชุมชน ผานการเขารวมกิจกรรมเรียนรูการแปรรูป
สมุนไพรชารางแดงอยางไมเปนทางการ ชาวบานมีความกระตือรือรนท่ีจะถายทอดประสบการณแกนักทองเที่ยวในบรรยากาศ
ที่ผอนคลายเปนกันเองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดแดน  วิสุทธิลักษณ และคณะที่กลาววานักทองเที่ยวรูสึกสนุกสนานมี
โอกาสไดลงมือปฏิบัติทําจริงและไดมีปฏิสัมพันธกับชาวบาน กิจกรรมสรางสรรคประสบการณจัดข้ึนเปนแบบกลุมที่บานและ
สถานที่ทํางานของชาวบาน นักทองเที่ยวไดมีโอกาสสังเกตวาชาวบานมีความเปนอยูอยางไร นักทองเท่ียวไดมีโอกาสคนหา
ความคิดริเริ่มสรางสรรคภายในตัวเอง การถายทอดความรูมีลักษณะไดทดลองเรียนและไดใกลชิดกับคนทองถิ่นมากขึ้น 
นักทองเท่ียวไดมีโอกาสพูดคุยสนทนากับชาวบานในเรื่องอ่ืน ๆ เปนความเพลิดเพลินนอกเหนือจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติและ
เปนการพัฒนาที่มีความยั่งยืนเพราะใชสถานที่ท่ีมีอยูแลว คือ สวนหรือบานของชาวบานในชุมชน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ, 
2556) 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
จากผลการวิจัย ผูวิจัยคนพบวา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด ผูประกอบการควรใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม 

ใชจุดแข็งดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควดิ 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการควาโอกาสที่เกิดข้ึน และนํามาปรับใหเกิดประโยชน เตรียมรับมือ
กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที มีการพัฒนาและปรับปรุงผูประกอบการซึ่งผลิตสินคาเพื่อสุขภาพใหมีเอกลักษณและ
แตกตางจากคูแขง ชูประเด็นเรื่องสูตรการคิดคนและพัฒนาในแบบฉบับของตนเอง นําเอาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ มาใช เพ่ือ
สรางผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานและวัตถุดิบตองตรงใจผูบริโภค นําเสนอความแตกตางใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากทดลองใช
ผลิตภัณฑเชิงสุขภาพ เนนราคาที่สมเหตุสมผล ไมคิดกําไรสูงมากจนเกินไปแลวขายแพงมาก พัฒนาชองทางจัดจําหนายสินคา
ออนไลนและสงเสริมการขาย ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ดังนั้นผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะหนวยงานท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังน้ี คือ   

1.1 หนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาที่ในการสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจและสังคมสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยมา
ประกอบการพิจารณาในการสรางนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) ใหตอบสนองกับประชาชนและทําใหธุรกิจการตลาดมีศักยภาพมากขึ้น  

1.2 หนวยงานภาคเอกชนหรือผูประกอบการ เชน บริษัท ธุรกิจ รานคา รานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ
ธุรกิจรานของฝากและของที่ระลึก สามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปปรับเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธตาง ๆ และพัฒนาการบริการ
และสินคาใหตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) และเปนการเพ่ิมศักยภาพใหแกสถาน
ประกอบการ  

1.3 ผูที่สนใจการจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) สามารถนําขอมูลและผลการวจิัยในการวิจัยนี้ไปใชประโยชนทั้งทางดานการศึกษาและในดานอื่น ๆ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
ในการวจิัยครั้งนี้ผูวจิัยไดคนพบตัวแปรท่ีสําคัญ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะหัวขอที่นาสนใจทําการวิจัยในครั้งตอไปเพ่ือตอ

ยอดทางวิชาการ ดังนี้คือ   
2.1 การวิจัยการสรางตราสินคา เพราะตราสินคาจะชวยใหผูบริโภคสามารถจดจําผลิตภัณฑได  
2.2 การวิจัยชองทางการจัดจําหนายสินคาออนไลน ซึ่งมีความสําคัญมาก การเลือกชองทางที่เหมาะสมและตรงกับใจ

ผูบริโภค ทําใหยอดขายสูงข้ึน สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันในการกําหนดกลยทุธเชิงรุกเพ่ือชวงชิงสวนแบงทางการตลาด



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

311 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

จากคูแขง คุณภาพสินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถนําเสนอเรื่องราวตอผูบริโภค จึงชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงกลุม
ผูบริโภคในวงกวาง  

2.3 การวิจัยภาพลักษณของผลิตภัณฑสมุนไพรชารางแดงเพ่ือสุขภาพ และวางกลยุทธทางการตลาดที่ชัดเจน นําไปสู
การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

2.4 การวิจัยการพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Distributor) มีการใชตัวแทนจําหนายซึ่งตัวแทนจําหนายมี
สินคาหลากหลายดึงดูดใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑมากขึ้น  

2.5 การวิจัยพัฒนาดานบุคคลซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการธุรกิจ  
2.6 การวิจัยกระบวนการใหบริการจัดสง (Service Blueprint) อยางชัดเจนและเปนระบบ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสํารวจ รวบรวม และคัดสรร
เอกลักษณของทองถิ่นที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลหัวปา 2) เพ่ือศึกษาความเห็นของชุมชนตอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวตําบลหัวปา และ 3) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตําบลหัวปา 
ภายใตแนวคิดความเปนเอกลักษณของทองถิ่นและสถาปตยกรรมสีเขียว ใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 4 กลุมดังตอไปนี้ กลุมหนวยงานภาครัฐ, กลุมชมรมทองเที่ยวหัวปา, กลุมชาวบานใน
พ้ืนที่ และกลุมผูประกอบการ ผลการศึกษาพบวาเอกลักษณทองถิ่นมาใชในการออกแบบไมวาจะเปนรูปแบบอาคารทรงไทย 
หัตถกรรมจักสานพื้นบาน อุปกรณการทําอาหารมาใชในการออกแบบเพ่ือถายทอดเรื่องราวแมครัวหัวปา โดยมีแนวคิดการ
ออกแบบพื้นที่แบงออกเปน 5 สวนหลัก คือ จุดหมายตา อาคารอเนกประสงค ศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชน ตลาด
สินคาชุมชน และ ลานกีฬาอเนกประสงค  
คําสําคัญ: นวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค, การทองเทีย่ว, หัวปา 
 

Abstract 
This research is a participatory research study with the objectives to: (1) search, collect and assess 

data on potential local identity for the development of innovative multipurpose building design to promote 
tourism in Hua Pa Sub-district; (2) to collect opinions of community residents on the proposed multipurpose 
building design to promote tourism in Hua Pa Sub-district; and (3) to propose the final multipurpose building 
design that represents local identity and green architecture concept. The purposive sampling method was 
employed for the selection of the participants encompassing four important groups of stakeholders 
including local government group, Hua Pa tourism development group, local resindents and local business 
owners.  The final design of the multipurpose building incorporates a variety of local identity influences 
such as Thai style buildings, local handicrafts, and cooking utensils and equipment depicting the history of 
a group of famous local lady cooks (Mae Krua Hua Pa) .  The elements of the final design include not only 
the multipurpose building but also the landmark, local product shopping area and market, and 
multipurpose sports ground. 

Keywords: Innovative Building Plan, Tourism, Hua Pa 
 

บทนํา 
จังหวัดสิงหบุรีเปนหนึ่งในเมืองรองท่ีไดรับการสนับสนุนดานการทองเที่ยวภายใตการดูแลของ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง 

สํานักงาน ททท.ลพบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี ชัยนาท และสิงหบุรี โดย ททท.ภูมิภาคภาคกลางยังคงตอกย้ําการ
เดินทางทองเที่ยวผานแคมเปญสื่อสารการตลาด “Amazing ไทยเท” มีแนวคิดในการขับเคลื่อนใชจุดแข็งในพื้นท่ีคือเรื่องราว
ความเปนราชธานีของลุมนํ้าเจาพระยามากวา 600 ป ใหความสําคัญกับการเดินทางทองเที่ยวผานเรื่องราวหรือกิจกรรมที่
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ทรงคุณคาในอดีต Premium Nostalgia…More Legacy ตามรอยมรดกแหงสยาม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทางการ
ทองเที่ยวในภูมิภาค (เที่ยวภาคกลาง, 11 พ.ย.2561) ตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี เปนหน่ึงในสถานที่ท่ีมีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรที่ทรงคุณคาในอดีตตามหลักฐานประวัติศาสตร ตําบลหัวปาเปนที่ตั้งของจวนเจาเมืองพรหมบุรีในสมัยรัชกาลที่ 
4 จนถึงกลางสมัยรัชกาลที่ 5 มีวัดสําคัญทางประวัติศาสตรคือ วัดพรหมเทพาวาสซึ่งเดิมใชช่ือวา ชลอนเทพาวาส เปนวัดคู
เมืองพรหมบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสตนและหยุดประทับที่วัดพรหมเทพาวาส ในขณะนั้น
คุณหญิงโหมด คุณหญิงเท่ียง ซึ่งเปนหัวหนาแมครัวฝมือเยี่ยมไดถวายอาหารไทยท้ังคาวและหวาน โดยรสชาติอาหารเปนท่ีถูก
พระราชหฤทัยและพระราชทานชื่อวาแมครัวหัวปา (รําไพ ภูวราห และคณะ, 2561) ลักษณะทางกายภาพของตําบลหัวปาเปน
พ้ืนที่มีทําเลท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาหางจากอําเภอเมืองสิงหบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ประกอบดวย 4 หมูบาน คือ หมู 
1 บานจวนเกา หมู 2 บานชลอน หมู 3 บานหัวปา (บานวัดโบสถ) และหมู 4 บานหัวงิ้ว 

ระหวาง พ.ศ.2560-2563 สํานักสงเสริมฝกอบรมและคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินกิจกรรม
รวมกันดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไมวาจะ
เปนโครงการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรเปนผูนําการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเชิงพื้นที่แบบองครวม ในยุค 
4.0 กิจกรรมการศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนเกษตรและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาเสนทางจักรยาน
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวแบบมีสวนรวม เปนตน ผลจากการดําเนินงานดังกลาวทําใหประโยชนตอชุมชนตื่นตัวและตองการใช
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน จากการระดมความคิดเห็นของชุมชนหัวปาทั้ง 4 หมูบานพบวาในภาพรวม
ชุมชนยังคงพบปญหาดานเศรษฐกิจจากการไมมีแหลงจําหนายสินคาเปนของชุมชน ในการนี้เองชุมชนจึงไดมีแนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนหนองหัวดอนใหมีเอกลักษณเพื่อพัฒนาเปนตลาดนัดชุมชนลดโลกรอนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว โดย
ลักษณะทางกายภาพของหนองหัวดอนเปนหนองบึงสาธารณะในเขตหมูท่ี 1 ถึง 4 ตําบลหัวปา มีสภาพเปนธรรมชาติ
บรรยากาศรมรื่น มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 18 ไร ตั้งอยูริมถนนสายอยุธยา-อางทอง ซึ่งเปนเสนทางหลักในการเดินทาง ในชวง 
พ.ศ. 2561-2562 ชุมชนไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการอนุรักษฟนฟูหนองหัวดอน เพื่อปรับระดับพื้นดินรอบหนอง
หัวดอน การขุดหนอง การสรางแนวขอบ และการทําทางน้ําเขา-ออก ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวไดสงมอบงานเปนท่ีเรียบรอย
แลว สืบเนื่องจากขอจํากัดของชุมชนในการขาดพ้ืนที่สวนกลางเพ่ือจัดเปนศูนยกระจาย/แสดงสินคาและผลิตภัณฑชุมชน จึงมี
แนวคิดในการใชพ้ืนที่หนองหัวดอนซึ่งเปนพ้ืนที่สาธารณะเพื่อใชเปนศุนยกลาง จากการวิเคราะหพื้นท่ีในเบื้องตนจะเห็นไดวา
บริเวณหนองหัวดอนตั้งอยูบริเวณริมถนนเสนทางหลักและมีความเหมาะสมในการพัฒนา แตพ้ืนที่ดังกลาวยังขาดอาคาร
อเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว สําหรับใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว โดยกลุมผูนําชุมชนไดระบุถึงความมุงหวังในการพัฒนาหนองหัวดอนใหเปนพ้ืนที่ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายผลผลิตในชุมชนภายใตแนวคิดอนุรักษสิ่งแวดลอมและประยุกตใชเอกลักษณพ้ืนถ่ินในการสรางความแตกตาง โดยนํา
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาอาคารสีเขียวมาประยุกตใช ซึ่งเปนแนวทางการออกแบบอาคารเพ่ือประหยัดพลังงานและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับรองศาสตราจารย ดร.ประพทัธพงษ อุปลา ผูอํานวยการสํานักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ 
(SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (กองสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ออนไลน) กลาววา
หลักการสําคัญในการทํางานท่ีสถาปตยกรรมยุคใหมตองคํานึงถึงเปนเรื่องแรกๆ สถาปนิกทั่วโลกตางทราบดีวา ทุกประเทศทั่ว
โลกกําลังเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง ท้ังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง
กอใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย ปญหามลพิษทางอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกที่กําลังลดลง พ้ืนท่ีปา
ไมที่กําลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ แนวคิดดังกลาวนี้เองที่ผลักดันใหเกิดการออกแบบสถาปตยกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหใชพลังงานนอยที่สุด หลักการออกแบบดังกลาวถูกเรียกวาสถาปตยกรรมสีเขียว (Green 
Architecture) และสถาปตยกรรมแบบยั่งยืน (Sustainable Architecture) 

นวัตกรรม ถือวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับการสรางความแตกตางและสรางการไดเปรียบในเชิงการแขงขัน โอกาส
ทางการตลาด และความสําเร็จ นวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่เกิดข้ึนจากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรค 
ในการพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนผลติภัณฑใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหมที่กอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม (สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และคณะ, 2553: 54) การใชแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการออกแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวตําบลหัวปาเปนการใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสรางความตระหนัก  
ความเขาใจ และการยอมรับแบบแปลนอาคารอเนกประสงคโดยใชความคิดสรางสรรคเปนพ้ืนฐานการสรางนวัตกรรมที่เปน
เอกลักษณทองถ่ิน นอกจากนี้แลวยังมีการประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถาปตยกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรอื
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สถาปตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ซึ่งเปนการออกแบบทีส่อดคลองกับสภาพอากาศ ทิศทางแสงอาทิตย ทิศทางลม
ธรรมชาติ การเลือกใชวัสดุกอสรางตกแตงที่ทําใหอาคารสบาย และการใชพลังงานจากธรรมชาต ิ(อรรจน เศรษฐบุตร, 2551)  
จากประเด็นการสํารวจปญหาและความตองการของชุมชน คณะวิจัยจึงประยุกตใชแนวคิดเชิงสรางสรรคในการออกแบบ
แปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา ที่สะทอนความเปนเอกลักษณของทองถ่ินและสถาปตยกรรม
สีเขียวซึ่งจะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว เปนการสืบสานเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่นที่โดดเดน และยังสงผลตอรายไดเชิง
เศรษฐกิจหากผลผลิตท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ นําไปสูการขอรับงบประมาณสนับสนุนการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวไดในอนาคต อีกยังเปนแนวทางใหแกหนวยงานดานการทองเท่ียวและชุมชนทองเที่ยว
ในพ้ืนทีอ่ื่น ในการนําแนวคิดการพัฒนาแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไปตอยอดในการสรางและใช
ประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อสํารวจ รวบรวม และคดัสรรเอกลักษณของทองถ่ินที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรมแบบแปลน
อาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวดัสิงหบรุ ี

2) เพื่อศึกษาความเห็นของชุมชนตอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสรมิการ
ทองเที่ยวตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี  

3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี ภายใตแนวคิดความเปนเอกลักษณของทองถ่ินและสถาปตยกรรมสเีขียว 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) โดยมุงศึกษา คนควา และ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับพ้ืนที่ตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี  รวมถึงเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับแนวคิดสถาปตยกรรมสีเขียว ตลาดนัดชุมชน การมีสวนรวมของ
ประชาชน กลุมเปาหมายเขารวมกระบวนการวิจัย ใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 4 กลุมดังตอไปน้ี กลุมผูนําในชุมชนทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ไดแก 
กํานัน ผูใหญบาน และปราชญชาวบาน, กลุมชมรมทองเท่ียวหัวปา, กลุมชาวบานในพ้ืนที่ และกลุมผูประกอบการที่เก่ียวเนื่อง
กับการทองเที่ยวในพ้ืนที่ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน PAOR (Kemmis and McTaggart, 1988) ไดแก 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการวางแผน (Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 ข้ันการปฏิบัติ (Action: A) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observation: O) 
ขัน้ตอนท่ี 4 ขั้นการสะทอนผล (Reflection: R) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเอกสารและจากการเก็บขอมูลปฐมภูมิดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย ดังน้ี 

1. การสํารวจสนามวิจัยเพ่ือประกอบเปนขอมูลเบื้องตน ผานการสรางแผนท่ีภาคสนามซึ่งเปนการระบุลักษณะขอมูล
ทางกายภาพของสนามวิจัย เชน ที่ตั้ง เสนทางเขาออก ถนน รานอาหาร บาน เปนตน ซึ่งทําใหนักวิจัยเห็นขอบขายของ
งานวิจัยในเชิงกายภาพ  

2. การสัมภาษณเพ่ือรวบรวมขอมูลความเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณของทองถ่ินที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรม
แบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและความเห็นเก่ียวกับรูปแบบและประโยชนใชสอยของอาคาร
อเนกประสงคจํานวน 19 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุมหลักดังนี้ กลุมหนวยงานภาครัฐจํานวน 6 คน, กลุมชมรมทองเท่ียวหัว
ปาจํานวน 4 คน, กลุมชาวบานในพ้ืนทีจ่ํานวน 3 คน และกลุมผูประกอบการจํานวน 6 คน 

3.การประชุมกลุมเพื่อรวมพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดน
เปนเอกลักษณของทองถ่ิน แตกตางจากอาคารอเนกประสงคทั่วไป และมีประโยชนใชสอยครอบคลุมความตองการของชุมชน 
โดยมีผูเขารวมประชุมกลุมจํานวน 20 คน   

4. การจัดเวทีการประชุมแบบมีสวนรวม (ประชาพิจารณ) ของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อทดลองใชนวัตกรรมผานการ
วิพากษและคัดเลือกแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวที่เหมาะสมกับชุมชนโดยมีผูเขารวมประชุมกลุม
แบบมีสวนรวมจํานวน 20 คน และมีการประเมินการทดลองใชนวัตกรรมโดยวธิกีารเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ  
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การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวธิกีารวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือสรางขอสรุปอุปนัย และนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา
เพื่อแสดงหาแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อการทองเที่ยวท่ีสะทอนอัตลักษณทองถ่ินและอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเชิงปริมาณโดยใชวิธีการวเิคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงบรรยายเพ่ืออธิบายลักษณะของปรากฏการณ 
เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย การวิจัยนี้ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและจากการประชุมกลุมเก่ียวกับเอกลักษณของทองถิ่นพบวา ตําบลหัวปาอยูในพื้นท่ี
ลุมน้ําภาคกลางที่มีทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของพ้ืนที่แบงออกเปน 2 กลุมไดแก ทุนทางวัฒนธรรมที่จับตองได 
(Tangible culture) ไดแก พิพิธภัณฑรัชกาลท่ี 5 ศาลพอปู สถาปตยกรรมของชุมชนเดิมที่เปนอาคารทรงไทย เครื่องจักสานที่
ทําจากไมไผ และบานเรือนไทยภาคกลาง นอกจากนี้แลวยังมีทุนทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible culture) ที่
หลากหลายและนาสนใจไดแก อาหารตํานานแมครัวหัวปา การละเลนกลองยาวและรําวง ตํานานเจาเมืองพรหมบุรี และเรื่อง
เลาประวัติศาสตรเก่ียวกับการเสด็จประพาสตนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยผูใหขอมูลทั้ง 4 กลุมใหความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันเก่ียวกับการนําเอกลักษณทองถิ่นมาใชในการออกแบบไมวาจะเปนรูปแบบอาคารทรงไทย การนําเอาหัตถกรรมจัก
สานพื้นบาน และอุปกรณการทําอาหารมาใชในการออกแบบเพื่อถายทอดเรื่องราวแมครัวหัวปาดังตัวอยางจากผูใหขอมูล
ภาครัฐ 3 “บานเราโดดเดนในเรื่องแมครัวหัวปา เพราะคําวาแมครัวหัวปาจะมีเฉพาะในตําบลหัวปาของเราเทานั้น โดดเดน
ดานตํานาน อาหารโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษของเราไดถายทอดสืบตอกันมาจนทุกวันน้ี วาแมครัวหัวปาทําอาการอรอยจนออกมา
รสชาติเดียวกัน” (สัมภาษณ, รัฐ3)   

นอกจากนี้แลวผูใหขอมูลยังกลาวถึงการใชงานของพ้ืนที่อาคารอเนกประสงค โดยมุงหวังใหเปนสถานที่แสดง
ประวัติศาสตร แหลงเรียนรู เปนจุดจําหนายอาหารแมครัวหัวปา และตลาดนัดเพ่ือจําหนายสินคาและผลิตภัณฑในชุมชน โดย
มีการออกแบบอาคารใหมีความรมรื่นผานแนวคิดเชิงอนุรักษประหยัดพลังงาน พรอมทั้งมีการจัดแบงพื้นท่ีเพ่ือแสดงกิจกรรม 
นิทรรศการเก่ียวกับวิถีชีวิตและความเปนอยู เพ่ือสรางความสํานึกรักในบานเกิด และเปนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนสําหรับคน
ในพื้นที่และนักทองเที่ยว อีกทั้งผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ใชสอยภายนอกอาคารอเนกประสงคและบริเวณ
โดยรอบพื้นที่หนองหัวดอนโดยตองการใหเปนพื้นท่ีนันทนาการสําหรับชุมชน โดยมีสวนหยอมและพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมออก
กําลังกาย ปนจักรยาน เพ่ือเอ้ือประโยชนการใชงานแกคนในชุมชน ดังตัวอยางจากผูใหขอมูลจากกลุมผูประกอบการและ
ตัวแทนชุมชนที่กลาววา “การสรางอาคารเอนกประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรู ประชาสัมพันธประวัติความ
เปนมาบานหัวปา” (สัมภาษณ, ผูประกอบการ5) และ “เปนจุดรมรื่นอยากใหอนุรักษและคนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแล” 
(สัมภาษณ, ชุมชน3) 
 จากขอมูลเบื้องตนที่ไดมาคณะวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสีเขียว เอกลักษณทองถ่ิน และความ
ตองการของชุมชน มาใชในการออกแบบรวมกับสถาปนิกและชุมชนผานการจัดเวทีการประชุมกลุมเพื่อรวมพัฒนานวัตกรรม
แบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณของทองถ่ิน โดยมีผูเขารวมประชุม
กลุมจํานวน 20 คน โดยไดมีการนําเสนอแนวคิดการพัฒนาแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือการทองเที่ยว โดยแบงพื้นที่
หนองหัวดอนออกเปน 5 สวนหลัก คือ 1) จุดหมายตา 2) อาคารอเนกประสงค 3) ศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชน 4) 
ตลาดสินคาชุมชน และ 5) ลานกีฬาอเนกประสงค โดยการออกแบบยึดคํานึงถึงปจจัยทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
ไดแก 

1) การเลือกที่ตั้งและทิศทางการวางตัวของอาคาร (Building placement and orientation) ใหสอดคลองกลมกลืน
กับสภาพแวดลอมเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด โดยการวางผังอาคารตองวางตามแนวดวงอาทิตยอาคารจะหันดานแคบไปทิศ
ตะวันออก - ตะวันตกจะชวยลดความรอนจากดวงอาทิตย มีการระบายอากาศที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงาน (Lechner 
2001)   

2) การออกแบบและเลือกระบบเปลือกอาคาร (Envelope component consideration) ที่ชวยลดปริมาณความ
รอนและความชื้นเขาสูอาคารพรอมกับการใชประโยชนจากปจจัยธรรมชาติตาง ๆ  

3) การเลือกระบบใชในอาคาร (Indoor environment consideration) ไมวาจะเปนวัสดุในการตกแตงภายในเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการใชงาน โดยคํานึงถึงอุปกรณที่มีประสิทธิภาพไมเพิ่มความรอนใหแกอาคารหรือจัดสรรพื้นที่ตําแหนง
ที่เหมาะสมในการใชงาน 
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4) การคํานึงถึงอาคารที่พึงปรารถนาของชุมชน (Desirable building) เปนการผสมผสานแนวคิดการออกแบบที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน และคงความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบพ้ืนที่หนองหัวดอน 
 

  ผลการศึกษาจากการประชุมกลุมผูมีสวนไดสวยเสียพบวาแนวคิดการแบงพ้ืนที่ออกเปน 5 สวนมีความเหมาะสม
และเกิดประโยชนในการใชสอยพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดวางอาคารท่ีสอดคลองกับทิศทางลมและแสงแดดทําใหตัว
อาคารสามารถประหยัดการใชพลังงานได นอกจากนี้แลวผูรวมประชุมกลุมผูประกอบการ และหนวยงานภาครฐัไดตัง้ขอสังเกต
เกี่ยวกับการออกแบบจุดหมายตาใหเกิดความดึงดูดและสอดคลองกับหัตถกรรมพ้ืนบานภาคกลางเพ่ือเปนการสื่อความหมาย
ถึงเอกลักษณของวิถีชีวติลุมน้ําภาคกลาง นอกจากนี้แลวในการออกแบบอาคารอเนกประสงคกลุมตัวแทนภาครัฐ ไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่มีความทันสมัยและประยุกตใชเอกลักษณเรือนไทยภาคกลางมาออกแบบเพื่อใหคงความเปน
เอกลักษณของพ้ืนที ่

จากขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคเพื่อการทองเท่ียวโดยจัดทําแบบแปลนจํานวน 2 แบบตามขอเสนอแนะของชุมชน จากนั้นไดจัดเวทีการประชา
พิจารณเพ่ือคัดเลือกแบบแปลนอาคารอเนกประสงคฯ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวที่เหมาะสมกับชุมชนโดยมีผูเขารวมประชุม
กลุมแบบมีสวนรวมจํานวน 20 คน สรุปผลการประชุมประชาพิจารณพบวารอยละ 95 ของผูเขารวมประชุมลงความเห็นใน
การคัดเลือกแบบแปลนอาคารอเนกประสงคในแบบที่ 2 ซึ่งออกแบบพ้ืนที่ใชงานหลัก 5 พื้นท่ีมีแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
ที่สอดคลองกับอัตลักษณทองถิ่นและแนวคิดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาในสวนของจุดหมายตาดวยการออกแบบ
หอคอยโดยนําหลักการออกแบบท่ีประยุกตมาจากเครื่องจักสานที่ใชงานในพ้ืนท่ีผนวกกับความเปนสถาปตยกรรมสมัยใหม 
เพื่อเปาหมายของการรับรูของนักทองเที่ยวในระยะทางไกล ดวยความสูงของหอคอย 12 เมตร  โดยจัดวางในสวนหนาของ
พ้ืนท่ีทางเขาและออกแบบใหสามารถเดินชมวิวทิวทัศนดานบนไดและสามารถใชเปนจุดเช็คอินเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักทองเท่ียวได ดังแสดงในภาพที่ 2-3 
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ภาพที่ 2-3 จุดหมายตา 
 

 ในสวนอาคารอเนกประสงคซึ่งออกแบบเปนอาคารเปดเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผนืผาขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 
อาคารใชวัสดุไมไผมาใชในงานออกแบบเพื่อสื่อความหมายเอกลักษณทองถิ่น อีกทั้งอาคารยังมีประโยชนการใชสอยท่ี
หลากหลายโดยสามารถปรับเปลี่ยนการใชงานไดตามสถานการณไมวาจะเปนการจัดนิทรรศการ การจัดประชุมดูงาน โดยมี
แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบอาคารอเนกประสงคที่ประหยัดพลังงานโดยทิศทางการวางตัวอาคารสอดคลองกับทิศทางลม
เมื่อพิจารณาทิศทางลมหลักที่ผานบริเวณพ้ืนทีโ่ครงการไดแก ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทําให
มีใหลมธรรมชาติพัดเขาสูตัวอาคารบานเพ่ือระบายอากาศและความรอนออกไปใหไดมากที่สุดอันนําไปสูการประหยัดพลังงาน 
    

  
ภาพที่ 4-5 อาคารอเนกประสงค 

 
 การออกแบบศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชนเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 
อาคารใชวัสดุไมไผเชนเดียวกันกับอาคารอเนกประสงคมาประยุกตใชในการออกแบบโครงสรางอาคาร  ระบบเปลือกอาคาร 
ใชอิฐแดงในการกอสราง ซึ่งเปนวัสดุกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีสวนประกอบจากธรรมชาติอาทิเชน ดินเหนียว, 
แกลบ, ทราย อีกทั้งยังมีความแข็งแรงตอสภาพอากาศรอนและฝน รวมถึงมีคุณสมบัติเก็บความรอนในฤดูหนาวและทําใหเย็น
ในฤดูรอน สําหรับการตกแตงพ้ืนที่ภายในอาคารมีการออกแบบพื้นที่ใชสอยเพ่ือตอบโจทยความเปนเอกลักษณของชุมชนโดย
นําเอาหัตถกรรมพ้ืนบานมาตกแตงเพ่ือเปนการสื่อความหมายถึงความโดดเดนในเรื่องอาหารแมครัวหัวปา การจัดวางพื้นที่มี
การออกแบบที่สามารถปรับใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยสามารถจัดแบงโซนเพ่ือใชในการจัดแสดง
สินคาชุมชน และเพ่ือเปนนิทรรศการหมุนเวียนได   
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ภาพที่ 6-7 อาคารศูนยสงเสริมและจัดจําหนายสินคาชุมชน 

 
เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนพ้ืนที่ไดอยางเต็มศักยภาพ และเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินชมเลือกซื้อสินคาชุมชน

ไดหลากหลายผูนําชุมชนและชาวบานไดเสนอใหมีการแยกพื้นที่ตลาดสินคาชุมชนออกจากตัวอาคารอเนกประสงค โดยมีความ
ตองการใหมีพ้ืนที่เพียงพอใหชาวบานที่สนใจเขามาเปดขายสินคาได ดังนั้นในการออกแบบตลาดชุมชนจึงมีการจัดสรรพ้ืนที่
และแบงออกเปนบูธขายสินคาชุมชนขนาดกวาง 2.4 เมตรยาว 3.7 เมตร จํานวน 10 บูธ โดยมีแนวคิดในการออกแบบที่
สอดคลองกับอาคารอเนกประสงคเพ่ือใหเกิดความกลมกลืน  
 

   
ภาพที่ 8-9 ตลาดสินคาชุมชน 

  
 ในพ้ืนที่นันทนาการเพ่ือชุมชนเปนที่พักผอนหยอนใจแกประชาชนตามชุมชม ซึ่งจะตองจัดพื้นที่บางสวนเปน
สวนสาธารณะที่มีกิจกรรมนันทนาการ โดยการออกแบบไดแบงพื้นท่ีเปนสองกลุมใหญ ไดแกการพักผอนหรือนันทนาการแบบ
ผอนคลาย (Passive recreation) ในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการจัดเปนที่น่ังพักผอน และนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active 
recreation) อาทิ ลานกีฬาชุมชน เพ่ือตอบสนองประโยชนใชสอยแกผูใชสูงสุด 
 

   
ภาพที่ 10-11 ลานกีฬาอเนกประสงค 

 
 จากการประชุมประชาพิจารณคณะวิจัยไดประเมินการทดลองใชนวัตกรรมและสะทอนถึงความคิดเห็นของชุมชนตอ
นวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวโดยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากผูใหขอมูลที่
เปนตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวจํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบวามีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน 
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20  คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60) และมีคาเฉลี่ยอายุท่ี 48.8 ปตารางท่ี 1 แสดงผลสรุป
ความคิดเห็นตอการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อการทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวาชุมชนมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด 3 ลําดับในประเด็นดังตอไปนี้ อันดับท่ี 1 แบบแปลนอาคารอเนกประสงคฯ มีคุณคาและเกิดประโยชนตอ
เศรษฐกิจและสังคมของตําบลหัวปาไดในอนาคต (คาเฉลี่ย 4.85) อันดับที่ 2 การออกแบบพื้นที่นันทนาการมีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และ การออกแบบพื้นท่ีภายในอาคารอเนกประสงคสามารถตอบสนองการใชประโยชน
ดานการจัดแสดงนิทรรศการ (คาเฉลี่ย 4.65) และอันดับที่ 3 อาคารอเนกประสงคและพ้ืนที่โดยรอบมีการออกแบบท่ีสะทอน
แนวคิดอาคารสีเขียวและการประหยัดพลังงาน การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงคสามารถตอบสนองการใช
ประโยชนดานการจัดกิจกรรมการแสดง และการสาธิต การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงคสามารถตอบสนองการ
ใชประโยชนดานการจัดประชุม สัมมนา และการอบรมตาง ๆ และ ความพึงพอใจโดยรวมของนวัตกรรมแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคและการออกแบบพ้ืนที่โดยรอบหนองหัวดอนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 4.60) โดยขอมูลสรุปผลความ
คิดเห็นในเชิงปริมาณสอดคลองกับขอมูลการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งไดดําเนินการประชุมกลุมผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลทุก
กลุมมีความพึงพอใจในการออกแบบและการจัดแบงพ้ืนที่ใชงานและมีความเห็นเก่ียวกับแบบอาคารที่มีความเปนเอกลักษณ  

“อาคารมีหลังคาทรงไทยประยุกตสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู เปนอาคารที่มีขนาดไมใหญมากประหยัด
งบประมาณในการกอสรางอีกทั้งยังเปนแบบเปดโลงทําใหประหยัดคาไฟและคาดูแลรักษาได” (ประชุมกลุม, รัฐ)  

“บูธขายสินคาชุมชนมีการออกแบบที่สอดรับไปกับตัวอาคารและจุดหมายตาทําใหดูกลมกลืนกัน” (ประชุม
กลุม, ผูประกอบการ)  

“ชอบจุดหมายตาที่ดูโดดเดนและเปนเอกลักษณ ในอนาคตนักทองเที่ยวจะเขามาถายรูปและเปนจุดเช็คอินที่
นาสนใจได” (ประชุมกลุม, ชมรมทองเท่ียวหัวปา) 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปความคิดเห็นตอการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือการทองเท่ียว 

ความคิดเห็นตอการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคฯ คาเฉลี่ย การแปลผล 

1 การออกแบบทีโ่ดดเดนและสะทอนเอกลักษณทองถิ่น 4.35 เห็นดวยมาก 
2 การออกแบบทีส่ะทอนแนวคิดอาคารสเีขียวและการประหยัดพลังงาน 4.60 เห็นดวยมากที่สุด 
3 การออกแบบตอบสนองการใชประโยชนดานการจัดแสดงนิทรรศการ 4.65 เห็นดวยมากที่สุด 
4  การออกแบบตอบสนองการใชประโยชนดานการจัดกจิกรรม และการสาธิต 4.60 เห็นดวยมากที่สุด 
5 การออกแบบตอบสนองการใชประโยชนดานการจัดประชมุสัมมนา และอบรม 4.60 เห็นดวยมากที่สุด 
6  การออกแบบพื้นท่ีโดยรอบหนองหัวดอนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  4.50 เห็นดวยมาก 
7 การออกแบบพื้นท่ีตลาดนัดชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4.55 เห็นดวยมากที่สดุ 
8 การออกแบบพื้นท่ีนันทนาการ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4.65 เห็นดวยมากที่สุด 
9 การออกแบบอาคารอเนกประสงคและพื้นที่โดยรอบหนองหัวดอน มีความเหมาะสมและ

สามารถนาํไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยวได 
4.50 เห็นดวยมาก 

10 ความพึงพอใจโดยรวมของนวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค 4.60 เห็นดวยมากที่สุด 
11 แบบแปลนอาคาร มีคุณคาและเกดิประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 4.85 เห็นดวยมากที่สุด 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. เอกลักษณของทองถ่ินที่มีศักยภาพในการนําไปพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลหัวปา ผลการศึกษาพบวาทุนทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของพื้นที่แบงออกเปน 2 กลุมไดแก ทุนทาง

วัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible culture) และทุนทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible culture) โดยนําเอกลักษณ

ทองถิ่นมาใชในการออกแบบไมวาจะเปนรูปแบบอาคารทรงไทย หัตถกรรมจักสานพ้ืนบาน อุปกรณการทําอาหารมาใชในการ

ออกแบบเพ่ือถายทอดเรื่องราวแมครัวหัวปาเพื่อความเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใครสอดคลองกับรําไพ ภูวราห และคณะ 

(2561) ซึ่งระบุวานักทองเที่ยวรับรูเก่ียวกับอาหารตํารับแมครัวหัวปาเปนจํานวนมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับปวรา 

จันทรา จีระธํารงค (2558) ซึ่งไดศึกษาเก่ียวกับออกแบบสถาปตยกรรมเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่ง

สะทอนวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณโดยมีการออกแบบอาคารนํ้าพริกซึ่งสะทอนถึงวฒันธรรมไทยยวนในดานกายภาพไดดียิ่งข้ึน  
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2. ผลผลิตแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่ไดมาถือไดวาเปนนวัตกรรมกระบวนการใน

การประยุกตใชกระบวนการใหมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือรวมกันคิด รวมกันวิพากษ รวมกันแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือใหไดมาซึ่งแบบแปลนอาคารเอนกประสงคที่มีเอกลักษณสอดคลองกับบริบทพื้นท่ีอันซึ่งกอใหเกิดประโยชนในเชิง

สังคมและเชิงพาณิชยไดตอไป จึงนับไดวาเปนการนําวิธีการใหมๆ มาประยุกตใชเชิงพ้ืนที่เพ่ือสรางประโยชน สรางความ

แตกตาง และสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึน สอดคลองกับสมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และคณะ (2553: 54) ที่ไดระบุถึง

นวัตกรรมมีลักษณะเปนกระบวนการใหมท่ีกอใหเกิดประโยชน 

3. การออกแบบนวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตําบลหัวปาภายใตความเห็น

ของชุมชน ผลการศึกษาพบวาการออกแบบอาคารควรมีความรมรื่นผานแนวคิดเชิงอนุรักษประหยัดพลังงาน พรอมทั้งมีการ

จัดแบงพ้ืนที่เปนจุดจําหนายอาหารแมครัวหัวปา ตลาดนัดเพ่ือจําหนายสินคาและผลิตภัณฑในชุมชน พื้นที่แสดงกิจกรรม 

นิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเปนอยูเพ่ือสรางความสํานึกรักในบานเกิด เปนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนสําหรับคนใน

พ้ืนที่และนักทองเที่ยว และเปนพ้ืนท่ีนันทนาการสําหรับชุมชน โดยมีแนวคิดการออกแบบพ้ืนท่ีแบงออกเปน 5 สวนหลัก คือ 

1) จุดหมายตา 2) อาคารอเนกประสงค 3) ศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชน 4) ตลาดสินคาชุมชน และ 5) ลานกีฬา

อเนกประสงค ซึ่งครอบคลุมประโยชนแกชุมชนในหลายมิติไมวาจะเปนมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้แลวการออกแบบจุดหมายตาใหมีความโดดเดนเปนเอกลักษณสามารถเปนแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม

และแชรประสบการณการทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนได 

4.อาคารอเนกประสงคและศูนยสงเสริมและจําหนายสินคาชุมชน ใชวัสดุไมไผมาใชในงานออกแบบเพื่อสื่อ

ความหมายเอกลักษณทองถิ่น โดยทิศทางการวางตัวอาคารสอดคลองกับทิศทางลมเมื่อพิจารณาทิศทางลมหลักที่ผานบริเวณ

พ้ืนที่โครงการ สอดคลองกับวิเชียร เจนตระกูลโรจน (2560) ซึ่งระบุถึงการจัดวางผังจึงตองมีการกําหนดตําแหนงตาง ๆ ให

สอดคลองกับทิศทางของแสงแดดและรมเงา การวางผังอาคารในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลม เพ่ือใหลมธรรมชาติพัดผาน

ภายในอาคาร 

5.การออกแบบพื้นที่ตลาดสินคาชุมชนสงผลประโยชนในมิติเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเปนการสงเสริมใหมีศูนยการการ

ขายและกระจายสินคาชุมชนโดยมีการจัดสรรพื้นที่และแบงออกเปนบูธขายสินคาซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบที่สอดคลองกับ

อาคารอเนกประสงคเพ่ือใหเกิดความกลมกลนื สอดคลองกับสุชานาถ พัฒนวงศงาม (2560) ซึ่งระบุวารานคาในตลาดนัดชุมชน

ควรตั้งแบบงายๆ ตามวัฒนธรรมของตนจึงเปนเสนหและมีสีสัน โดยตลาดชุมชนตั้งอยูริมถนนสายอยุธยา-อางทอง ซึ่งเปน

เสนทางหลักในการเดินทางซึ่งสอดคลองโชติรส ปาละมาณ และโชติกา รติชลิยกุล (2561) ไดระบุถึงกับปจจัยในการเลือกทําเล

ที่ตั้งตลาดนัดควรพิจารณาจากทําเลที่มีการคมนาคมเขาถึงสะดวก มีพื้นที่สําหรับเปนท่ีตั้งตลาดและสถานท่ีจอดรถ มีทางเขา-

ออกทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัยสําหรับผูมาใชบริการ 

6.การออกแบบพ้ืนท่ีนันทนาการจะสงประโยชนในมิติสังคมใหแกคนในชุมชนเนื่องจากเปนที่พักผอนหยอนใจแก

ประชาชน การออกแบบไดแบงพ้ืนท่ีเปนสองกลุมใหญ ไดแกการพักผอนหรือนันทนาการแบบผอนคลาย (Passive 

recreation) ในพื้นที่โดยรอบโครงการจัดเปนท่ีนั่งพักผอน และนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active recreation) อาทิ 

ลานกีฬาชุมชน เพ่ือตอบสนองการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจใหแกคนในชุมชน สอดคลองกับสํานักนันทนาการ กรม

พลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2560: 25) ที่ไดระบุวากิจกรรมนันทนาการมีประโยชนมากสําหรับผูเขารวมนํามา

ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังรางกายและจิตใจ โดยกิจกรรมนันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพที่ประชาชนมีความตองการมาก

ไดแกกิจกรรมเกม กีฬา กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมพิเศษตามเทศกาล   

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1.ชุมชนหัวปาสามารถนําผลการศกึษาไปใชในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการกอสรางอาคารอเนกประสงคเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวไดในอนาคต 

2.หนวยงานดานการทองเที่ยวและชุมชนทองเที่ยวอื่น ๆ สามารถนําแนวคิดการพัฒนาแบบแปลนอาคาร
อเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไปตอยอดในการสรางและใชประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่อ่ืน 
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3.สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่ตองการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใหกับชุมชน หรือนักศึกษา สามารถนํา
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมไปออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการมีสวนรวมและการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
รําไพพรรณี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  2) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี เปนการวจิัยแบบผสมผสาน ระหวางวิธีวจิัยเชิงปริมาณและวิธีวจิัยเชิงคณุภาพ ประชากรที่ใช
ในการวิจัยเชิงปริมาณ  คือนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) 
จํานวน 35 คน  และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 10 คน 
ทั้งหมด 45 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาผูใหขอมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ อาจารยประจํา
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 4 คน  และสัมภาษณ นักศึกษา จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ จํานวน คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ 2) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการ
งานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี พบวา 2.1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 
ควรมีการใหบริการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชมาชวยในกระบวนการขั้นตอนการทํางานเพื่อใหเกิดความ
รวดเร็ว 2.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ควรจัดสรรเจาหนาที่เพ่ือใหมีเพียงพอและควรสนับสนุนใหมีจัดอบรมภาษาอังกฤษ การ
ใชเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการไดดีขึ้น 2.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดหา
วัสดุอุปกรณเครื่องมือ ใหเหมาะสมแกสภาพการใชงาน และควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงานใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนและคุมคาสูงสุดเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และ 2.4) ดานคุณภาพการใหบริการควรมีการ
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีเมตตา เขาใจ เห็นอก เห็นใจผูอื่น มีจิตอาสาที่ออกมาจากภายในและใชหลักการมีสวนรวม 
รวมคิด รวมทํา รวมประสาน ในระหวางทีมงานดวยกันเอง  และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพของการ
ใหบริการเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขการใหบริการตอไป เพ่ือใหคุณภาพในการใหบริการดีข้ึน 

คําสําคัญ: การพัฒนากระบวนการ, งานบัณฑติศึกษา, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 

Research study a guideline  for developing the Management of  graduate  program  at  faculty  of  
communication arts, Rambhai  Barni  Rajabhat  University.   1)  Student satisfaction towards  development 
guidelines the  management of  graduate  program  at  faculty  of  communication  arts, Rambhai  Barni  
Rajabhat  University. 2) Feedback a  guideline  for  developing  the  Management of  graduate  program  at  
faculty  of  communication  arts, Rambhai  Barni  Rajabhat  University .  It's a mixed research between 
quantitative research methods and qualitative research methods population used in quantitative research 
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a student master of communication arts (communication innovation management)  number of 35 people 
and students of the course doctor of philosophy  program (communication innovation mangement).  Total 
of 10 people, 45 people, using the whole population as a sample in the study. Key informants in qualitative 
research are course instructor master of communication arts (communication innovation management) and 
doctor of philosophy  program ( communication Innovation mangement)   4 people.  and interviewed 2 
students .  Tools used including questionnaires and interview forms the statistics used in the data analysis 
were number, percentage, mean, standard deviation. 
 The results of the study showed that 1) Student satisfaction towards  development guidelines the  
management of  graduate  program  at  faculty  of  communication  arts, Rambhai  Barni  Rajabhat  University 
It was found that the image was included in a moderate level. and 2) Feedback a  guideline  for  developing  
the  Management of  graduate  program  at  faculty  of  communication  arts, Rambhai  Barni  Rajabhat  
University It found that 2. 1)  The process procedures of providing services should be provided by applying 
information technology to help with the process of working procedures to achieve speed. 2.2) The service 
provider should allocate sufficient staff and should encourage english training. Using technology to enhance 
knowledge and improve service quality 2 . 3 )  In terms of facilities, equipment should be provided 
appropriately to solve the conditions of use, and should raise awareness that the personnel in the agency 
will make the most of the resources and make the most of the efficiency of management, and 2.4) In terms 
of quality of service, personnel should be trained to be benevolent.  Understand, empathize with others. 
There are volunteers who come out of the interior and use the principles of participation, co- ordinate, 
collaborate between the teams together, and should evaluate the satisfaction of the quality of the service 
to further improve the service. To improve the quality of service. 
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บทนํา 

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของประชาชนและเปนศูนยรวมของ
บุคลากรที่มีความรู ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมทั้งยังเปนศูนยรวมของปจจัยทางการศึกษาที่สมบูรณ 
และมีเปาหมายของการดําเนินการที่ชัดเจน คือมีหนาที่ผลิตกําลังคนที่มีความรู ความสามารถระดับสูงออกไปพัฒนาประเทศ 
โดยมีภารกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค
และภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น     
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรู คูความดี และเสริมสราง                
ความเขมแข็งของวิชาชีพ โดยเฉพาะในสวนของการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดเปดโอกาสให
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีไดในสาขาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมีศักยภาพและความพรอม ที่
เพียงพอ (เนตรนุช อาษากิจและ นพดล อุดมวิศวกุล, 2561: 288)  ซึ่งการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาระดับสูงท่ี
มุงพัฒนาคนเพื่อเขาสูวิชาชีพตาง ๆ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันท่ีมี
หนาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูในวชิาการข้ันสูง การพัฒนาการศึกษามุงสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย/
สถาบัน สรางผลิตผลอุดมศึกษา ทั้งทางการผลิตบัณฑิตผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอง
และตรงกับความตองการของผูใชในสังคมและประเทศ (ไพฑูรย สนิลารัตน, 2552) 

จากปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงไดเห็นความสําคัญในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และจึงไดจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยข้ึน เปนหนวยงานกลาง
เพื่อประสานงานดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานมาตรฐานหลักสูตรโดย มีหนาท่ีวางนโยบาย และแผนงาน                
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กํากับมาตรฐานการศึกษา การกําหนดควบคุมมาตรฐานวิชาการ และดําเนินการดาน     
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อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวทิยาลัย รวมกับคณะที่จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการดําเนินงานดานงานวิชาการและอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสังคม  ทั้งนี้การจัด
การศึกษาระดับบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มุงเนนในการ พัฒนาครู คณาจารย นักวิชาการ บุคลากรวิชาชีพ 
และนักวิชาชีพช้ันสูง ใหมีความรู ความสามารถลุมลึกในแตละสาขาในระดับสากล ตลอดจนวิสัยทัศนท่ีกวางไกล สรางสรรค 
องคความรูใหม เชื่อมโยงองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นกับศาสตรท่ีเปนสากล ใหมีผลตอการพัฒนาทางวิชาการและใหเกิด
การพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง ซึ่งในแตละปบัณฑิตศึกษามีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโนมวาจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
คณะนิเทศศาสตรก็เชนกันไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2558 ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูเรียนเปนอยางดี    ซึ่ง
นักศึกษาโดยสวนใหญจะติดตอเพื่อขอรับบริการท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษาโดยตรง ไดแก การรับสมัคร นักศึกษาการรายงานตัว การ
ลงทะเบียนเรียน การขอผลการเรียน การติดตอขอหนังสือ ราชการ และการขอจบการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนหนวยงาน
กลางในการติดตอ ประสานงานซึ่งในบางครั้งการดําเนินงานตองติดตอประสานงานกับหลายฝายทําใหนักศึกษา ไดรับการ
บริการลาชา และในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการ (คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย       ราชภัฏรําไพ
พรรณี, ม.ป.ป.) ท้ังนี้การบริการดังกลาวลวนเก่ียวของและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย                 
หากกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา  ขาดประสิทธิภาพแลวยอมสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนโดยตรงของอาจารย
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังน้ันอาจารยจึงควรเปนผูที่ทําการวางแผนและรวมประสานงานกัน
ระหวางเจาหนาที่กับนักศึกษาเพื่อใหบริการดังกลาว สําเร็จไปลุลวงไดดวยดีทันเวลาที่กําหนด 
 จากปญหาดังกลาวจึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง  แนวทางการพัฒนากระบวนการงาน
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยมีขอบเขตศึกษาเฉพาะการใหบริการของกระบวนการ
งานบัณฑิต เพราะคณะผูวิจัยเล็งเห็นวากระบวนการงานบัณฑิตจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น ยอมเกิดมาจาก
การบริการท่ีดีและสงผลตอความพึงพอใจแกนักศึกษาอยางสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางท่ีสามารถพัฒนา
กระบวนการงานบัณฑิตศึกษาและเปนแนวทางปฏิบัติในการใหบริการแกนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดใน
การดําเนินงาน สามารถชวยบริหารจัดการความยุงยากซับซอนอยางไดผล โดยบุคลากรทุกคนไดทราบระบบการดําเนินงาน
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจเมื่อมาใชบริการท่ี
สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรําไพพรรณี  
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏรําไพพรรณ ี 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ทฤษฎแีละแนวคิดทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 นักการศึกษากลาวถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจไว ดังน้ี 
 ประสาท  อิศรปรีดา (2547 : 11) กลาวถึง ทฤษฎีและแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของเฮอร
เบิรก (Herzberg) มีดังน้ี 
 1. ปจจัยกระตุน เปนปจจัยท่ีเก่ียวกับการงาน ซึ่งมีผลกอใหเกิดความพึงพอใจ เชน ความสําเร็จ การไดรับ              
การยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
 2. ปจจัยค้ําจุน เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน และมีหนาท่ีใหบุคคลเกิดความพึงพอใจใน                
การทํางาน เชน เงนิเดือน โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคตสถานะของอาชีพ สภาพการทํางาน เปนตน 
 ทิศนา  แขมมณี (2554 : 69) กลาวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ มีดังน้ี 
 1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) มนุษยมีความตองการ
อยูเสมอ เมื่อไดรับการตอบสนองหรือพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งความตองการดานอื่นก็จะเกิดข้ึนอีกความตองการอาจจะซ้ําซอน
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หรือเกิดความตองการอีกอยางหน่ึง ถาหากไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ ก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีสําคัญตอการเกิดพฤติกรรม
ใหสังคมยอมรับ และสามารถพัฒนาตนไปสูขั้นสูงขึ้น  
 2.  ทฤษฎีสัมพันธเช่ือมโยงของธอรนไดต (Thorndike’s Connectionism Theory) การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดวย
การที่มนุษยหรือสัตวไดเลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองเชื่อมตอเขากับสิ่งเราอยางเหมาะสม หรือการเรียนรูจะเกิดข้ึนดวย                  
การเชื่อมโยงหรือพันธะระหวางสิ่ ง เร ากับการตอบสนอง เมื่อสถานการณหรือสิ่ งที่ เปนปญหาเกิดขึ้น ร างกาย                     
ความพยายามที่จะแกปญหานั้น โดยแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งรางกายจะเลือกพฤติกรรม
ตอบสนอง ที่พอใจที่สุดไปเช่ือมโยงสิ่งเราหรือปญหานั้น ทําใหเกิดการเรียนรูข้ึนมา  
 กลาวโดยสรุป ความตองการและความอยากไดเปนพื้นฐานของมนุษย แตละบุคคลจะมีความอยากมากหรือนอย
แตกตางกัน เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการนําทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจมา
ใชจึงเปนปจจัยสงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จดังท่ีคาดหวัง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วิชัย ธิโวนา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียน
ทองถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลนคร
เชียงใหม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 บังอร รัตนมณี และกันยา เจริญศักดิ์ (2553 : 21 - 28)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตองานบริการ
การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม
และรายดานทุกดาน คือ บุคลากรการใหบริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง  

กนกกาญจน บุญทรง (2558 : 30) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการการใหบริการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ  พบวา ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 
อยูในระดับปานกลาง 
 ชาลินี พลดีลา และคณะ (2558 : 49) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติเก่ียวกับการใหบริการของ
เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการ
ของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการในระดับปานกลาง  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ                        
โดยการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ  คือนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) ปการศึกษา 2564 จํานวน 35 คน  และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) ปการศึกษา 2564 จํานวน 10 คน  รวมจํานวนทั้งหมด 45 คน  
โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 45 คน และสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

ผูใหขอมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร     
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 4 คน  โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  และสัมภาษณหัวหนานักศึกษาหลักสูตร              
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) จํานวน 1 คน  และหัวหนานักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 1 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ หลักสูตร และสาขา  โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามเลือกตอบ (Check List)                 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีแบบสอบถามท้ังหมด 4 ดาน ดังนี้                 
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1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดานคุณภาพ                   
การใหบริการ   

เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณชนิด กึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview 
Protocol) 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะประกอบดวย 2 สวน คือ  
1. ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล  
    1.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ หลักสูตร และสาขา สถิติที่ใชไดแก 

คาจํานวน (n) คารอยละ (Percentage)  
    1.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
นําเสนอในรูปตารางคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการวเิคราะห 
   ชวงคาเฉลี่ย   การแปลความหมาย  

  4.50 – 5.00  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
  3.50 – 4.49 นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
  2.50 – 3.49  นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
  1.50 – 2.49 นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับนอย  
  1.00 – 1.49 นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด  

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําเสนอ
ขอมูลเชิงบรรยายเพ่ือใชประกอบในการอภิปรายผลการวจิัย 

ผลการวิจัย 
คณะผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี ้
วัตถุประสงคขอที่  1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา                      

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ความพึงพอใจ      x S.D. ระดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 3.32 .85 ปานกลาง 
 1.1 ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก มีความคลองตัว 3.22 1.14 ปานกลาง 
 1.2 การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว 3.40 1.13 ปานกลาง 
 1.3 การใหบริการครบถวนและถูกตอง 3.31 1.08 ปานกลาง 
    1.4 การใหบริการตามลําดับผูมากอนหลัง 3.35 1.13 ปานกลาง 
 1.5 มีการแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา                     

การใหบริการ 
3.33 

 
1.16 ปานกลาง 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.43 .93 ปานกลาง 
 2.1 เจาหนาที่พรอมใหบริการทันท ี 3.64 1.15 มาก 
 2.2 เจาหนาที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนกับผูมารับ

บริการ 
3.64 

 
1.26 มาก 

 2.3 เจาหนาที่บริการดวยใบหนาทีย่ิ้มแยมแจมใส 3.48 1.12 ปานกลาง 
 2.4 เจาหนามีความเพียงพอ 3.11 .93 ปานกลาง 
 2.5 เจาหนาที่มีความเอาใจใสเก่ียวกับเรื่องท่ีติดตอ 3.26 1.03 ปานกลาง 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.44 .92 ปานกลาง 
 3.1 มีการใชระบบสารสนเทศมาใชการดําเนินงาน 3.35 1.04 ปานกลาง 
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 3.2 มีความพรอมของอุปกรณ/เครื่องมือที่ใหบริการ 3.26 1.00 ปานกลาง 
 3.3 ความเหมาะสมของสถานที่ใหบริการ 3.48 1.19 ปานกลาง 
 3.4 ปาย/ขอความบอกจุดบริการมีความชัดเจน 3.66 1.22 มาก 
 3.5 มีชองทางการใหบริการติดตอหลายชองทาง 3.42 1.21 ปานกลาง 

ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ      x S.D.      ระดับ 

4. ดานคณุภาพการใหบริการ 3.38 .83 ปานกลาง 
 4.1 มีการบริการเทาเทียมไมเลือกปฏิบัต ิ 3.20 1.07 ปานกลาง 
 4.2 การบริการมีความถูกตองแมนยํา 3.44 1.21 ปานกลาง 
 4.3 การบริการมีความสม่ําเสมอตอเนื่อง 3.46 1.19 ปานกลาง 
 4.4 การใหบริการของเจาหนาทีส่ามารถทําแทนกันได 3.37 1.09 ปานกลาง 
 4.5 ไดรับการบริการตามวตัถุประสงคที่ตองการ 3.42 1.09         ปานกลาง 

รวม 3.39 .68        ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา               

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุก
ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  อันดับที่ 1 ดานสิ่งอํานวย                    
ความสะดวก คาเฉลี่ย 3.44 อันดับที่ 2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ย 3.43 อันดับที่ 3  ดานคุณภาพการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 3.38  และอันดับที่ 4 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.32 

วัตถุประสงคขอที่ 2  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศกึษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ี 

คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณซึ่งเปนขอมูลในเชิงคุณภาพ นํามาสังเคราะหเรียบเรียง โดยยึด
สาระสําคัญจากผูใหสัมภาษณเปนหลักแลวนํามาสรุป  แตละดานดังนี ้

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 
    ในสวนของกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ควรมีการประสานงานกันเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว เพ่ือให

นักศึกษารูสึกพึงพอใจไดรับความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการวางแผนกระบวนการใหดีและเหมาะสมกับการใหบริการโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชมาชวยในกระบวนการข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว และควรนําสื่อสังคม
ออนไลนเขามาชวยในการประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสาร ใชในการติดตอสื่อสารผานระบบออนไลน เชน การยื่นแบบ
คํารองตาง ๆ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลและชองทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น เพ่ือให
นักศึกษาไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว เมื่อนักศึกษาไดรับความรวดเร็วก็จะเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ก็จะสงผลใหการเรียนรู
ทางวิชาการไดดียิ่งข้ึน ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
    ในสวนของเจาหนาที่ผูใหบริการควรจัดสรรบุคลากรเพ่ือใหมีเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา ตลอดจนควร

มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการใหบริการ โดยมีการพัฒนาทักษะผสมผสานท้ังดานดิจิทัลและความรูความ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในการทํางานใหมากขึ้น และควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเจาหนาที่มีความรู 
ความสามารถ โดยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี และเรื่องที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติใหกับเจาหนาที่ เพื่อให
เจาหนาที่มีความรูความสามารถเพ่ิมมากข้ึนและสามารถนํามาพัฒนาคุณภาพการใหบริการไดดีขึ้น ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน
บุคลากร เจาหนาใหเรียนตอระดับที่สูงข้ึนและควรมีทุนการศึกษาให เพ่ือใหการทํางานมีคุณภาพมากขึ้น 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
    ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวก ในกระบวนการงานบัณฑิต ควรมีการตรวจสอบอุปกรณวัสดุเครื่องใช

สํานักงานใหมีความพรอมทีใ่ชงานอยูเสมอเวลามีปญหาจะไดซอมแซมบํารุงและจัดหาอุปกรณใหเหมาะสมแกสภาพการใชงาน
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และเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาและการใชทรัพยากรในกระบวนการงานบัณฑิต ควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากรใน
หนวยงานใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุดเพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

4. ดานคุณภาพการใหบริการ 
   คุณภาพการใหบริการควรมุงเนนการบริการเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ ควรปฏิบัติตามคิว ใครมากอนมาหลัง            

ไมควรเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลสวนตัว  ตลอดจนควรมุงเนนสงเสริมความตั้งใจและความพยายามของเจาหนาที่ในการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงจิตภาพใหเปนผูมี
เมตตา เขาใจ เห็นอก เห็นใจผูอ่ืน มีจิตอาสาที่ออกมาจากภายในและใชหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมประสาน ใน
ระหวางทีมงานดวยกันเอง และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพร แจง ประกาศ ขอมูล
ขาวสารใหทราบโดยท่ัวกันในชองทางตาง ๆ และลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและสรางความเปนกันเอง ยืดหยุน ยินดีรับฟงและ
แกไขปญหาของนักศึกษาและอาจารย มีการประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพของการใหบริการเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุง
แกไขการใหบริการตอไป เพื่อใหคุณภาพในการใหบริการดีข้ึน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการในการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น คือ ข้ันตอนการใหบริการมีความคลองตัว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการใหบริการของงาน
บัณฑิตบางบางอยางตองผานบุคคลหลายฝาย ทําใหเกิดความลาชา  เชน การสงตรวจรูปแบบการจัดทําวิทยานิพนธและดุษฎี 
ซึ่งใชเวลาคอนขางนาน เนื่องจากตองผานการตรวจจากอาจารยหลายทาน ทําใหจบชากวาที่วางแผนไว  ตลอดจนการทําเรื่อง
ขอจบ ตองดําเนินเอกสารดวยตนเอง โดยไมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชมาชวยในกระบวนการข้ันตอนการ
ทํางาน จึงทําใหเกิดความลาชา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกกาญจน บุญทรง (2558 : 30) ไดศึกษาการพัฒนา
กระบวนการการใหบริการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการบริการ
ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
กวาขออ่ืน คือ เจาหนามีความเพียงพอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเจาหนาที่มีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษา เชน เจาหนาท่ี 1 คน มีหนาที่รับผิดชอบงานหลายอยาง และรับผิดชอบกับงานนักศึกษาหลายคน จึงทําใหเกิด               
ความผิดพลาด สับสน ลาชา ไปบางซึ่ ง ไม เ พียงตอความตองการของนักศึกษา ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ                            
บังอร รัตนมณีและกันยา เจริญศักดิ์ (2553 : 21 - 28)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตองานบริการการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในภาพรวม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยกวาขออ่ืน คือ มีความพรอมของอุปกรณ/เครื่องมือที่ใหบริการ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา อุปกรณวัสดุเครื่องใชสํานักงานมี
อายุการใชงานหลายป จึงมีการซอมแซม สวนอุปกรณเครื่องมือบางอยางก็ไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน จึงทําใหไมเพียงพอ
ตอความตองการของนักศึกษา เมื่อนักศึกษามาใชในเวลาเดียวกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวชิัย ธิโวนา (2550 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม พบวา กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจในการใหบรกิารของสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ดานคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยกวาขออ่ืน คือ  มีการบริการเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คุณภาพการใหบริการยังไมเทาเทียม                                
ซึ่งเจาหนาท่ีบางคนเลือกปฏิบัติกับนักศึกษาที่ตนเองรูจักหรือเลือกปฏิบัตกัิบนักศึกษาท่ีอยูในความดูแลของอาจารยที่ตนรูจัก 
จึงทําใหเกิดความไมเทียมตอนักศึกษาทานอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาลินี พลดีลา และคณะ (2558 : 49) ไดศึกษา
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ความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการ ดานคุณภาพการใหบริการ 
ภาพรวมในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยรูปแบบอ่ืน ๆ ไดแก การจัดประชุมกลุมแบบเจาะลึก (Focus Group) กับผูมีสวน

เก่ียวของทุกฝายเพ่ือใหไดขอมูลท่ีคลอบคลุมถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสูแนวทางในการพัฒนางานบัณฑิตศึกษาอยางตอเน่ืองในอนาคต 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการระดับบัณฑิตศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยเพื่อใหทราบถึงขอเดนขอดอย
ปญหาและอุปสรรคในลักษณะเดียวกันหรือแตกตางกันเพ่ือการปรับปรุงไดอยางเหมาะสม 

4. ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอการใหบริการของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณ ี
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การพัฒนาตราสัญลักษณโดยการสื่อสารแบบมสีวนรวม 

ของวิสาหกิจชุมชนพฒันาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อ ขลุง จังหวัดจันทบุรี 

Logo Development for Bioresource Development Community 
Enterprise in Wan Yao Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province 

สมพงษ เสงมณีย*, ภารดี พึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตราสัญลักษณโดยใชการสื่อสารแบบมีรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนา
ทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดวยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการ
วิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต (Observation) รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จากกลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก  ผูนําวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 9 ทาน 
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตราสัญลักษณมีความสําคัญตอการสรางการรับรูใหกับผูบริโภค การสรางตราสัญลักษณที่ดีควรมี 
1) ช่ือที่สามารถบงบอกถึงผลิตภัณฑ 2) งายตอการออกเสียง 3) ภาพประกอบท่ีชัดเจนสามารถมองแลวเขาใจไดงาย 4) เปน
ตราสินคาที่มองแลวทันสมัย 5) เหมาะสมกับยุคปจจุบัน ชวยแนะนําผลิตภัณฑที่ขาย และ 6) เมื่อตองการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ
เขามาในสายผลิตภัณฑเดิมก็สามารถเพ่ิมเติมจากยี่หอเดิมไดงาย 

คําสําคัญ: พัฒนาตราสินคา, จันทบุร ี

 
Abstract 

 This qualitative research used participatory communication method to study the development of 
a logo for bioresource development community enterprise in Wan Yao subdistrict, Khlung district, 
Chanthaburi province.  The data were collected from 1)  documentary research, 2)  observation and 3)  in-
depth interview to 9 informants from 3 groups including community enterprise leaders, community 
enterprise members, and related agencies.  The results revealed that logo was important for building 
consumer's perception, and a good logo had to 1) include the name which communicated the product, 2) 
be easy to pronounce, 3) show easy-to-understand graphic, 4) look modern, 5) introduce the produce, and 
6) open for additional products under the same brand. 

Keywords: Brand Development, Chantaburi 
 

บทนํา 
 ในปจจุบันผลิตภัณฑตามชุมชนที่มาจากภูมิปญญา มาจากทองถ่ิน มักไดรับความสนใจจากผูบริโภค จึงทําให

ผูประกอบการชุมชนหลายรายเขามาแขงขันกันในตลาดมากข้ึน โดยสวนใหญจะมุงเนนไปในทิศทางของการพัฒนาตัว

ผลิตภัณฑของแตละทองถ่ินใหมีคุณภาพและสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภค โดยยังมองไมเห็นถึงความสําคัญ

ของตราสัญลักษณที่สงผลโดยตรงตอตัวผลิตภัณฑ อีกทั้งตราสัญลักษณที่มีอยูยังไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคได

เทาที่ควร ดังนั้นผูประกอบการ ชุมชน จึงตองหันมาใหความสําคัญในการพัฒนาตราสินคา เพื่อใหเกิดคุณคากับผูบริโภคมาก

ที่สุด (กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2555) Kotler (2003) ไดใหคํานิยามของตราสินคาไววา ตราสัญลักษณ คือ ช่ือ (Name)     

คํา (Term) สัญลักษณ (Symbolic) หรือการออกแบบ (Design) หรือการรวมกันท้ังหมดของสิ่งเหลานีโ้ดยเจตนาใชเพ่ือแสดง

ถึงสินคา (Product) หรือการบริการ (Service) ของผูขายหรือกลุมผูขายเพ่ือสรางความแตกตางจากกลุมคูแขง นอกจากนี้ตรา

สัญลักษณยังประกอบไปดวยคุณคาทางดานศักยภาพ (Physical Value) คุณคาทางดานหนาที่การใชสอย (Functional 
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Value) และคุณคาทางดานจิตวิทยา (Psychological Value) ซึ่งสงผลใหสินคาหรือการบริการมีความเปนเอกลกัษณเฉพาะตวั

ขึ้น นอกจากนี้ ตราสัญลักษณยังเปนผลกระทบของความรูท่ีกอใหเกิดการตอบสนองของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน โดยตรา

สัญลักษณจะเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคมีการตระหนักรู และคุนเคยกับตราสินคาในระดับสูง รวมไปถึงความเชื่อมโยงไปยังปฏิกิริยา

เชิงบวกของผูบริโภคมากกวาตราสินคาอื่น ๆ และเปนเอกลักษณในความทรงจําของผูบริโภค   ซึ่งตราสัญลักษณที่ดีจะสามารถ

สรางความโดดเดนของสินคา ภาพลักษณสินคาที่ดี ทําใหการตัดสินของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Keller, 

2003) ตราสัญลักษณในชุมชนตาง ๆ เปนสวนหนึ่งที่จะสามารถสรางความสําเร็จใหกับผลิตภัณฑของชุมชนไดเปนอยางดี แต

การแขงขันที่เกิดมากขึ้นการตลาดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา พฤติกรรมผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลง ดังนั้นตราสัญลักษณตอง

สามารถเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่ชวยใหชุมชน องคกรบรรลุเปาหมายได ดังนั้นการพัฒนาตราสัญลักษณจึงควรมีการพัฒนาที่

สามารถสื่อสารใหเห็นถึงชุมชน สินคา ผลิตภัณฑ ใหไดอยางชัดเจน รวมไปถึงการไดมาของตาสินคาควรมีกระบวนการท่ีไดมา

จากการมีสวนรวมของชุมชน  

 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปนอีกหนึ่งกลุมชุมชนท่ีไดมีการ

รวมตัวกันตั้งกลุมการแปรรูปพืชสวนครัวประจําถิ่น คือ ตนมะปด หรือ สมจ๊ีด โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ และไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ แตยังขาดการพัฒนาตราสัญลกัษณเพ่ือใหสงเสรมิผลิตภัณฑของกลุมให

รูจักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนความตองการของชุมชนที่อยากพัฒนาตราสัญลักษณ นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนทองถิ่นยังเปน 

พันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับ พัฒนาตราสัญลักษณโดยใช

การสื่อสารแบบมีรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และสามารถ

นําไปใชสรางการรับรูใหกับผูบริโภค และสรางรายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาตราสัญลักษณโดยใชการสื่อสารแบบมีรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว  

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม  
 ทิพยสุดา ปานเกษม (2559) กลาววา การสื่อสารแบบมีสวนรวม หมายถึงแนวคิดที่ มุงเนนใหสมาชิกในชุมชนมีสวน
รวม โดยผานการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือกอใหเกิดการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ การวางแผน และการ
ทํางานรวมกัน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบหรือ ประเมินผลการดําเนินการเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนา หรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีข้ึนภายในชุมชน ซึ่ง กาญจนา แกวเทพ (2543) ไดแบงระดับการสื่อสารแบบมีสวนรวมไว 3 ระดับ ดังนี้ 1.การมีสวนรวม
ในฐานะผูรับสาร / ผูใชสาร 2.การมีสวนรวมในฐานะผูสง / ผูผลิต / ผูรวมผลิต / ผูรวมแสดง 3.การมีสวน รวมในฐานะผู
วางแผนและกําหนดนโยบาย นอกจากนี้ยังไดอธิบายคุณลักษณะกระบวนการสื่อสารในแต ละรูปแบบไว ดังน้ี 1.การสื่อสาร
จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร 2.การสื่อสารจําแนกตามการไหลของ ขาวสาร 3.การสื่อสารจําแนกตามระดับกิจกรรมทางการ
สื่อสาร 4.การสื่อสารจําแนกตามลักษณะการใชงาน 5.การสื่อสารจําแนกตามสัญลักษณที่ใชในการสื่อสาร จากความหมาย
ขางตน สามารถสรุปไดวา การสื่อสารแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการ สื่อสารแบบสองทางในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร โดยทุกฝาย สามารถสลับบทบาท เปน “ผูสงสาร” และ “ผูรับสาร” ผานการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ โดย
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเคารพความคิดเห็นของกันและกัน ความเทาเทียม กันและการทํางานรวมกัน เพ่ือนําขอสรุปจากการ
สนทนาไปสูการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ในกลุม 
แนวคิดเกี่ยวกับการการออกแบบตราสัญลักษณ 
 นธกฤต วันตะเมล (2555) ตราสัญลักษณ (LOGO) หมายถึง สวนหนึ่งของตราสินคาที่สามารถนําเสนอออกมา ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยตัวอักษร สัญลักษณ หรืออาจ เปนสวนผสมของสิ่งดังกลาวเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสินคาและ
บริการแตละราย ตราสัญลักษณของสินคานับวาเปนเครื่องมือสําคัญของการสื่อสารการตลาด เพราะการที่สินคาจะประสบ
ความสําเร็จไดจําเปนอยางยิ่ง ตราสัญลักษณ (LOGO) ที่ดีตองมีท้ังความเรียบงายและสามารถระบุตัวตนของสินคาได 
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นอกจากนี้ยังตองสามารถสะทอนแนวคิดที่อยูเบื้องหลังของสินคา ทําใหลูกคาสามารถจดจําไดในทันที ตราสัญลักษณ ที่มีความ
ซับซอนเกินไปหรือเปนนามธรรมเกินไปจะไมสามารถสรางความผูกพันทางอารมณกับผูบริโภคได 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตราสัญลักษณโดยใชการสื่อสารแบบมีรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนา
ทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปนงานวิจัยทดลองและพัฒนา (Research and Development) 
ดวยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) การสังเกต 
(Observation) รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบงออกเปน 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ระยะท่ี 1 กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ผูที่ใหขอมูลหลัก คือ ไดแก  ผูนําวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากร

ชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 3 ทาน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว      

อําเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี 3 ทาน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยมีแนว

คําถามในการสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview) โดยแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปน้ี สวนท่ี 1 คําถาม

เกี่ยวของกับขอมูลพื้นฐานของกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) สวนที่ 2 คําถามเก่ียวของกับ ประวัติความเปนมา 

ผลิตภัณฑและตราสัญลักษณของสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวนัยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี 

 ระยะที่ 2 ผูวิจัยไดนําขอมูลในระยะที่ 1 หาแนวทางพัฒนาตราสัญลักษณ กับผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสาร

การตลาดหรือเก่ียวของ 3 ทาน ใชการสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth interview) โดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณก่ึงโครงสราง 

(Semi-Structured Interview) คําถามเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของตราสัญลักษณที่พัฒนาข้ึน หลังจากน้ันประชุมกลุม นํา

ตราสัญลักษณท่ีพัฒนา มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนําวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี 3 ทาน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 3 ทาน (จาก

ระยะที่ 1)  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณดังกลาวใหผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ รวมให

ความเห็น ตรวจสอบแกไข และปรับปรุงแบบสัมภาษณใหมีความสมบูรณมากขึ้น เพื่อใหแบบสอบถามสามารถสื่อความหมาย

ไดอยางชัดเจน และไดขอมูลที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อใหไดขอมูลท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคการวิจัย

และถามโดยใชคําถามปลายเปด (Open-Ended) ในกรณีที่ขอคําถามท่ีเตรียมมา อาจไมเหมาะสมกับบริบทของผูใหขอมูล 

ดังนั้น ผูวิจัยจะเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ 

 
ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1  
 ดานประวัติความเปนมา ผลวิจัยพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว เริ่มตนจากการ
รวมกลุมของชุมชนท่ีอยากอนุรักษ มะปด ซึ่งเปนพืชทองถ่ินใหมีอยู แตดวยราคาที่ไมสูงมากนัก จึงทําใหไมนิยมปลูก ทางกลุม
จึงคิดแปรรูปสินคาตาง ๆ ออกมาเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับ มะปด และรณรงคใหปลูกมะปด ซึ่งทางกลุมจะเปนผูรับซื้อ และนําไป
จัดจําหนาย ดังคาํสัมภาษณท่ีวา 
 
 “...สมัยกอนถูกมากไมมีคนปลูกแตอยากจะเก็บใหลูกหลานไดดู ก็เลยมาคิดกันวาจะทําอยางไร...” 

(บุศรินทร จาพันดุง, สมัภาษณ ,15 มิถุนายน 2564) 
 “...ชวงหลังมีสินคาจากมะปดเยอะ ลองผิดลองถูกกันมา มันชวยใหราคามะปดดีขึ้น...” 

(บุญสง สังฆกูล, สัมภาษณ ,16 มถิุนายน 2564) 
 “...เราก็ชักชวนใหมาปลูแลวก็บอกวาไมตองกลัวเพราะเรารับซื้อ คนแถวน้ีก็เริ่มหันมาปลูกมะปดมากขึ้น...” 

(ประคองชัย มังกร, สัมภาษณ ,15 มิถุนายน 2564) 
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 ดานผลิตภัณฑ ผลวิจัยพบวา ทางกลุมไดรับการสนับสนุนจากเกษตรอําเภอขลุง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ในการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ จึงทําใหมีการแปรรูปผลิตภัณฑ ดังนี้ มะปดกวน แยมมะปด มะปดแชอ่ิม เจลลางมือ  
มะปด และผลมะปดสด ซึ่งจะเนนกลุมเปาหมายที่อยูตางจังหวัด เนื่องจากวาในจังหวัดมีการแขงขันสูง จากคําสัมภาษณที่วา 
 
 “...ตอนแรกเกษตรอําเภอขลุงไดเขามาชวยดูชวยพัฒนาและทางมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีก็ไดเขามาชวยแปร
รูปใหมีสินคาตาง ๆมากขึ้น...” 

(เกษม จาพันดุง, สัมภาษณ, 15 มถิุนายน 2564) 
 “...กลุมเราขายมะปดสด มะปดกวน มะปดแชอ่ิม แยมมะปด และกเ็จลลางมือมะปด เปนสินคาหลักแตก็จะพัฒนา
หาความรูพัฒนาสินคาเพ่ิมเตมิปก...” 

(สมชาย สารเจริญ, สมัภาษณ, 16 มิถุนายน 2564) 
 “...สวนใหญเราขายตางจังหวัดเพราะไมอยากแยงลูกคากับเจาอื่นที่ปลูกในเมืองในจันท...” 

(นฤทัย อยูเจริญ, สัมภาษณ, 16 มิถุนายน 2564) 
 

 ดานตราสัญลักษณ ผลวจัิยพบวา ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรพัยากรชีวภาพตําบลวันยาว ไดมีตราสญัลักษณ
อยูแลวโดยไดรบัการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชน แตเนื่องจากมีมานานแลวประกอบกับอยากจะเปลีย่นกลุมเปาหมาย
เปนวัยรุนจนถึงวัยทํางาน ใหดูทันสมัย ทําใหสินคาดูนาสนใจ ดูมรีาคา ดังคําสัมภาษณท่ีวา 
 
 “...กลุมเราเคยไดพัฒนาชุมชนมาทําโลโกให แตก็นานมาแลว อยากเปลี่ยนใหดูทันสมัยมากขึ้น..” 

(เกษม จาพันดุง, สัมภาษณ, 15 มถิุนายน 2564) 
 

 “...อยากขยับกลุมเปาหมายจากชาวบาน นักทองเที่ยว ไปเปนกลุมวยัรุนกับกลุมวัยทํางานที่แรงซื้อ เพราะฉะนั้น
นาจะตองเปลี่ยนโลโกใหดเูรียบงาย หรู เขากับผลิตภัณฑ มากยิ่งข้ึน...” 

(ประคองชัย มังกร, สัมภาษณ ,15 มิถุนายน 2564) 
 

 นอกจากนี้ยังพบอีกวา สมาชิกบางทานยังไมเห็นความสําคัญของตราสัญลักษณ เห็นความสาํคัญของสนิคาผลติภณัฑ
มากกวา ดังคําสัมภาษณท่ีวา 
 
 “...โลโกยังไงก็ได ทํามาเลย แตอยากใหพัฒนาผลิตภัณฑออกมาเยอะ ๆ  โลโก ตอนหลังก็ได...” 

(สมชาย สารเจริญ, สมัภาษณ, 16 มิถุนายน 2564) 
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ตัวอยาง ตราสัญลักษณ กลุมวสิาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาวกอนการพัฒนา 
 

 ระยะที่ 2 
 ผลวิจัยพบวา การสรางตราสัญลักษณที่ดีของ กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี นาจะตองมีลักษณะเก่ียวกับมะปด เพื่อเปนการบงบอกสินคาวาเก่ียวกับอะไร กลุมเปาหมาย ผูบริโภคจะได
เขาใจงาย แตตองดูทันสมัย สีไมควรเยอะเกินไป สามารถนําไปใชกับผลิตภัณฑอื่น ๆ ของกลุมได และมีความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑมะปดท่ีมีอยูในจังหวัดจันทบุรี ดังคาํสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารการตลาดวา 
 
 “...ถาเปนไปไดนาจะมีเอกลักษณ ของชุมชน อาจจะเปนรูปมะปด หรือ ใบมะปด ที่คนทั่วไปเห็นก็สามารถเดาไดวา
สินคาเก่ียวกับอะไร...” 

(ผศ.เสาวนีย วรรณประภา, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2564) 
 “...ไมตองใชสีเยอะ เลือกใชสีที่เปนธรรมชาติ เขียวเขม น้ําตาล น้ําเงนิเขม หรือ สมเขม จะไดบงบอกถึงตัวผลิตภัณฑ
ของชุมชนดวย...” 

(ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2564) 
 

 “..ตองมองแลวเปนแบรนดของตัวเอง ไมซ้ํากับแบรนดอ่ืน ทําใหเปนเอกลักษณของชุมชน...” 
(ผศ.สุทธินันท โสตวิถี, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2564) 

 
  
 ดานการสื่อสารแบบมีสวนรวม หลังจากไดตราสัญลักษณ ผูวิจัยนําตราสัญลักษณที่พัฒนา มาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูนําวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเมินตรวจสอบตรา
สัญลักษณ ผลวจิัยพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสลับ
บทบาทหนาที่ ทั้งผูสงสารและผูรับสาร ตลอดเวลา รวมไปถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสื่อสาร ทางกลุมมีความรวมมือ
ในการหาขอสรุป นําเสนอขอมูลตาง ๆ รวมกัน นําไปสูผลที่ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวนัยอมรับซึง่
กันและกัน  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ชุมชนไดรวมกันพฒันาตราสัญลักษณกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังน้ี 
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ตราสญัลักษณ กลุมวิสาหกจิชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวนัยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
หลังจากที่ผูวิจัยพัฒนาแลว 

 
 ชุมชนเลือกใชสีน้ําตาลเขมเปนสีที่แสดงถึงความเปนธรรมชาติ เพราะเปนสีของดิน ของตนไม ใหความรูสึกสงบ   
เรียบงาย เปนกันเอง เกาแก และมั่นคง Langer (2020) ยังกลาวอีกวา กลุมที่นิยมใชสีน้ําตาลมากที่สุด คือ เครื่องแตงกาย       
ยานยนต และการเกษตร ซึ่งกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาวมีผลิตภัณฑเก่ียวกับการเกษตร สีน้ําตาล
จึงเหมาะกับการนํามาใชพัฒนาตราสัญลักษณ ทางดานของชื่อยังคงใชชื่อเดิมของกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ตําบลวันยาว คือ “CALAMON FARM”  ซึ่ง CALAMON แปลวา มะปด สามารถบงบอกถึงสินคาผลิตภัณฑชุมชนเปนอยางดี 
มีความแตกตางจากคูแขงขัน สั้น กะทัดรัด อานงาย ฟงดูทันสมัย ไมลาสมัยงาย (นธกฤต วันตะเมล, 2555)  โดยใชตัวยอ “C” 
“F” มาเปนตราสัญลักษณหลัก และมีช่ือเต็มเขียนทางดานลางของตราสัญลักษณหลัก โดยตัว “C” มีลักษณะคลายผลมะปด 
ผูวิจัยไดเพ่ิมใบไมเพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาใจไดมากยิ่งขึ้น และใสตัว “F” ทางดานขางของตัว “C” เพ่ือเปนลูกเลนในการ
นําเสนอใหนาสนใจ ซึ่งเปนองคประกอบที่ชวยบอกเลาเรื่องราวของกลุมวิสาหกิจชุมชนไดเปนอยางดี องคประกอบเหลานี้
โตตอบและนําคุณคามาสูเอกลักษณของตราสินคาโดยรวม (Geyrhalter, 2016) นอกจากนี้ยังใสช่ือกลุมทางดานลางของตรา
สัญลักษณ เพ่ือสรางความชัดเจนใหกับทางกลุมอีกดวย จะเห็นไดวาตราสัญลักษณ จะเรียบงาย สังเกตงาย ซึ่งมีความ
สอดคลองกับ Slade (2016) ท่ีกลาวา ตราสัญลักษณที่ดีตองทั้งเรียบงาย สังเกตงาย จําไดงาย มีความหมาย ดั้งเดิม ใชกับที่
ไหนก็ได ใชสม่ําเสมอ ใชไดนาน และกลุมเปาหมายเห็นแลวตองชอบ และยังมีประเด็นอ่ืนที่นาสนใจดังน้ี 
 ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของตราสัญลักษณ ในการวจิัยครั้งนี้พบวา กลุมชุมชนสวนใหญยังไมมีความเขาใจถึง

การสื่อสารการตลาด การสรางตราสินคาที่ดี ควรทําเชนไร กลุมชุนชนมักใหความสําคัญกับผลิตภัณฑของกลุมมากกวา วาจะ

แปรรูปเปนอะไรไดบาง ซึ่งตราสัญลักษณมีความสําคัญควบคูไปกับ ผลิตภัณฑ ถาตราสัญลักษณมีความโดดเดนก็จะสามรถเพ่ิม

มูลคาใหกับสินคาหรือผลิตภัณฑของชุมชนได (Marketingoops. 2016) ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของควรใหความรูความเขาใจ 

ใหความสําคัญกับ ตราสัญลักษณ รวมไปถึงตราสินคาควบคูไปดวยเพ่ือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนที่ครบวงจร 

 การสื่อสารแบบมีสวนรวม จากการวจิัยในครั้งนี้พบวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมที่ดี นอกจากจะเปนการสื่อสารแบบ

สองทาง ทุกฝายสามารถสลับบทบาทเปน “ผูรับสาร” และ “ผูสงสาร” มกีารสื่อสารหลายรูปแบบ เคารพความคิดเห็นของกัน

และกัน มีความเทาเทียมทํางานรวมกัน นําไปสูการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ (กรรณิการ เพ็งปรางค และ กาญจนา แกวเทพ, 

2548) นอกจากนี้การสื่อสารแบบมีสวนรวมถามีผูนําที่คอยถาม เอาใจใส และใหสมาชิกเสนอควาคิดเห็น เปนผูนําที่เขมแข็ง 

สมาชิกมีความไววางใจ สามารถทําใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การสื่อสารแบบมีสวนรวมยังสงผลให
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ตราสัญลักษณท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนความภูมิใจกับกลุมวิสากิจชุมชนฯ ท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนาตราสัญลักษณของกลุม ทํา

ใหเกิดการยอมรบั 

 การนําตราสัญลักษณไปใช ความเขาใจในการนําตราสัญลักษณไปใชยังมีความสับสนระหวางตราสัญลักษณ (Logo) 

กับ ฉลากสินคา ซึ่งฉลาก (Label) นธกฤต วันตะเมล (2555) กลาววา คือ สวนของขอความที่เขียนอยูบนบรรจุภัณฑ          

ทําหนาที่บอกรายละเอียดตาง ๆ ของผลิตภัณฑ และสามารถโฆษณาขอความตาง ๆ ของผลิตภัณฑบนบรรจุภัณฑนั้นได ทาง

สมาชิกกลุมบางทานมีความเขาใจวา ตองทําตราสัญลักษณใหทุกผลิตภัณฑที่มีอยู ซึ่งตราสัญลักษณควรมีรูปแบบเดียวเพื่อ

ความเปนเอกลักษณของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ และเปนบุคลิกภาพของตราสินคาเปนการสรางความสัมพันธอันนี้ระหวางตรา

สินคากับกลุมเปาหมาย ชวยสงเสริมเพิ่มใหเปนลูกคาไดในอนาคต (ปยะชาติ อิศรภักดี, 2559) 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตาํบลวันยาว อาํเภอขลุง จังหวัดจันทบรีุ 
 1. จากการศึกษาขอมูลเชิงลึกพบวา ทางกลุมควรใชตราสัญลักษณหลักของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ในทุกผลิตภัณฑ
ของกลุม เพ่ือเปนการย้ําในตราสัญลักษณของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ แตในปจจุบันผลิตภัณฑของกลุมจะมี ตราสัญลักษณที่
แตกตางกันออกไป จึงทําใหกลุมเปาหมายนั้นจดจําตราสินคาไดยาก ควรสรางความแตกตางกันที่ฉลาก (Label) และใหเปนไป
ในรูปแบบ ทิศทางเดียวกัน 
 2. เพื่อเปนการขายกลุมเปาหมาย ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ควรนําตราสญัลักษณไปใชตามสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน 
สื่อออนไลน ที่ทางกลุมไดมีอยูแลว จะเปนการชวยกระตุนใหกลุมเปาหมายสนใจและสรางการรับรูจดจาํไดไวมากยิ่งข้ึน  
 3. นอกจากผลิตภัณฑตางที่ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ไดพัฒนาแลว อาจทําความรวมมือกับกลุมทองเที่ยวในทองถ่ิน 
ก็จะเปนการสรางความสมัพันธอันดี และเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายสินคาผลติภณัฑสรางการรับรูใหกับนักทองเที่ยวได 
 4. กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ควรมีการพัฒนาบุคลากรรุนใหมเพื่อสืบสานตอผลติภณัฑตาง ๆ อีกทั้งยังมีความเช่ียวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีอีกก็จะชวยใหการดําเนินงาน ประสานงาน คลองตัวมากยิ่งข้ึน 
 ขอเสนอแนะหนวยงานที่เก่ียวของ 

 1. จากงานวิจัยพบวามีโครงการหลายโครงการท่ีหนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีหลายโครงการที่ทับซอนกันอยูและบางโครงการ ไมตอบ
โจทยตามความตองการของชุมชน ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการสอบถาม ความตองการของชุมชนเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชนอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป   
 1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนาตราสัญลักษณ ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจทําการศึกษาวัดเกี่ยวกับการ
สรางการรับรูของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหเห็นประสิทธิผลชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ เปนการศึกษาของผูที่มีสวนเก่ียวของกับกลุมพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อใหเกิดความสมบูรณรอบดาน อาจจะมีการวิจัยจากมุมมองผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน        

นักโฆษณา นักการสงเสริมการตลาด หรือนักประชาสัมพันธ  

 
เอกสารอางองิ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ. (2555). ทําดีเพื่อเจาพอหลวง:เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
 มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร: กรมวิทยาศาสตรบริการ  
กรรณิการ เพ็งปรางค และ กาญจนา แกวเทพ. (2548). การมีสวนรวมในการสื่อสาร: จากแนวคิดสูการปฏิบัตจิริง. วารสาร
 นิเทศศาสตร, 23(3-4), 62-81. 
กาญจนา แกวเทพ. (2543). สื่อเพื่อชุมชน การประมวลองคความรู, กรุงเทพมหานคร : สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

(สกว.). 
ทิพยสุดา ปานเกษม (2559). การสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในจังหวัดนาน, 
 ประชุมสมัมนาวิชาการระดับชาติ ประจําป 2559 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

337 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 155-176. 
นธกฤต วันตะเมล. (2557). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ปยะชาติ อิศรภักดี. (2559). Branding 4.0. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทรพริ้นติ้ง. 
Geyrhalter, F. (2016). How to Launch a Brand (2nd Edition) Your Step-by-Step 

 Guide to Crafting a Brand From Positioning to Naming And Brand Identity. CA: Brandtro. 

Keller K.L. (2003). Strategic Brand Management, Building,Measuring, and Managing Brand Equity (2 nd 

 ad.). New Jersey : Pearson 

Kotler, p. (2003). Marketing Management (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Langer, V. (2020). Logo Coloring Book. IL: Independently. 

Marketingoops. (2016). คูมือทําโลโกฉบบัยอ เขาใจงายสําหรับ SMEs เซฟเก็บไวเลย! . [ออนไลน]. วันท่ีเขาถึงขอมูล 10   

มิถุนายน  2564 จาก https://www.marketingoops.com/media-ads/logo-making-easy-understanding- 

for-smes/. 

Slade., C. (2016). Creating a brand identity.London: Laurence King. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

338 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

การสรางสรรคผลงานการแสดง ชุด “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม” 
Creation of Performance “Phetchaburi: City of Siamese Artisans” 

จิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ* 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
*Corresponding Author E-mail: chinchutha.s@gmail.com 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหและสรางสรรคการแสดงนาฏยศิลปไทยจากงานสกุลชางจังหวัด
เพชรบุรีตามหลักการนาฏยประดิษฐสูการสรางสรรคผลงานการแสดง ในรูปแบบของ “ระบํา” มีบทรอง บรรเลงเพลงดวย
ดนตรีปพาทย มีนักแสดงผูหญิง จํานวน 6 คน เวลาในการแสดง 8 นาทีแตงกายหมสไบและนุงผาถึงจีบหนานาง ผาสไบและ
ผานุงจีบหนานางเปนลายที่ ไดแรงบันดาลใจมากจากลายจิตรกรรมฝาผนังโบสถในจังหวัดเพชรบุรี และใชวิธีการยอมผาดวย
มือ และเลือกใชสีสมตามความศรัทธาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรีท่ีไดนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
สวมเครื่องประดับนํามาจากงานปูนปนซึ่งไดทดลองออกแบบโดยชางปูนปนรุนใหมมีตุมหู สะพายสายสังวาลย เกลาจุกประดับ
ดวยมาลัย ขั้นตอนการแสดงชวงท่ี 1 สื่อสารการเคารพศรัทธา ภาคภูมิใจ มีทาหลักเนนการเลียนแบบกิริยาการไหว จีบ ตั้งวง 
และพนมมือ ชวงที่ 2 สื่อถึงการประดับชิ้นงานปนปูน การแทงหยวก และประดิษฐลายรดนํ้า การตั้งวงวนถูมือสองขาง การ
พลิกขอมือ ยอเขา และนั่งพับเพียบ แปรแถวเปนกลุม เปนคู แถวเฉียง หนากระดาน นําเสนอใหผูทรงคณุวุฒิดานนาฏศิลปไทย 
เพื่อพัฒนาองคประกอบการแสดงกอนนําเสนอผลงานวิจัย เผยแพร ตลอดจนถายทอดแกโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ตอไป 

คําสําคัญ: ระบํา, เพชรบรีุ, เมืองชางแหงสยาม 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study, analyze and create a performance of Thai dance 

traditional artisans’ works. Phetchaburi Province according to the creation of performances in The form of 
" RA BUM"  has lyrics and plays with Piphat music.   There are 6  female actors.  The show is 8  minutes to 
dress, put on a sabai and dress up to pleat her face.  Sabai cloth and pleated cloth in front of her face are 
designs; it was inspired by the mural paintings of churches in Phetchaburi province and using the method 
of dyeing the fabric by hand. And choose to use orange according to the faith of the people of Phetchaburi 
province to pay homage to His Majesty King Mongkut Chao Yu Hua wears an ornament taken from a stucco 
work that has been experimented with designed by a new generation of stucco masters, with earrings and 
shoulders. Sai Sangwan, decorated with garlands  Stage 1 performance: Communicating respect, faith, pride, 
and posture.  The main focus is to imitate the gestures of wailing, flirting, setting bands, and folding hands. 
The second period refers to the decoration of stucco pieces, stabbing, yak and make watering patterns  
Setting up two hand loops  Turning the wrists, bending the knees, and squatting, convert the rows into 
Group, in pairs, oblique row, front of the board, presenting to experts in Thai dance  to develop a 
component. Presented before presenting the research results, disseminating and conveying them to schools 
in Phetchaburi province.  

Keywords: Dance, Phetchaburi, City of Siamese Artisans 
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บทนํา 

นาฏศิลป หรือศิลปะแหงการรายรําของไทย จัดเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยคําวานาฏศิลปเปนคําที่มีความหมาย
รวมท้ังศิลปะของระบํา รํา และเตน ซึ่งเช่ือกันวาในจุดเริ่มตนของนาฏศิลปนั้น คงจะรองรําไปตามจังหวะดนตรี มาแบง
ประเภทกันในภายหลังวาเปนระบํา รํา ฟอน และตอมาไดมีการผูกเปนเรื่องราวข้ึนเพ่ือใหสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดเปนละคร
ที่เรียกกันวา ละครรํา(ดวงแข ออนหนู,2537:1) อาจกลาวไดวาศิลปะแหงการรายรําของไทยนั้นมีองคประกอบของการรอง รํา 
ตามจังหวะดนตรีสรางความบันเทิงซึ่งในการสรางสรรคการแสดงครั้งน้ีไดออกแบบทารําโดยมีความสอดคลองกับบทรองและ
จังหวะทํานองเพลง และในการเคลื่อนไหวตามรูปแบบของนาฏศิลปไทยที่สามารถสื่อสารความหมายหรือจุดประสงคในการ
แสดงได ดังท่ี ชุมพล ชะนะมา (2554) ไดกลาวถึง นาฏยศิลป นั้นคือ การรายรําและการเคลื่อนไหวไปมาอยางมีจังหวะจะโคน 
ซึ่งมนุษยสรางสรรคขึ้นดวยความประณีตเกิดเปนลีลาที่นาชม สื่อความหมายไปสูผูชมเพ่ือกอใหเกิดความรูสึกรวมกัน อาจเปน
อารมณสะเทือนใจ เศราใจ สุขใจ หรือสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังน้ันการสื่อความหมายของการแสดงชุดเพชรบุรีเมืองชางเมือง
แหงสยามไปสูผูชมก็มีจุดมุงหมายเพื่อสื่อสารคุณคาความงามของงานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรีจนกอใหเกิดความรูสึกรวมกัน
ระหวางผูสรางสรรคและผูชมได 

การเตนรํา(dance) คือ การเคลื่อนไหวของรางกายอยางเปนจังหวะซึ้งมักมีดนตรีหรือเพลงประกอบไดกลาวถึง 
ลินคอน คริสเตียน ที่ไดใหขอมูลคําวาDance ในภาษาอังกฤษมีความใกลเคียงกับ Danse ของภาษาฝรั่งเศส ซึ่งนาจะมาจาก
ภาษาเยอรมันโบราณคอืคําวา Danson หมายถึง การยืด (stretch) หรือการลาก (drag)น่ันหมายความวา การยืดมีความสําคญั
ในการหยุดความคิด จากกฎของกริมซ (Grimm) นั้น Danson  และ TAnZ ในภาษาเยอรมันตางมาจากรากศัพทภาษา
สันสกฤต คําวา Tanหมายถึง ความเครียด (Tension) และการยืด (stretching) (Lincoin Kirstein,1977:2) นอกจากน้ียังได
อธิบายไวอีกวาบางก็สันนิษฐานวา Dance มีรากศัพทมาจาก ภาษาสันสฤต คําวา “ตันหา” Tanha การสืบเผาพันธุ ซึ่ง
เกี่ยวของกับศาสนาและพิธีกรรม  ไดกลาวถึง ลินจา รุเพียน ( Lilja Dinnunen-Ruepinen)ในประเพณีของชาวฮีบรู การ
เตนรําเปนสื่อกลางในการสวดออนวอน และสรรเสริญพระเจา การเตนรําเปนสวนหนึ่งของการฉลองของคนอิสราเอลโบราณ 
เปนการนมัสการพระเจาการฉลองชัยชนะ และการฉลองในเทศกาลตางๆ (Lilja Dinnunen-Ruepinen,2003: 4อางถึงใน 
ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ,2553.หนา141) เมื่อมองถึงโอกาสท่ีจะทําใหเกิดมีการ
แสดงชุดนี้ขึ้นไดนั้งคงพอกลาวไดวาระบําชุดนี้สามารถนําไปแสดงในการฉลองในเทศกาลตางๆไดเพราะในการราํตีบทดวยทาราํ
ที่มคีวามสอดคลองกับบทรองไดมีความหมายที่กลาวถึงการบูชายกยองครูชาง และสิ่งสําคัญที่จะทําใหการแสดงชุดนี้เกิดขึ้นได
ก็ตองอาศัยแนวคิดเรื่องการสรางสรรค  

ดังที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวาสรางสรรค ซึ่งเปนคํากิริยาวา “สรางใหมีใหเปน
ขึ้นมักใชทางนามธรรม เชน สรางสรรคความสุขความเจริญใหแกสังคม”(ราชบัณฑิตยสถาน,2525:1136) แตถาศึกษาคําวา 
สรางสรรคท่ีเปนคําวิเศษณ จะมีความหมายวา “มีลักษณะริเริ่มในทางที่ดี เชน ความคิดสรางสรรค ศิลปะสรางสรรค”  
(ราชบัณฑิตยสถาน,2525:1136) 

  งานชางฝมือในวัดที่มีมาแตสมัยอยุธยาและสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร ไดรับการกลาวถึงความงาม และ
เอกลักษณทางงานชาง ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คราวเสด็จประพาส
มณฑลราชบุรี ร.ศ. 128(King Rama V,1909 B.E.) วา 

  “...มาหยุดที่วดัใหญสุวรรณาราม ซื่อเปนท่ีฉันชอบใจฝมือชางในวัดนั้น บรรดา
ฝมือที่ทําทุกอยางปรากฏวาเปนชางหลวงทําไดอยางวิเศษ...” 

ดังนั้นการสะทอนคุณคาความงามของงานชางในจังหวัดเพชรบุรีเปนที่รูจักกันในเฉพาะหมูชาง และผูที่เขาใจงาน
ศิลปะช้ันสูง การนําเสนอในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลปไทยเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถบอกเลาเรื่องราวความสําคัญนี้
เพื่อใหเปนท่ีรูจักแพรหลายไดเปนอยางดี  ดังที่ ดวงกมล บุญแกวสุข (2557) ไดมีการศึกษาสังคมชางในอดีตมีรูปแบบเปน
องคกรชางของวดั หรือเรียกวา “สํานักชางวัด" และมีระบบความสัมพันธในสถานะครูและศิษย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
การเคารพและยอมรับแบบแผน และรสนิยมงานชางสืบจากงานของครูชางอาวุโส  เมื่อคุณคาความงามดานสกุลชางไดมี
การศึกษาคนควาและเผยแพรท้ังดานการสรางงานและการถายทอดองคความรูดานงานชางแลว นักนาฏยประดิษฐมีหนาท่ี
สําคัญท่ีจะตองเขาใจ ตระหนักรูในกระบวนการสรางสรรคและจําเปนที่จะตองคนความการสรางงานนาฏยประดิษฐอยางมี
หลักการ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

340 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

 การศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางสรรคงานดานนาฏศลิป ตามหลักการและเหตผุลในการจัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “สรางวิชาการงานศลิป” โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาปรัชญา และสํานักงานคณะกรรมการวจิัย
แหงชาติ (2555) ไดกลาววาศลิปนไดคิดคน เขาใจ และสรางสรรคงานมาอยางอุตสาหะ พยายาม ยอมมีท้ังขอมูล ทฤษฎี 
ความคิด อารมณ และปญญาในการสรางสรรคงานที่มีคณุภาพ ดังน้ันขั้นตอนในการสรางสรรคผลงานจําเปนตองมีการตลก
ผลึกทางความคดิที่จะนําไปสูผลงานที่มีคุณคาจึงทําใหเกิดการศึกษางานวิจัยครั้งนี ้ 
 ผูวิจัยใครขอยกขอมูล เรื่อง นาฏยประดิษฐ โดย สุรพล วิรุฬหรักษ (2547) ไดเขียนไวในบทท่ี 8 หนังสือ
หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศเพื่อบงชี้ประเดน็ท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคงานดานนาฏยศิลปที่วานาฏยประดิษฐหมายถึง 
การคิด ออกแบบ และการสรางสรรค แนวคิด รูปแบบกลวิธีของนาฏยศิลปชุดหน่ึง ที่แสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน 
ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงาน ในอดีตนาฏยประดิษฐจึงเปนการทํางานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา      
ทาเตนการแปรแถว การตั้งซุม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี เพลง เครื่องแตงกาย ฉาก และสวนประกอบ
อ่ืน ๆ ที่สําคัญในการทําใหนาฏยศิลปชุดหนึ่งสมบูรณตามที่ตั้งใจไวผูออกแบบนาฏยศิลป เรียกกันโดยทั่วไปวา ผูอํานวยการ
ฝกซอม หรอื ผูประดิษฐทารํา แตในที่นี้ขอเสนอคําใหมวา นักนาฏยประดิษฐ ซึ่งตรงกับภาอังกฤษวา Choreographer  
 นาฏยประดิษฐมีการทํางานเปนขัน้ตอนดังน้ี คือ 

1. การคิดใหมีนาฏยศลิป 
2. การกําหนดความคิดหลัก 
3. การประมวลขอมลู 
4. การกําหนดขอบเขต 
5. การกําหนดรูปแบบ 
6. การกําหนดองคประกอบอื่น ๆ 
7. การออกแบบนาฏยศลิป  

 เมื่อผูวิจัยสรางสรรคทารําและรูปแบบการแสดงตามขอมูลขางตน จึงไดกําหนดความคิดหลักโดยกําหนด
จุดมุงหมายในการแสดงเพ่ือสะทอนคุณคาของงานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรี วิเคราะหทารํา และรูปแบบการแสดง ใหเกิดเปน
องคความรูในดานนาฏศิลปไทย จากนัน้ไดประมวลความรูทั้งขอเท็จจริง และจินตนาการจากขอมูลพ้ืนฐาน  

นอกจากการสรางสรรคนาฏยศิลปข้ึนมาแลวตองคํานึงถึงประโยชนของการสรางสรรค ดังท่ี ศิริมงคล นาฏยกุล 
(2551) ประโยชนในดานของการสรางงานของศิลปนดานนาฏยศิลปวา ในทางนาฏยศิลป การเคลื่อนไหวบรเิวณขอตอในสวน
ตางๆ ของรางกายจะทําใหเกิดนาฏยลักษณเฉพาะตนในแตละวัฒนธรรมซึ่งเปนแนวคิดของนาฏยศิลปนในแตละพ้ืนที่ ไดจัด
วางเอกลักษณทาทางตางๆ เปนแบบฉบับสะทอนภูมิปญญาของศิลปนภายในชนชาติของตนเอง เห็นไดวาการสรางสรรค
ผลงานการแสดง ชุด “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม”สะทอนเอกลักษณของคุณคางานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรีได 
 ผูวิจัยจึงมุงท่ีจะสรางสรรคการแสดงดานนาฏยศลิปไทยจากขอมลูพ้ืนฐานดานสกุลชางจังหวัดเพชรบุร ีที่ไดมาตรฐาน
ทางวิชาการดานนาฏศลิป บันทึกไวเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบของงานวิจัย อีกทั้งยงับูรณาการกับการเรยีนการสอนใน
รายวิชานาฏยประดิษฐ ตลอดจนเพื่อประโยชนแกผูสนใจศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวของตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  เพ่ือสรางสรรคผลงานการแสดงดานนาฏศลิปไทยท่ีไดรบัแรงบันดาลใจจากงานสกุลชางในจังหวัดเพชรบุร ี

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
     มีการศึกษาขอมลูทางประวติัศาสตรจากเอกสารทางวิชาการ และหนังสือที่มีขอมูลเก่ียวของ ศึกษาขอมูลภาคสนาม
เก็บขอมูลดวยตนเองโดยการบันทกึภาพ สังเกต สมัภาษณ เก็บขอมูลจากการสัมภาษณนักวิชาการ ผูรู ที่มีความรูและความ
ชํานาญในดานวิชาประวัตศิาสตร งานสกุลชาง และผูทรงคณุวุฒดิานนาฏยศิลป วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบการ
แสดงและสรางสรรค ออกมาเปนงานนาฏยศลิป รวบรวมขอมูลทางวชิาการและขอมูลการสรางสรรคผลงานมาเรียบเรียง
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วิเคราะห นําเสนอเปนรายงานวิจยั โดยแบงออกเปน 5 บท บรรยายเชิงพรรณา 

 

ภาพ : กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา : ผูวิจัย 2564 

 
ผลการวิจัย 

  เมื่อผูวจัิยไดคนควารวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ และไดออกแบบเครื่องแตงกาย กําหนดคุณลักษณะผูแสดง 

และทารําหลักไดลักษณะดังน้ี  

 ทารําหลัก มลีักษณะของการใชมือทั้งสองตั้งวง หักขอมือ กรีดนิ้วจับจีบโดยใชนิ้วช้ีและนิ้วโปง ทั้งสองมือมีลักษณะ

ของการประดิษฐจับ ประกอบชิ้นงานปูนปน มีลักษณะของการตั้งเขา เอียงศีรษะตามการมองไปท่ีมอื เพ่ือสื่อถึงลักษณะของ

การปนปูนของชาง มีขั้นตอนการแสดงชวงท่ี 1 สื่อสารการเคารพศรัทธา ภาคภมูิใจ มีทาหลักเนนการเลยีนแบบกิริยาการไหว 

จีบ ตัง้วง และพนมมือ ชวงที่ 2 สื่อถึงการประดับชิ้นงานปนปูน การแทงหยวก และประดิษฐลายรดน้าํ การตั้งวงวนถูมือสอง

ขาง การพลิกขอมือ ยอเขา และนั่งพับเพียบ แปรแถวเปนกลุม เปนคู แถวเฉียง หนากระดาน 

การแตงกาย ผลงานการสรางสรรคนาฏศิลปไทย ชุด “ระบํา เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม ” ใชผูแสดง 6-8 คน ผานุง

ใชเปนลายไทยทีม่ีการออกแบบผสมผสานแนวคดิและจินตนาการจากภาพที่มีปรากฏในจิตรกรรมตามวัดโบราณสถานใน

จังหวัดเพชรบุรี หมสไบผาลายดวยสีสมที่สื่อถึงเรื่องราวท่ีประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีมีความเคารพศรัทธาตอคุณูปการของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที 4 ที่มีตอประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี มีสายสังวาล ตุมหู สรอยคอ กําไร ศิรา

ภรณท่ีมีสวนประกอบของงานปูนปน เกลาผมมวยจุก 

 

 

ภาพที่  : ภาพเครื่องแตงกายระบําสกุลชางเมืองเพชร 

ที่มา : ผูวิจัย 
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ภาพที่  : ทารําประกอบชิ้นงานปนูปน 

ที่มา : ผูวิจัย 

 

บทประพันธ ระบํา “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม”เปนบทกลอนสี่สุภาพไดรับความอนุเคราะหประพันธข้ึนโดย 
อาจารยจตุพร บุญประเสริฐ อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งทานก็เปนสายสกุลชางเมืองเพชรบุรีในประเภทชางปูนปน ในบทรองไดแบงความหมายออกเปน 3 ชวง คือชวง
เคารพศรัทธาบูชาคุณคาความงามของงานสกุลชางเมืองเพชรบุรี ชวงตอมากลาวถึงลักษณะของงานสกุลชางประเภทตาง ๆ 
และชวงสุดทายเปนชวงรําลึกบูชาครูชาง และอํานวยอวยพรใหเกิดศิริมงคล   

เครื่องดนตรี และการบรรเลงเพลง ในระบําชุดนี้ไดรับความอนุเคราะหประพันธทํานองเพลงและบรรจุเพลง  โดย 
อาจารยปกปอง ขําประเสริฐ อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในครั้งนี้ไดมีการหารือกันระหวางผูประพันธบท กับผูประพันธเพลงดวย จากคําประพันธขางตนเมื่อนําไปบรรจุเพลง 

มีความยาว 17 นาที ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดตามลักษณะของการออกแบบการแสดงตามแนวทางการออกแบบเพลงเพื่อ
การแสดงโดยกําหนดไว เพียง 7-8 นาที จึงไดปรึกษากับอาจารยผูประพันธบท และประพันธเพลง ไดตัดทอดใหเหลือไวเพียง
บท ปนปูน บทเมืองศิลปและบทครูชาง และมีการสลับเนื้อหาเรียงลําดับ ดังน้ี  

 

 

 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

343 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

ระบํา “เพชรบุรเีมืองชางแหงสยาม” 
- วิมานพริบพรี - 

 ปนปูนดังเดนเจนจัด    วังวดัเรืองโรจนโบสถวิหาร 
เทวินทรอัปสราปาหิมพานต     สะเทือนสะทานอินทรพรหมสมมต ิ

  เลิศลวนชางเขียนเนียนแนบ    อิงแอบจินตนาดั่งตาเห็น 
เสนสีฉ่าํดวงทรวงเย็น     บําเพ็ญเพียรพางรางลลีา 

  หยวกประดับนับเนื่องเครื่องสด   ชอยชดดอกดวงพวงพฤกษา 
งามเงื่อนดังพิศดุสิตา     ลอยฟาเมรุมาศวลิาศแล 

  ชางตอกจําหลักสลักวาด    เวหาสตดิกระจกปกแสงแข 
ระยับจับทรวงพราวดวงแด     ผองเพชรแทสองสีระวีวัน 

  น้ํารินรดลายรักประจักษราง    คําเปลวบางราํรายใหผายผัน 
แวดลอมบุปผานานาพรรณ     อัศจรรยสมศักดิ์ตักศลิา 

- ศรีเมืองเพชร - 
สกุลชางเมืองเพชรเด็ดขาด    องอาจสรางศิลปไมส้ินสญู 

สมนามชางสยามงามจรูญ     เพชรพูนเพ่ิมศิลปแผนดินไทย 

โอกาสที่ใชในการแสดง  
 ผลงานการแสดงสรางสรรคนี้สามารถใชแสดงในโอกาสที่มีพ้ืนที่การจัดงานเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทยได

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานท่ีตองการสงเสริมงานสกุลชางในจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือใหผูชมไดรับประสบการณสุนทรียทั้งวรรณกรรม
ทวงทํานองและลีลาในการรําตลอดจนไดชมองคประกอบการแสดงจนเกิดความตระหนักถึงคุณคาของงานสกุลชางผานการ
สื่อสารจากผลงานการแสดงนาฏศิลปไทย 
 เมื่อผูวิจัยไดสรางสรรคองคประกอบการแสดงครบถวนไดนําเรยีนปรกึษาผูทรงคณุวุฒทิางดานนาฏศลิปใหวิพากย
การแสดง ไดนําผลจากการวพิากยมาปรับปรุงองคประกอบการแสดงและจะไดนําเผยแพรการแสดงสรางสรรคในลําดับตอไป 
 

สรุปและอภิปรายผล  
การศึกษาวิเคราะหความคิดและหาแนวทางในการสรางสรรคผลงานการแสดงนาฏยศิลปไทยจากงานสกุลชาง

จังหวัดเพชรบุรี ไดออกแบบทาทาง และรูปแบบแถวของผูแสดงที่มีจํานวนนักแสดง 6-8 คนแสดงทาทางที่สื่อถึงการสรางงาน
ปนปูน งานเขียนจิตรกรรม งานรายรดน้ํา โดยออกแบบทาออกเปนผาลากาวเทาสลับเปลี่ยนทิศในชวงทํานองเพลง การรําตี
บทเพ่ือสื่อความหมายในชวงรอง ตลอดจนการแปรแถวและแสดงทาทางตอเนื่องกันระหวางผูแสดง นอกจากนี้ยังออกแบบใหมี
ทาทางท่ีนําสไบ มาชี้ใหเห็นถึงขั้นตอนในการสรางสรรคลายผา สัมพันธกัน สอดคลองกับฉัตรชัย อรรถปกษ (2555) วา
องคประกอบอื่น เชน ฉาก แสง ดนตรี เครื่องแตงกายเพ่ือสื่อความหมายของการแสดงใหเปนไปตามจุดมุงหมายสอดคลองตาม
หลักการทางศิลปะในดานการจัดองคประกอบศิลปที่ตองคํานึงถึงเอกภาพของงานอาศัยกระบวนการคิดสรางสรรคที่ทําใหงาน
เกิดความแปลกใหมสงผลใหเปนที่ช่ืนชอบ การนําเสนอความงามของงานชางเมืองเพชรบุรีก็สามารถนําเสนอออกมาในรูปแบบ
ของนาฏศิลปไทย  
 ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดนี้มาวิเคราะหประกอบกับการคิดสรางสรรคทารําและรูปแบบการแสดงในดานของความคิด 
แรงบันดาลใจการกําหนดอารมณในการแสดงตลอดจนการสรางเอกลักษณเฉพาะของระบําและยังไดศึกษากระบวนการ
สรางสรรคในดานนาฏยศิลปไทยเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา 

ผูวิจัยไดประมวลขอมูลมาสรางสรรคเปนนาฏยศิลป ที่ยังคงนาฏยจารีตจากอดีตเปนฐาน สอดคลองกับการศึกษา
นาฏยประดิษฐขางตนนับเปนโอกาสสรางสรรคงานนาฏยศิลปท่ีไดออกแบบไมซ้ํากับผลงานที่มีอยู ทําใหผลงานสรางสรรคมี
ความแปลกใหมมี ลักษณะเฉพาะของนาฏยศิลปสามารถบงชี้ถึงเอกลักษณการทํางานสกุลชางเมืองเพชรบุรีงายแกการจดจํา
ลักษณะเฉพาะของเครื่องแตงกายท่ีประดิษฐข้ึนจากแนวคิดของคนในทองถ่ิน ท้ังรูปแบบการหมสไบคลุมไหลนุงผาปลอยชาย
หนานางรัดสะเอวสื่อความหมายตามลักษณะของหญิงสาวในยุคกอน และออกแบบสีที่สื่อถึงเรื่องราวที่คนในจังหวัดเพชรบุรีมี
ความเชื่อรวมกัน การออกแบบประดิษฐเครื่องประดับศีรษะ สวมตุมหู กําไร ชวงตัวมีสายสังวาลยสะพายบาซายที่ทําจากวัสดุ
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ปูนนํามาปนนําเสนองานชาง การออกแบบเนื้อรอง ทํานองเพลง การบรรเลงดนตรีจากครูปพาทยที่มีประสบการณการสอนใน
จังหวัดเพชรบุรี  มีบทรองที่ประพันธโดยครูที่เปนชางทองถ่ินและที่สอนวิชาหลักคือภาษาไทย น่ันหมายถึงมีกระบวนการ
ออกแบบในเชิงวชิาการจัดองคประกอบดังกลาวนํามาซึ่งการสื่อสารความหมายไดอยางชัดเจน   

เมื่อศึกษาตามองคความรูดานกายวิพากยศาสตรของสริิมงคล นาฏยกุล (2551)การสรางสรรคผลงานการแสดงเปน
องคความรูในการเคลื่อนไหวรางกายตามรูปแบบนาฏศิลปไทย เรื่องกายวิภาคศาสตรขั้นพ้ืนฐานซึ่งผูวิจัยใชวิเคราะหและนํา
เปนวิธีการคัดเลือกนักแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของนาฏยศิลปตองมีพื้นฐานการแสดงนาฏศิลปไทย มีทักษะในการ
ปฏิบัติและการใชพ้ืนที่การแสดงบนเวที การออกแบบทาไดนําความสําคัญของการเลื่อนไหวรางการมาเปนวิธีการสังเกต 
ลักษณะการใชมือ การหยิบจับอุปกรณในงานสกุลชาง ระดับ องศา ตําแหนงการจัดวางของรางกาย ตลอดจน การทํางานแบบ
เปนกลุมท่ีมีปฏิสัมพันธกันของกลุมชาง ทําใหเกิดนาฏยลักษณเฉพาะตนในซึ่งเปนแนวคิดของนาฏยศิลปนในแตละพ้ืนที่ ไดจัด
วางเอกลักษณทาทางตาง ๆ เปนแบบฉบับสะทอนภูมิปญญาของศิลปนภายในทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี มีความเดนชัดของ
ทองถ่ินที่มีผลตอการสรางเอกลักษณในงานที่มีความตางและเปนที่ยอมรับในสังคม 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
ในระหวางการดาํเนินการวจิยัครั้งนี้ไดพบวายังมีองคความรูที่ควรมีการศึกษาตลอดจนการบันทกึไวเปนลายลักษณอักษร

ในหลายประเด็น ดังน้ี 
1. ควรมีการสรางสรรคผลงานดานการแสดงท่ีสะทอนเรื่องราวของงานสกุลชางในแตละประเภทอ่ืน 
2. การใชศิลปะการแสดงสื่อสารคณุคาของงานสกุลชางเมืองเพชรบุรีอาจเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยสื่อสารคณุคาใหแก

ประชาชนท้ังในและตางประเทศได 
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แนวทางการจัดใหมีกฎหมายปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
Guidelines for Providing Legislation to Prevent and Resolve Teen Pregnancy 

Problem   
นัทธมน สุนทรยาตร* 

คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุมวทิยาเขตชลบรีุ 
*Corresponding Author E-mail: Nattamon.soontronyat@gmail.com 

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปญหากฎหมายอันเกิดจากการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุนในประเทศไทย โดยที่การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจํานวน เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปญหาการตั้งครรภในวัยรุนมีความซับซอนและไมอาจแกไข
ไดดวยอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด หนวยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการ
ดํ า เนินการรวมกันของหนวยงาน  ที่ เ ก่ียวของ ท้ังหน วยงานของรั ฐ  หนวยงานของเอกชน และประชาสั งคม  
เพ่ือบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหา การตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 
โดยกฎหมายไดกําหนดถึงสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ที่วัยรุนตั้งครรภจะไดรับ แตสิทธิและสวัสดิการที่ไดระบุไวใน
พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 นั้น ยังมีปญหาในเรื่องของความชัดเจนและความ
ไม เหมาะสมของสิทธิและสวัสดิกา รของวัยรุ นตั้ งครรภ  เนื่ อ งสภาพสั งคมและเศรษฐ กิจที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป  
ทําใหกฎหมายดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน อีกทั้งยังไมมีกฎหมายระบุเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ของวยัรุนชาย 
จึงทําใหกฎหมายดังกลาวมีปญหาใหการบังคับใช และวัยรุนไมไดรับสิทธิและสวัสดิการอยางครบถวนและเหมาะสมตาม
เจตนารมณของของกฎหมาย ที่มีเจตนารมณเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
 จากการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะ ใหมีกฎหมายที่กําหนดถึงการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุน
ตั้งครรภที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โดยจะกําหนดในเรื่องของสิทธทิี่วัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ เชน 
เมื่อวัยรุนหญิงตั้งครรภจะตองไดรบัการศึกษาตอในสถานศึกษา จนไดรับวฒิุบัตร และสิทธิของวัยรุนชาย เชน สิทธิและหนาที่
ในเรื่องของการรับรองบุตร และสุดทายเปนเรื่องของการกําหนดแนวทางและรูปแบบในสถานศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการศึกษาตอ
ของวัยรุนตั้งครรภ รวมถึงสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนดวย เพื่อใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากกฎหมายนี ้

คําสําคัญ: การตั้งครรภในวยัรุน , การรับรองบุตร , สิทธิการศึกษาตอของวัยรุนตั้งครรภ 
 

Abstract 
 

 This thesis aimed to study legal problems arising from the prevention and resolution of adolescent 
pregnancy problems in Thailand where the number of teenage pregnancies has increased continuously; this 
affected the heath of individuals, families, communities, societies and economy in overall Moreover, the of 
adolescent pregnancy problems were complexed and not able to be solved by only one agency. Therefore, 
it was appropriate to establish a mechanism for imposing a policy and strategy couple with joint 
implementation of agencies including government, private agencies, and civil society in order to integrate 
the prevention and resolution of adolescent pregnancy problems concretely and more efficiently. The law 
demanded various rights and welfares for pregnancy teenagers.  In contrast, the rights and benefits were 
stipulated in the Adolescents Pregnancy Prevention and Solution Act 2016, faced to the issues of clarity 
and inappropriateness on the rights and welfares for pregnant adolescents.  Due to social and economic 
changes resulted in the inconsistent law with the current social conditions. There weren't any Laws stated 
the rights and duties of adolescent mates, which caused problems of law enforcement. In fact, adolescents 
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were not entitled by the proper rights and welfares in accordance with the law spirit as the intention to 
prevent and solve teen pregnancy problems. 
 Regarding the study, hence, the researcher would like to suggest enforcing a Law stipulating the 
provision of social welfare and the rights of pregnant adolescents in relation to the prevention and 
resolution of teen pregnancy problems.  For instance, pregnancy adolescent girls are required to be 
educated in educational institutions until their graduation, similarly, the rights for adolescent boys as the 
rights and duties in regard to child recognition.  Finally, it is about setting guidelines and patterns in 
educational institutions about the rights to continue education among pregnant adolescents together with 
social welfares related to preventing and solving teen pregnancy problems for getting the most out of this 
law. 

Keywords: Teen Pregnancy, Child Birth Certificate Registration, The right to further education of pregnant 

adolescents 

 

บทนํา 
 ปจจุบันสถานการณปญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยไดทวคีวามรุนแรงในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะปญหาดานการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีแนวโนมรุนแรงและหนักหนวงจนนาตกใจ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรกอใหเกิดปญหา
ตามมาอีกหลายดาน ไมวาจะเปน เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภกอนวัยอันควร ซึ่งปฏิเสธไมไดวา ปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรนั้น มีปจจัยมาจากความไมสมดุลของครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวจํานวนไมนอย ขาดความรูความ
เขาใจ ในเรื่องเพศศึกษา จึงไมสามารถเปนท่ีปรึกษาใหกับบุตรหลานในครอบครัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม สําหรับบาง
ครอบครัวอาจมองวาเรื่องเพศเปนเรื่องนาอับอาย ไมกลาที่จะพูด หรือสอนไดอยางเปดเผย หรือเขาใจวาการสอนเรื่องเพศ
ใหกับบุตรหลาน อาจเปนดาบสองคม เด็กและเยาวชนจึงไมไดรับความรูและความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตองและ
เหมาะสม แมวาในปจจุบันสถานศึกษาจะมีบทบาทในการสรางความเขาใจในเรื่องเพศใหแกนักเรียน แตก็อาจยังไมมี
ประสิทธิภาพมากพอในการใหคําแนะนําหรือใหความรูในเรื่องเพศศึกษา ซึ่งทําใหไมสามารถปองกันการตั้งครรภในวัยรุนได 
ดังนั้น ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนจึงไมไดรับการปองกันและแกไขปญหาอยางเหมาะสม ซึ่งเมื่อเกิดการตัง้ครรภกอนวัยอันควร
แลว ยอมเกิดปญหาในสวนอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย ไมวาจะเปนปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาการทําแทง เด็กและ
เยาวชนเสียอนาคตที่ดีในชีวิต เมื่อตั้งครรภกอนวัยอันควร แนนอนวาเด็กหรือเยาวชนที่ตั้งครรภในวัยที่ไมพรอม ยอมไมมีวุฒิ
ภาวะในการอบรมเลี้ยงดูลูก และปญหาที่จะตามมาก็คือ ปญหาการทอดทิ้งใหเปนเด็กกําพรา ซึ่งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหลานั้น จะมี
สภาพจิตใจท่ีเปราะบาง และอาจกลายเปนปญหาเรื่อรังของสังคมที่ไมสามารถแกไขปญหาได และเปนปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
อยางไมจบไมสิ้น 
 ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรของแมวัยรุนในประเทศไทยติดอันดับตนๆ ของเอเชีย จากสถิติภาพรวม 
ของประเทศในป 2554 พบวัยรุนหญิงอายุ 10-19 ป คลอดบุตรมากถึง 131,400 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน หรือรอยละ 
17 ของจํานวนหญิงที่คลอดบุตรทั้งหมดในประเทศไทย สูงกวาคาเฉลี่ยการคลอดบุตรในวัยรุนระดับโลกท่ีมีรอยละ 11  
และสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเชียท่ีพบเฉลี่ยรอยละ 14 นําไปสูปญหาความไมพรอมในการเลี้ยงดูลูก ปญหาทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากไมมีงานทํา และนําไปสูการติดเช้ือโรคท่ีติดตอทางเพศสัมพันธ (สํานักโรคเอดส วัณโรคและ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ. 2558; สํานักอนามัยการเจริญพันธุและสํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2558) ปญหาท่ีเกิดขึ้นตามมาจึงเปน
ปญหาทั้งตอระบบครอบครัว ที่ไมพรอมเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากสภาพจิตใจรางกาย เศรษฐกิจการเงนิ และสงผลกระทบตอไปยัง
สังคม ทั้งปญหาการทําแทง ปญหาความรุนแรงในครอบครัว เปนตน วงัวนของปญหา เหลานี้จึงไมมีทางจบสิ้น และมีแนวโนม
ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต อ ง เ ผ ชิ ญ ป ญ ห า เ ห ล า นี้ เ พ่ิ ม สู ง ข้ึ น เ รื่ อ ย  ๆ  โ ด ย ยั ง พ บ อี ก ว า  แ ต ล ะ ป  ใ น ช ว ง  5 ป 
ที่ผานมา (ป 2555–2559) การคลอดบุตรของวัยรุนไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมมารดาอายุต่ํากวา 15 ป  
ซึ่งในจํานวนนี้มีแมวัยรุนอายุนอยที่สุด 8 ป และพอวัยรุนอายุนอยที่สุด 10 ป (สํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง. 
2559) (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน,2560,ออนไลน) 

ปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการตั้งครรภในวัยรุน จากการศึกษาปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการตั้งครรภใน วัยรุน พบวาปจจัย
ภายใน และภายนอกครอบครัวตางก็มี อิทธิพลตอความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัยรุน5 ในที่นี้จึง ขอกลาวถึงปจจัยภายใน คือ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

347 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

ดานรางกายและจิตใจของ วัยรุน ดานความรูและทัศนคติดานครอบครัว ปจจัย ภายนอกคือ ดานชุมชนและสังคมโดยมี 
รายละเอียด ดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ ทุมเช้ือ และ พรพรรณ พุมประยูร,วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ป ที่ 12 ฉบับท่ี 
2,2561) 

ดานรางกายและจิตใจ วัยรุนเปนชวงรอยตอ ระหวางวัยเด็ก และวัยผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลงทาง ชีววิทยาที่มีการ
เจริญเติบโตท้ังทางกายวิภาคและสรรีวิทยา ทางจิตวิทยาและทางสังคมในระยะน้ีเปนวัยที่ กําลังอยากรูอยากลอง พรอมที่จะ
เรียนรูสิ่งใหมๆ เมื่อรางกายมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยเจริญพันธไดแก วัยรุนหญิงเริ่มมีประจําเดือน วัยรุนชายเริ่มสรางอสุจิ 
หากมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกันก็จะเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควรได  

ดานคานิยมและทัศนคติคานิยมใหมของวัยรุน หญิงในสังคมไทยที่แสดงพฤติกรรมยั่วยวนดวยกิริยาวาจาที่แสดง
ความพึงพอใจ เรียกรอง เช้ือเชิญเพศตรงขามท่ีเรียกวา “เนตไอดอล” ผานสื่อโซเซียลใหคนรับรูเปน วงกวางจึงทําใหมีวัยรุน
หญิงที่ตองการเรียกรองความ สนใจเลียนแบบพฤติ กรรมและคานิยม “วันไนทสแตนด” หมายถึง พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
ชั่วคืนของชายหญิงท่ีไมรูจักคุนเคยกันมากอนแตรูสึกถูกใจกัน และยินยอมท่ีจะมีความสัมพันธทางเพศโดยที่ไมไดตองการจะ
เปนคูรักกัน เปนผูที่มีความสามารถ เทและมีเสนห สวนวัยรุนชายความสามารถในเรื่องเพศบงบอกถึงความ เปนลูกผูชาย 
รวมถึงการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปน เรื่องปกติรวมกับวัยรุนยังขาดความตระหนักในเรื่องการ เขาถึงการคุมกําเนิด   

ดานครอบครัว การที่วัยรุนไมไดอยูกับบิดา มารดาขาดการพูดคุยสื่อสารระหวางกันโดยเฉพาะใน ประเด็นเรื่องเพศ 
ทําใหเกิดชองวางในการพูดคุยเรื่องเพศ ระหวางสมาชิกภายในครอบครัว ความสัมพันธระหวาง บิดามารดากับวัยรุน การ
ควบคุม และมีกฎระเบียบใน ครอบครัว รวมถึงปญหาการหยาราง การใชความรุนแรง ภายในครอบครัว การขาดความรัก
ความอบอุนใน ครอบครัววัยรุนจึงอาจถูกชักชวนไปในทางที่ผิดไดงาย   

ดานชุมชนและสังคม ไดแก ชุมชนอยูอาศัย ละแวกบาน ความยากลําบากทางเศรษฐกิจการอพยพของ ครอบครัว
จากชนบทสูเมือง รวมกับการเห็นคนรอบขาง หรือเห็นคนที่อยูในชุมชนเดียวกันมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เมื่อเห็น
พฤติกรรมคนรอบขางเปนแบบนี้และมอง วาเปนเรื่องธรรมดาจึงถือเปนพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบ เปนตน 
 ผลกระทบ การตั้งครรภในวัยรุนนํา มาซึ่งผลลัพธสองทาง คือ การเกิด (มีชีพและไมมีชีพ) และการแทง  
(โดยธรรมชาติ และการทํา แทง) ซึ่งทั้งหมดนี้กอใหเกิดผลกระทบทั้งดาน สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจตามมาโดยผลกระทบ
ดาน สุขภาพที่เกิดขึ้นนั้น เกิดข้ึนโดยตรงตอตัวมารดาวัยรุนเอง และทารก ในขณะที่ผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจ นั้น ไม
เพียงแตเกิดในครอบครัวของวัยรุนที่ตั้งครรภและ มารดาวัยรุนเทานั้น แตยังมีผลทางสังคมและเศรษฐกิจ ในระดับชาติดวย 
 จากการท่ีวัยรุนมักไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ ตัดสินใจในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหรือการดํา เนินชีวิต ครอบครัว 
การตั้งครรภในคนกลุมนี้จึงทํา ใหมีผลกระทบ ดานสังคมตามมา สวนหนึ่งเกิดจากการท่ีแมวัยรุนจํานวนมาก หยุดเรียนหรือเลกิ
เรียนกลางคัน แมจะไมมีบทบัญญัต ิที่หามนักเรียนที่ตั้งครรภไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน แต การตัดสินใจดังกลาวเกิดจากหลาย
สาเหตุ เชน ถูกกดดัน จากผูบริหารสถานศึกษา ไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือน และคนในชุมชนเพราะทํา ผิดจารีตทางสังคม 
ถูกผูปกครอง หามไปโรงเรียนเนื่องจากเห็นวาเปนความเสื่อมเสียของ ครอบครัว หรือมีความจํา เปนตองออกจากโรงเรียนเพื่อ 

หาเลี้ยงครอบครัว เปนตน อยางไรก็ตาม ประเทศไทย ยังไมมีขอมูลทางสถิติที่ชัดเจนวามีจํานวนนักเรียนเทาไร ที่ออกจาก
โรงเรียนดวยสาเหตุดังกลาว 
 การไมไดรับการศึกษาหรือไดรับการศึกษานอย ยอม สงผล ตอการหางานและประกอบอาชีพในอนาคตของ 

 แมวัยรุนในกรณีที่ฝายชายยังเปนวัยรุนดวยกัน ก็มักประสบ ปญหาเดียวกัน คือไมสามารถหางานที่ดีมีรายไดสูงไดตามที่
ตองการ ทําใหมีรายไดไมพอจายและไมสามารถใหการเลี้ยง ดูที่เหมาะสมกับบุตรได ปญหาเศรษฐกิจ ในครอบครัวมัก 
กอ ใหเกิดความเครียดตามมา นํา ไปสูการใชความรุนแรงในครอบครัว และอาจจบลงดวยการหยาราง เกิดปญหาตอเนื่อง 
ไปยังตัวลูกที่จะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่แตกแยก ไดรับการเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม สงผลสืบเนื่องไปยังปญหาสังคม 
ดานอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก (ทรงยศ พิลาสันต ,ออนไลน,2557) 
 ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงไดออกกฎหมาย เพ่ือปองกันและแกไขปญหาในวัยรุน โดยออกเปน พระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงคชัดเจนไว 2 ขอ คือ การปองกันและ 
การแกไข ซึ่งท้ัง 2 ขอมีหลักการสําคัญที่ระบุไว คือ (Nuttynui,2019,Online) 
          การปองกัน คือ การสงเสริมใหวัยรุนไดรับการเรียนรูเรื่องเพศวิถีศึกษา ไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญและไดรับบริการ
คุมกําเนิดที่สอดคลองกับความตองการ 
 การแกไข มีหลักการ 2 ขอคือ   
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 1. หลักการปฏิบัติการ แนวทางในการชวยเหลือวัยรุนท่ีตั้งครรภไมพรอม และ  
 2. การระบุถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดของวัยรุนและการคุมครองสิทธิ ไมใหมีการละเมิด 
กระทรวงท่ีถูกระบุใหมีบทบาทหนาที่อยางชัดเจนมี 5 กระทรวง คือ 
 1. กระทรวงสาธารณสุข 
 2. กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 4. กระทรวงมหาดไทย 
 5. กระทรวงแรงงาน 
เพราะทั้ง 5 กระทรวงน้ีมีขอบเขตงานที่เก่ียวของกับวัยรุนแทบจะทุกกลุมในประเทศ 
 วัยรุนที่ พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 พูดถึง คือมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.
นี้ ระบุวา“วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงยี่สิบปบริบูรณ ใครก็ตามที่อายุ 10 ป 1 วันจนถึง อายุ 
19 ป 364 วัน เปนผูไดรับประโยชนจาก พ.ร.บ.นี้  
 “นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  
 “นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษา ของรัฐหรือ
เอกชน  
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น พ.ร.บ.ฉบับนี้ ครอบคลุม
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกสังกัด ไมวาสถานศึกษานั้นจะอยูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาดไทย วัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ ไมมีขอยกเวน 
 แตที่สําคัญที่สุด คือ หมวด 1 มาตรา 5 ซึ่งระบุไววาวัยรุนมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง และมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร
และความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัด สวัสดิการสังคม
อยางเสมอภาคและไมถูกเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอ่ืนใดที่เปนไปเพื่อประโยชน ตามพระราชบัญญัตินี้อยางถูกตอง ครบถวน 
และเพียงพอ ซึ่งหมายความวา พ.ร.บ.ฉบับนี้ ใหสิทธิวยัรุนอยู 6 เรื่องใหญ ๆ คือ 
 1. มีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง  
 2. มีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารและความรู 
 3. มีสิทธิท่ีจะไดรับบริการดานอนามัยเจริญพันธุ 
 4. มีสิทธิไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว 
 5. มีสิทธิไดรับการจัดสวสัดิการสังคมอยางเสมอภาคและไมถูกเลือกปฏิบัต ิ
 6. สิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ พ.ร.บ.นี้ระบุไว 
 มาตรา 5 จึงเปนมาตราสําคญัที่เปนหัวใจของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ สวนมาตราอ่ืนๆ ก็จะระบุแนวทางการดําเนินงานของแต
ละกระทรวง ซึ่งการดําเนินงานตองอยูภายใตหลักการของมาตรา 5  
ที่ไดรับรองสิทธิของวยัรุนไว 
 อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา มีวัยรุนจํานวนมากยังไมไดรับทั้งบริการและสิทธิตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ และการ
ตั้งครรภเปนอุปสรรคตอการศึกษา ขณะเดียวกันก็พบวาการศึกษากลับเปนอุปสรรคตอการตั้งครรภ เพราะวัยรุนหลายคนที่
ทองในขณะท่ีเรียนอยู ไมไดมีปญหาอยางอ่ืนและมีแผนจัดการหลังคลอดเปนอยางดี แตผูบริหารสถานศึกษาหรือครูบางคน
ไมใหเรียนหนังสือตอหรือสรางสิ่งแวดลอมใหเปนอุปสรรค จนเด็กและผูปกครองทนไมไหวตองหยุดเรียนหรือยายไปเรียน
โรงเรียนอ่ืน โดยทางสถานศึกษาใหเหตุผลหลักอยู 2 ประการคือนักเรียนหรือนักศึกษาทําผิดกฎสถานศึกษาและประพฤติตัว
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน การที่ผูบริหารสถานศึกษาบังคับใหเด็กออกจากสถานศึกษาหรือใหยายสถานศึกษาโดย
ผูเรียนไมไดสมัครใจ สงผลใหเกิดความทุกขตอนักเรียนและครอบครัวอยางมาก เปนการสรางวิกฤติซ้ําเติมใหกับนักเรียน
มากกวาการชวยเหลือและแกไขใหเด็กที่พลาดมีโอกาสเดินหนาตอไปไดอยางเขมแข็ง  
 อีกประเด็นหนึ่ง แมกฎหมายจะพยายามเปดโอกาสวัยรุนที่ตั้งครรภมีสิทธิตัดสินใจวาจะทําอยางไร แตก็ยังไมมีความ
ชัดเจนวาตองทําอยางไร ทําใหในทางปฏิบัติจริงยังมีปญหาอยูมาก และกฎหมายยังมุงไปที่ผูหญิงเพียงอยางเดียว  
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ซึ่งการท่ีจะเกิดการตั้งครรภได ผูชายก็ควรมีบทบาทในการรับผิดชอบกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งกฎหมายไดใหโอกาสผูหญิง
ตัดสินใจในเชิงกฎหมาย แตในทางปฏิบัติจริงยังไมสามารถใชบังคบัไดจริง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาขอกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
 2. เ พ่ือศึกษาหามาตรการกฎหมายที่ เหมาะสมเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
โดยศึกษาเปรียบเทียบของประเทศไทยและตางประเทศ 
 3. เพื่อใหไดมาซึ่งบทสรุปและขอเสนอแนะเก่ียวกับการหามาตรการทางกฎหมายในการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบท่ี
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุนที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา คนควา รวบรวม ขอมูล และวิเคราะหตัวบท
กฎหมาย คําอธิบาย บทความในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับปญหาการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยการขจดั
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ทั้งของ
ประเทศไทยและของตางประเทศ มาแลวน้ัน พบวากฎหมายในประเทศไทยยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการและ
สิทธิของวัยรุนในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหสอคลองกับสภาพสังคมใน
ปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพ่ือใหมีการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับเหตุผลขางตน ในสวนนี้จึงขอนําเสนอปญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมาย ดังนี ้
 1.ปญหาเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสทิธิของวยัรุนหญิงท่ีเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน โดยกฎหมายเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิของวัยรุนในประเทศไทย แบงออกเปนสองรูปแบบใหญๆ คือ ในสวนของ
สิทธิของวัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 
2559 ของประเทศไทย โดยมีเหตุผลในการประกาศใชตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจาก ปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุนของ
ประเทศมีจํานวน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และปญหาการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
หนวยงานหน่ึง ดังนั้น สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงาน ที่
เกี่ยวของท้ังหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม เพ่ือบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหา การ
ตั้ ง ค ร ร ภ ใ น วั ย รุ น เ ป น รู ป ธ ร ร ม  มี ค ว า ม เ ป น เ อ ก ภ า พ  แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ข้ึ น  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนใหมีประสิทธิภาพมากอยิ่งขึ้น และใน
สวนของการจัดสวัสดิการสังคมนั้น อยูในกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2563 ซึ่งในกฎหมายไดกําหนดใหวัยรุนมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง ที่บัญญัติไวในมาตรา 5  คือสิทธิใน
การตัดสินใจดวยตนเอง ในขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ อันเกี่ยวของกับสิทธิในการตัดสินใจที่จะเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ 
ดานเพศวิถีศึกษา สิทธิท่ีจะตัดสินใจเขารับบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ สิทธิที่ จะตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาของตนเอง
เมื่อเกิดปญหาการตั้งครรภไมพึง ประสงค สิทธิในการเขาถึงความชวยเหลือ ดานสวัสดิการสังคม หรือ สิทธิอื่นใด เพ่ือเขาถึง
ความชวยเหลือในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารและความรูไดรับการบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ คือ บริการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู ที่เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุสิทธิของวัยรุน ไดรับการ
รักษาความลับ และความเปนสวนตัว หมายถึงเมื่อเขารับ คําปรึกษาหรือเขารับบริการอนามัยการเจริญพันธุ ก็จะไดรับสิทธิใน
การรักษาความรับ ไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยาง เสมอภาค ไมถูกเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอ่ืนใดไปเพ่ือประโยชนตาม 
พ.ร.บ. นี้อยางถูกตองครบถวน และเพียงพอ รวมถึงคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 
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 จะเห็นไดวา สิทธิตาง ๆ ที่ไดบัญญัติไวใหวัยรุนไดรบัสิทธินั้น ถือวาเปนประโยชนตอตัววัยรุนที่ตั้งครรภ แตดวยบริบท
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และในทางปฏิบัติ การใหสิทธิในลักษณะดังกลาวอาจไมสามารถแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนไดอยางมีประสิทธภิาพ และสิทธิบางอยางก็ยังมีชองวางอยูมาก สงผลใหในทางปฏิบัติแลววัยรุนอาจจะไมไดรับสิทธิท่ีให
ไวอยางครบถวนและเสมอภาค 

 2.ปญหากฎหมายในการไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของวัยรุนชาย จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกับ 
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน จะเห็นไดวากฎหมายดังกลาวไมไดบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของวยัรุนชายไว
เลย ซึ่งบัญญัติถึงเพียงแตสิทธิของวัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ โดยเมื่อเกิดการตั้งครรภในวัยรุนแลวนั้น สิทธิและหนาที่ของชายและ
หญิงควรจะเทากัน เปนความรับผิดชอบที่ควรมีสิทธิและหนาที่เทากัน ไมควรมีใครมีสิทธิและหนาท่ีนอยกวาใคร เพราะการที่
ชายและหญิงมีสิทธิและหนาที่ในการดูแล หรือมีสิทธิในตัวของเด็กที่จะเกิดมา โดยความรับผิดชอบของทั้งเด็กผูหญิงและ
เด็กผูชาย ที่จะตองรวมกันรับผิดชอบอยางไรบาง แมวาจะไมไดแตงงานกัน ในการผอนเบาภาระตาง ๆ ของครอบครัวที่ตนยัง
ตองพ่ึงพาพอแม พรอมท้ังทุมเทเวลาและความสามารถในการพัฒนา ตนเองดานการศึกษาการฝกอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะตองรับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงดูทารกรวมกันอยางไร โดยมีครอบครัวและญาติพ่ีนองของทั้งสองฝาย รวมกันใหความ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ช ว ย เ ห ลื อ อ ย า ง เ ต็ ม กํ า ลั ง  ช ว ย ถ า ย ท อ ด ทั ก ษ ะ ที่  จํ า เ ป น ต อ ก า ร เ ลี้ ย ง ดู เ ด็ ก ท า ร ก  
หากสมาชิกในครอบครัวไมอาจชวยเหลือถายทอดดวยตนเอง จะตองแสวงหาความ ชวยเหลือจากผูมีทักษะเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ทั้งน้ีหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของควรจะเขาไปใหความชวยเหลือหรือแนะนําวิถีการดําเนินชีวติของท้ังสองฝาย 
 อีกทั้ง กฎหมายไมไดใหสิทธิและหนาที่ ในเรื่องของสิทธิในตัวบุตร โดยเมื่อพอแมวัยรุนมีบุตรนั้น แนนอนวาสิทธ ิ
ในตัวบุตรยอมเปนของแมโดยปริยาย แตพอวัยรุนนั้น ไมมีกฎหมายใหสิทธิดังกลาวแกพอวัยรุนไวเลย นั่นก็หมายความวา 
พอวัยรุนไมมีสิทธิและหนาที่ใดในตัวบุตรของตน และแมวัยรุนก็ไมมีสิทธิในการเรียกรองสิทธิและหนาที่ใด ๆ กับพอวัยรุน
ในทางกฎหมายได เนื่องจากกฎหมายไมไดมีบทบัญญัติถึงการใหสิทธิและหนาที่ของพอวัยรุน 

 3.ปญหาในการชวยเหลือดานการศึกษาตอในวัยรุนที่ตั้งครรภระหวางเรียน จากการศึกษาแมจะมีการกําหนดให
สถานศึกษามีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุมครองนักเรียนท่ีทอง แตในทางปฏิบัติผูบริหารโรงเรียนยังมีทัศนคติวาการทอง
ในระหวางเรียนน้ันเปนเรื่องนาอับอาย ทําใหสถาบันเสื่อมเสียช่ือเสียง ทั้งที่ในกฎกระทรวงขอ 7 (1) กลาวถึง การจัดการเรียน
การสอนใหเกิดการยืดหยุนตามศักยภาพอยางตอเนื่อง และในขอ 7 (2) กลาวถึงการมีผูใหคําปรึกษา รวมกับผูปกครองในการ
ชวยเหลือ และใหสถานศึกษาอํานวยความสะดวก ใหมีชองทางที่หลากหลาย แนวทางที่กําหนด ไวขางตนจึงไมสามารถปฏิบัติ
ไดจริง เนื่องจากทางโรงเรียนเปนผูมีอํานาจตัดสินใจและกําหนดรูปแบบโดยขาดการฟงเสียง ความตองการและการมีสวนรวม
ตัดสนิใจของวยัรุนและผูปกครอง ไมมีกระบวนการประสานงานกับภาคสวนตาง ๆ ที่ เกี่ยวของเพ่ือใหบริการและคุมครองสิทธิ 
ทั้งในกระบวนการยุติธรรม และบริการดานอนามัยเจริญพันธุเพ่ือชวยเหลือ แตอยางใด 
 ดังนั้น จากท่ีผูศึกษาไดทําการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุน 
ที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน นั้น เห็นวายังไมครอบคลุมและยังไมสอดคลองกับสภาวะสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และเ พ่ือใหกฎหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการปองกันและแกไขปญหาการตั้ งครรภ 
ในวัยรุน เพ่ือประโยชนแกวัยรุนในการไดรับสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ที่เก่ียวกับการตั้งครรภในวัยรุน จึงเห็นควรใหมีการยก
รางกฎหมายหรือระเบียบกลางเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุนที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน เพื่อใหเปนกฎหมายหรือระเบียบกลางท่ีมีมาตรฐานขั้นต่ํา (Model Law) ใชบังคับกับกระทรวงตาง ๆ ใน
ประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือใหกฎหมายในเรื่องดังกลาวมีความชัดเจนในสวนที่เปนมาตรฐานกลางขั้นต่ํา และมีความยืดหยุนในสวนของ
รายละเอียดโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละกระทรวง ประกอบกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ก ฎ ห ม า ย จึ ง ต อ ง เ ป ด ช อ ง ใ ห แ ต ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ม า ร ถ นํ า ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล า ว ม า เ ป น ต น แ บ บ ใ น ก า ร 
ออกหลักเกณฑเพ่ือใชบังคับ ภายในกระทรวงของตนได 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษา ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ถือวาเปนปญหาใหญและเปนปญหาสําคัญที่ตองแกไข จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 โดยมีการใหสิทธิตาง ๆ แกวัยรุนที่ตั้งครรภไดมีสิทธิในการตัดสินใจดวยตัวเอง 
และไดมีการกําหนดแนวทางใหสถานศึกษา และสถานประกอบการในการจัดหรือสนับสนุนใหวยัรุนไดรับการปองกันและแกไข
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ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2563 ก็ไดมีการกําหนดถึงสวัสดิการตาง ๆ ที่วัยรุนจะไดรับเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน  แตไมไดมีการกําหนดในเรื่องของสิทธิของวัยรุนชาย อันอาจเปนประโยชนตอตัวแมวัยรุนหญิงในสวนของการเรียกรอง
สิทธิในตัวบุตรและจะเปนการกําหนดใหวัยรุนชายไดรับสิทธิและหนาที่ในตัวบุตรดวย อีกทั้งเนื่องจากสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและกฎหมายดังกลาวยังไมครอบคลุมในเรื่องของสิทธิตาง ๆ จึงทําใหจึงยังคงมีปญหาและอุปสรรคท่ีจะตอง
ไดรับการพัฒนา  
 จากสภาพปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559  
ที่กลาวมาขางตนนั้น ในสวนนี้ผูศึกษาจะขอนําเสนอความเห็นและแนวทางการแกไขกฎหมายในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหวัยรุนทั้ง
หญิงและชายไดรับสิทธิอยางเสมอภาค เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง และสอดคลองกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจในปจจุบัน มุงใหเกิดประโยชนตอตัววัยรุนหญิงที่ตั้งครรภ วัยรุนชาย และครอบครัวของวยัรุนหญิงและชาย ใหไดรับ
สิทธิอยางเหมาะสม โดยการยกรางระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการและสิทธิของวัยรุนที่เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา
ก า ร ตั้ ง ค ร ร ภ ใ น วั ย รุ น  พ . ศ . . . .   เ พ่ื อ ใ ห เ ป น ก ฎ ห ม า ย ก ล า ง ที่ มี ม า ต ร ฐ า น ขั้ น ต่ํ า  ( Model Law)  
ใชบังคับกับกระทรวงตาง ๆ โดยเปดชองใหกระทรวงขางตน สามารถออกระเบียบ หลักเกณฑ ในเรื่องดังกลาวได แตตอง 
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายกลางที่มีมาตรฐานขั้นต่ําดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. สวนที่ 1 เปนเรื่องของการใหสิทธิแกวัยรุนหญิงตั้งครรภ เมื่อเกิดการตั้งครรภแลววัยรุนควรไดรับสิทธิอยาง
เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอตัววัยรุนตั้งครรภ โดยมุงเนนในเรื่องของการศึกษา ใหไดรับสิทธิในการศึกษาจนไดรับ
วุฒิบัตรและตองไมถูกเลือกปฏิบัติไมวากรณีใด ๆ โดยนํากฎหมายสิทธิของมารดาในประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง และมี
การกําหนดใหวัยรุนตั้ งครรภตองไดรับวุฒิบัตร  โดยนําหลักอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตร ี
ในทุกรูปแบบมาปรับใชประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2556 มา
เทียบเคียง 
 2. สวนที่ 2 เปนเรื่องของสิทธิและหนาที่ของพอวัยรุน ซึ่งในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดสิทธิและหนาที่ของ 
พอวัยรุนไวเลย โดยพอวัยรุนก็ควรมีสิทธิและหนาที่ตอตัวบุตรดวย โดยใหมีการกําหนดความเปนบิดาของพอวัยรุน  
เพื่อประโยชนสูงสุดตอท้ังตัวบุตร แมวัยรุน และพอวัยรุน ซึ่งจะกําหนดใหพอวัยรุนมีสิทธิในการรับรองบุตร เพื่อมีสิทธิและ
หนาที่ในตัวบุตรตามกฎหมายตอไป โดยนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ในสวน
ของการจดทะเบียนรับรองบุตร มาเทียบเคียง  
 3. สวนท่ี 3 เปนเรื่องของการกําหนดแนวทางในการชวยเหลือและสนับสนุนใหวัยรุนตั้งครรภไดศึกษาตอ 
ในรูปแบบที่เหมาะสมและเปนประโยชน เพ่ือใหไดรับสิทธใินการศึกษาตอโดยไมตองยายสถานศึกษาหรือออกจากระการศึกษา 
เพื่อเปดโอกาสใหวัยรุนตั้งครรภไดรับสิทธิทางการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา อยางไมถูกเลือกปฏิบัติไมวากรณีใด ๆ  ซึ่งจะเปน
การกําหนดแนวทางและรูปแบบการศึกษา อีกทั้งยังมีการกําหนดสิทธิในการลาหรือการขาดเรียน เน่ืองจากเหตุผลทางการ
แพทย โดยนํากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1.ควรแกไขเพิ่มเติมสิทธิของวัยรุนตั้งครรภ ที่บัญญตัิไวในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ.2559 ในมาตรา 5 ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และไดรับการแจงสิทธิที่ควรจะไดรับจากกฎหมายอ่ืน 
 2. ควรมีการกําหนดสิทธิของพอวัยรุนในสวนของการรับรองบุตร เพื่อใหไดสิทธิและหนาท่ีในตัวบุตร อันเปนสิทธิ
และหนาที่ท่ีควรจะไดรับ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ในสวนของการ
จดทะเบียนรับรองบุตร มาเทียบเคียง 
 3. ควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรการในการดําเนินการของสถานศึกษา ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 ใหมีความชัดเจน และใหวัยรุนตั้งครรภไดรับสิทธิทางการศึกษาอยางครบถวนและมี
ประสิทธภิาพ เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา โดยอาศัยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง 
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ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกบัการนํามาตรการทางปกครองมาใชเพื่อสงเสริม           
ใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

Legal Problems and Obstacles Related to The Implementation of 
Administrative Measures Encouraged The Reduction of Incineration of 

Agricultural Waste  
ธงเทพ สรรธนสมบัต*ิ 

คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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บทคัดยอ 
 ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันอยางหลากหลาย และกระจายอยูทั่วภูมิภาค ทําให
มีพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิด อาทิ ขาว ออย ขาวโพด และอ่ืน ๆ เปนตน เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวหรือเก็บผลผลิตทําใหเหลือเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ฟางขาว ตอซังขาว  ซังขาวโพด และกาบใบออย ในพ้ืนที่ที่ทําการเกษตร เมื่อ
เกษตรกรตองการทําการเกษตร หรือทําการปรับหนาดินเพ่ือเตรียมเพาะปลูกครั้งตอไป เกษตรกรมักจะทําการเผาเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรโดยวิธีการเผาในที่โลง (open burning) เปนวิถีชีวิตและเปนวิธีดั้งเดิมท่ีเกษตรกรมักใชกําจัดเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรรวมถึงวัชพืชตาง ๆ เพราะวาเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว สะดวก ตนทุนต่ํา ไมตองอาศัยองคความรูในการ
บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยวิธีการเผานั้นทําใหเกิดหมอกควัน กลิ่น และฝุนละออง (PM2.5) หรือ 
(PM10) มีคาสูงเกินคามาตรฐานท่ีเกิดข้ึนเปนประจําและเปนปญหาในหลายจังหวัดของพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังกลายเปนปญหาหมอกควันขามแดนอีกดวย 
 จากการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใชเพื่อสงเสริมใหลดการ
เผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร พบวามีแตกฎหมายควบคุมหามเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีบังคับใชหลายฉบับ
ดวยกัน และพบกฎหมายสงเสริมหามเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนอยมาก และมาตรการควบคุมการเผาดังกลาวยังมี
ปญญาที่ทําใหการควบคุมการเผานั้นไมมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ไมไดกําหนดคําจํากัดความ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง” ทําใหเจาพนักงานทองถ่ินตองใชดุลย
พินิจในการควบคุมเหตุรําคาญ และมีปญหาเรื่องระยะในการตรวจสอบและการออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือที่ลาชาไม
ทันตอสถานการณ สวนในกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวาแตละทองถ่ินมีกฎหมายตางกันบางทองถิ่นมี
กฎหมายหามเผาเพียงอยางเดียว บางทองถ่ินมีกฎหมายหามเผาแตสามารถขออนุญาตทองถิ่นนั้นทําการเผาและทองถิ่นจะ
เตรียมอุปกรณและรถดับเพลิงไวให จะเห็นไดวากฎหมายทองถิ่นไมไดไปในทิศทางเดียวกัน สวนในการสงเสริมใหลดการเผา
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรพบวาเกษตรกรขาดเงินทุนในการซื้ออุปกรณกําจัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการ
บริการจัดการดังกลาวเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตใหแกเกษตร ทําใหเกษตรสวนใหญยังนิยมการเผาอยูทั้งท่ีเปนการฝาฝน
กฎหมาย 
 ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความของ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง” 
เอาไวในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และควรออกกฎหมาย 
หลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือเกษตรกรจะไดไม
ตองแอบเผาโดยรูเทาไมถึงการณ ถามีการสรางหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงจะทําให
มีเจาหนาท่ีในการควบคุมการเผา มีอุปกรณในการควบคุมและดับเพลิงตองอยูในกรอบของกฎหมายและดุลยพินิจของเจา
พนักงานทองถิ่นโดยเห็นวาควรออกเปนกฎกระทรวงโดยมี หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการอนุญาตการควบคุมการเผาในที่
โลง โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 และการสงเสริม
ภาครัฐควรจัดใหเกษตรกรเขาถึงระบบสินเช่ือดอกเบี้ยต่ําในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการกําจัดวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรรวมท้ังภาครัฐควรเขามามีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการรบัซื้อเศษวัสดเุหลอืใชทางการเกษตรอีกทางหนึ่งควรตัง้
โรงงานในลักษณะองคการมหาชน                

คําสําคัญ: มาตรการทางปกครอง, การเผาในที่โลง ,เศษวัสดเุหลือใชทางการเกษตร 
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Abstract 
 

Thailand is regarded as a country that has a wide variety of agricultural occupation and scattered 
throughout the region.  As a result, there are many important cash crops such as rice, sugarcane, corn, etc. 
When it comes to harvesting or harvesting season, a large amount of agricultural waste is left, such as rice 
straw, rice stubble, corncobs and sugar cane sheaths.  When farmers want to farm or adjust the soil to 
prepare for the next planting, farmers tend to burn agricultural waste by open burning.  It is a way of life 
and traditional method that farmers are familiar to remove agricultural waste and weeds because it is a 
quick, easy, low-cost and convenient method. requiring less knowledge in the management of agricultural 
waste by incineration methods that cause smog, odor and dust (PM2.5)or (PM10) exceeding the standard; 
this occurs as a common problem in northern, central and northeastern provinces including becoming a 
problem of smog across the border as well. 

According to the study of problems and legal obstacles regarding the adoption of administrative 
measures to encourage the reduction of agricultural waste burning, it was found that there were only 
several laws that control the incineration of agricultural waste, but a few of laws promoting the burning  
prohibition of agricultural waste.  In fact, control measures were unpractical and ineffective.  According to 
the Public Health Act 1992 and amendment to (Vol. 3)  of 2019, there was no definition of "nuisance"  and 
"open burning" , causing local officials to exercise discretion in controlling.  a nuisance causes.  There was a 
problem with the inspection period and the delayed issuance of official document that were not in time 
for the situation. In term the law of the local government organization, found that each locality had different 
laws; some localities had only a burning prohibition law; some had laws against burning, but they can ask 
for permission to do so with providing equipment and fire engines.  It could be seen that local laws were 
not in the same direction.  For promoting the reduction of agricultural waste burning, it was found that 
farmers lacked of funds to purchase agricultural waste disposal equipment.  This management services 
increase production costs for agriculture and caused the majority of burning against the law 

The researcher therefore suggested the following:  Definitions or definitions of “ nuisance”  and 
“open burning” should be included in the Public Health Act 1992 and amendment (Vol.3) of 2019 including 
Methods, conditions, permission for controlling open- air burning in order to be in the same direction so 
that farmers do not have to secretly burn unknowingly.  If rules, procedures, conditions, and permits are 
created to control open-air burning, there will be officers to control the burning, equipment to control fire 
regarding the framework of the law and the discretion of the local officer.  This law should be issued as a 
ministerial regulation with rules, procedures, conditions for permitting the control of open burning. By virtue 
of the Public Health Act 1992 and amendment ( Vol. 3)  of 2019  government should promote and provide 
farmers with access to a low- interest credit system for purchasing equipment, machinery and disposal 
technology for agricultural waste Also the government sector should play an additional role in purchasing 
agricultural waste. and set up a factory in the form of a public organization. 

Keywords: Administrative measures, Open burning, Agricultural waste 
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บทนํา  

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากตั้งอยูในเขตมรสุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสภาพภูมิประเทศ 
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และภูมิอากาศเอ้ืออํานวยตอการทําการเกษตร ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพทางการ
เกษตรหรือเก่ียวของมาโดยตลอด แมวาจะพยายามพัฒนาไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แตก็ยังคงพ่ึงพา
อาศัยเกษตรกรรมอยูเชนเดียวกับประเทศที่ไดพัฒนาไปแลวท้ังหลาย วิวัฒนาการและพัฒนาการเกษตรของไทยไดเปลีย่นแปลง
ไดตามยุคสมัย และตามกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกมาตามลําดับ (Agriculture and technology, ออนไลน, 
2563)  และดวยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยอยูในที่ตั้งที่เหมาะสมแกการทําการเกษตรเขตรอนทุกรูปแบบไดช่ือ
วาเปนอูขาว อูน้ําของโลก ไดมีการปลูกพชืเศรษฐกิจหลากหลายชนิดอันไดแก เชน ขาว ขาวโพด และออย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จแลวก็จะเหลือวัสดุทางการเกษตร เชน ตอซังขาว เปลือก ซังขาวโพด และใบออย เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการทํา
การเกษตรครั้งตอไป  

หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนปญหาสําคัญเนื่องจากสงผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชน ไดแก ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูที่มีภูมิตานทานต่ํา เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก และผูปวยโรค
ระบบทางเดินหายใจรวมท้ังทําใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือนเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนบดบังทัศนวิสัย 
และเปนอุปสรรคในการคมนาคมและขนสงการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศปาไม รวมท้ังผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวท่ีเปนระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญของพื้นท่ี ซึ่งความรุนแรงของปญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจนในชวงหนาแลง (ธนัวาคม- 
เมษายน) ของทุกป ที่มีสภาวะอากาศที่แหงและนิ่งทําใหฝุนละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนาน 
นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความแหงแลงที่สงผลใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของไฟปา ประกอบกับ
ในชวงเวลาดังกลาว เกษตรกรจะทําการเผาเศษวสัดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูฝน 
สําหรับปที่มีฝนตกนอยหรือเกิดภาวะแหงแลงจะทําใหการชะลางหมอกควันหรือฝุนท่ีแขวนลอยในอากาศเปนไปไดนอย (กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,ออนไลน,2563) 

ปญหาฝุนละอองมีคาสูงเกินคามาตรฐานที่เกิดขึ้นเปนประจําและเปนปญหาในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งสงผลผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเปนปญหาสําคัญไปยังจังหวัดขางเคียงในภูมิภาคอีกดวยโดย
แหลงกําเนิดฝุนละอองที่สําคัญ ไดแก การเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การจราจรขนสง และอุตสาหกรรม การแกไข
ปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองดําเนินการอยาง เรงดวนเปนระบบโดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหการแกไข ปญหามลภาวะดานฝุนละอองเปนวาระแหงชาติ เพ่ือใหการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
ออนไลน,2562) 

ปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรกอใหเกิดกาซและสารพิษจากการเผาไหม เชน คารบอนไดรออกไซด 
คารบอนมอนนอกไซด ไนโตรเจนไดรออกไซด ไนตรัสออกไซด สารอินทรียละเหย นอกจากนี้ยังมีควัน ละออง เถา เขมา ฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM - 10) ซึ่งลวนแลวแตเปนอันตรายตอสุขภาพ และกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอ
ชุมชนใกลเคียง หากมีการ เผาใกลกับทางเดินรถควันอาจลอยไปบดบังทัศนวสิัยของผูขับขี่และกอใหเกิดอุบัติเหตุไดอีกการ เผา
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรซึ่งขาดการควบคุมปองกันที่เหมาะสมอาจลุกลามจนเปนไฟปา ลุกลามไปยังท่ีดิน สาธารณะ
หรือบริเวณที่อยูอาศัยได ซึ่งกอใหเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก นอกจากนี้กาซที่เกิดจากการเผาไหม เชน 
คารบอนมอนนอกไซด ไนโตรเจนไดรออกไซด ยังไปทําลายช้ันบรรยากาศ กอใหเกิดปญหาโลกรอนอีกดวยยิ่งในปจจุบัน
ประเทศไทยประสบกับปญหาฝุนพิษสงผลกระทบตอการดาํเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งการเผาเปนตน
ตอสําคัญหนึ่งของปญหาเนื่องจากที่ผานมาขาดมาตรการควบคุมและการบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสมท้ังภาครัฐและเอกชน
ขาดความตระหนักในความสําคัญของปญหา (พิทักษ ทวมใจด,ี2562, หนา 1) และพ้ืนที่เสี่ยงตอการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม ป 
2564 ประกอบดวย พื้นที่เสี่ยง (เปราะบาง) การเผาไหมในพ้ืนท่ีการใชประโยชนในที่ดิน (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออย
โรงงาน)ป 2563/2564 ในเขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 926,678 ไร พ้ืนที่เฝาระวัง ไดแก 1) พ้ืนท่ีเปาหมายตาม
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2563/64 จํานวน 5.64 ลานไร และ 2) พื้นที่เสี่ยงตอการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม ป 2564 
(สถิติขอมูลจุดความรอนยอนหลัง 5 ป) จํานวน 844 อําเภอ 5,487 ตําบล (กรมวิชาการเกษตร,ออนไลน,2563) 
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  จากกรณีดังกลาวขางตนสามารถสรุปปญหาที่เก่ียวของไดดังนี ้
1. การเผาไรออยในปจจุบัน คือการเผากาบใบออย เพ่ือใหเกิดความสะดวกกอนตัดลําออยและประหยัดคาใชจาย 

หรือที่เรียกวาเผากอนตัดในการเผาออยซึ่งการเผาจะเกิดความรอนสูงมาก ทําใหเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็ว เกิดฝุนละออง
ลอยตัวกระจายในอากาศสูงกวา 2,250 เมตร และลอยไปไดไกลถึง 16 กิโลเมตร หรือมากกวา กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ
โดยทั่วไป อีกทั้งกอใหเกิดความรําคาญแกประชาชนในบริเวณดังกลาว แมปจจุบันมีไดคิดคนเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือ
แนะนําใหเกษตรกรนําไปใชแกปญหาดังกลาว ไดแก รถตัดออยสดชนิดตัดเปนลํารถสางใบออย เครื่องสับใบกลบเศษซากออย
สับกลบใบและเศษซากออยคลุกเคลาลงดิน แมปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ไดจัดหาเครื่องสางใบ
ออยใหกับชาวไรออยสมาชิกกลุมเรียนรูพัฒนาดานออยยืม และภาครัฐไดดําเนินการโครงการสงเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจร แตเครื่องมือดังกลาวก็ยังไมพียงพอกับจํานวนเกษตรกร และภาระยงัตกแกเกษตรกร
ที่ไมไดรับใหยืมเครื่องสางใบออยตองจัดหาเครื่องมือดังกลาวเองและการสงเสริมสินเชื่อเปนการเพ่ิมคาใชจายและเพ่ิมตนทุน
การผลิตใหกับเกษตรกร จึงยังทําใหเกษตรกรยังนิยมการเผากาบใบออยอยูจนถึงปจจุบัน 

2. การเก็บเกี่ยวขาวในแปลงนาเปนที่เรียบรอยแลว ชาวนาสวนใหญจะทิ้งฟางขาวและตอซังขาวเปนจํานวนมาก
เอาไว ที่ผานมาการแกไขปญหาของชาวนาจะเผาฟางขาวและตอซังขาว เพื่อเริ่มทํานาในครั้งตอไปเพราะวาเปนวิธีท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ไมมีตนทุน แมภาครัฐจะสนับสนุนใหใชวิธีไถกลบตอซังขาว หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทําการไถกลบวัสดุเศษ
พืชในระหวางการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก แตวิธีดังกลาวตองใชระยะเวลาในการยอยสลายเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร อีกทั้ง
จะทําใหมีตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 300-350 บาทตอไร โดยจําแนกคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ คาสูบน้ํา, คาแรงการสาดพน, คา
เชารถไถ, คาผลิตภัณฑ บางรายตองจางรถมาไถกลบชั่วโมงละ 800 บาท สวนวิธีการอัดฟางขาวและตอซังขาวแมจะเปนวิธีท่ี
ลดการเผาไดและสามารถนําเศษฟางขาวและตอซังขาวมาขายเปนเงินแตเนื่องจากตองจางเอกชนเขามาทําการอัดฟางขาวหรือ
ตอซังขาวซึ่งมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นกอนละ 10-15 บาท  

3. กรณีการปลูกขาวโพดซึ่งหลังการเกบ็เกี่ยวและกะเทาะเปลือกและเมล็ดจะมีเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรคือซัง
ขาวโพดและเปลือกขาวโพด และสวนมากเกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุดังกลาวเพื่อเตรียมเพาะปลูกในรอบตอไป 
เชนเดียวกับการเผาเศษตอซังขาวและฟางขาว แตในกรณีเศษซังขาวโพดและเปลือกขาวโพด นํามาทําถานอดัแทงไดแตก็ตองมี
คาใชจายเพ่ิมเชนกัน 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในภาคเกษตรกรรมนั้นเปนวิธกีารที่เกษตรกรมักจะ
ใชในการจํากัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือเตรียมเพ่ือที่ในการทําการเกษตรครั้งตอไป เน่ืองจากเปนวิธีท่ีไมตองใช
เทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่ทันสมัย ประหยัดเวลาและตนทุน เชนกรณีการจํากัดใบออย แมจะมีเทคโนโลยีใชเครื่องสางใบออย
ก็ตาม หรือการนําตอซังขาว ฟางขาว มาอัดแทงขาย หรือการนําซังขาวโพดมาเผาอัดเปนถาน ก็ตามเปนการเพ่ิมตนทุนใหแก
เกษตรกร และเกษตรกรยังคงจํากัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดวยการเผาซึ่งเกิดมลภาวะทางอากาศเปนประจําทุกป อีก
ทั้งเกษตรกรประสบปญหาจากการไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได ท่ีมักจํากัดเฉพาะผูประกอบการที่มีความสามารถชําระหนี้
สูง จึงตองอาศัยชองทางท่ีงายและรวดเร็ว อาทิ การกูยืมเงินนอกระบบ การใหสินเชื่อโดยไมมีหลักประกัน สงผลใหเกิดการ
ติดตามทวงหนี้อยางไมเปนธรรมเกิดข้ึนตามมา (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต,ิออนไลน,2561) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใชเพื่อสงเสริมใหลดการ

เผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
            2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใช
เพ่ือสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการศึกษาจะใชการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลโดยใชวิธกีารศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ในรูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) อันไดแก ตําราทาง วิชาการ หนังสือ รายงาน วิจัย บทความ
ทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ เว็บไซตตาง ๆ ตลอดจนถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่
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เกี่ยวของเพ่ือการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคการนํามาตรการทางปกครองมาใชสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร 
 

ผลการวิจัย 
 การเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการควบคุมหามไมใหมีการเผาเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและการสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ชาวเกษตรกรจะตองไดรับการแกปญหาโดยควร
มีการพัฒนากฎหมายการสงเสริมและควบคุมอยางยั่งยืนและเปนธรรม ดังนั้นเพ่ือใหมีการพัฒนาและแกไขปญหาใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันจึงขอนําเสนอปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนดังนี ้
 1.ปญหาการกําหนดคําจํากัดความของเหตุรําคาญ และการเผาในท่ีโลง 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ไมไดกําหนดคําจํากัดความ 
“เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง” เอาไวเพียงแตเมื่อเกิดเหตุการณเผาในที่โลงดังกลาวเกิดข้ึนตองเปนเหตุใหเสื่อม หรือ
เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงจะถือไดวาเปนเหตุรําคาญ ซึ่งกรณีดังกลาวตองเปนการวินิจฉัยของเจาพนักงานทองถ่ินแตละ
ทองถ่ินที่มีอํานาจพิจารณาวาเหตุดังกลาวเปนเหตุรําคาญ หรือไม เจาพนักงานทองถิ่นอาจมีดุลยพินิจตางกันเพราะทองถ่ินเอง
ก็ไมมีอุปกรณวัดคาฝุนละอองไดวาเหตุใดเปนเหตุใหเสื่อม หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ เทาใด เพียงแตเมื่อเกิดเหตุการณ เผา
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเจาพนักงานทองถ่ินตองลงพื้นที่ไปตรวจสอบและเมื่อวินิจฉัยไดวาการเผาดังกลาวเปนเหตุ
รําคาญ เจาพนักงานทองถิ่นตองออกคําสั่งปกครองเปนหนังสือเพ่ือแจงใหเกษตรผูนั้นใหปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560    

มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออก คําสั่งเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นวาสมควรจะให
กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญน้ัน หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวใน
คําสั่งได  
 ในกรณีท่ีไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจระงับเหตุ
รําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา
การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตองเปนผูเสีย
คาใชจายสําหรับการนั้น  
 ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย อยางรายแรงตอ
สุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่ง
เปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่น้ัน ทั้งหมดหรือบางสวนจนกวาจะเปนที่
พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได    

 ซึ่งการเผาในท่ีโลงหรือการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนั้นเกษตรกรไมไดทําการเผาเปนระยะเวลานาน หรือ
หลายวันติดตอกัน เพียงแตเผาเปนบางชวงเวลาเทานั้น 
 2.ปญหาการสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 (2) บัญญัติวา รัฐตอง อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา 
ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุล และยั่งยืนโดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการและ
ไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 73 รัฐพึงจัดใหมี
มาตรการหรือกลไกท่ีชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มี
ความปลอดภัยโดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได และพึงชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรใหมีที่ทํากินโดยการปฏิรูป
ที่ดิน หรือวิธอีื่นใด พิจารณาได 3 ประเด็น คือ 
 ประเด็นแรก การเผาไรออยนั้นไมวาจะเปนการเผากอนตัดหรือการเผาเศษซากตาง ๆ  ปจจุบันพบวาภาครัฐเรงหา
แนวทางพยายามนําเครื่องสางใบออยเขามาเพ่ือใหเกษตรกรลดการเผากอนตัดออยและการนําเครื่องอัดใบออยมาใชเพื่ออัดใบ
ออยขายใหเอกชน ปญหาก็คือเครื่องสางใบออยและเครื่องอัดใบออยก็ยังคงมีราคาสูงอีกทั้งการใชแรงงานในการเก็บเก่ียวออย
ก็มีคาแรงท่ีสูงเชนกัน (อีสานเดลี่,ออนไลน,(2564) 
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 ประเด็นท่ีสอง จากการสัมภาษณ “ชาวนาภายหลังจากการเกี่ยวขาวจะเหลอืเศษวัสดเุหลอืใชทางการเกษตรก็คือ ตอ
ซังขาวและฟางขาว และเกษตรกรบางรายยังทําการเผาเพราะเกษตรกรเชื่อวาถาเผาตังซังขาวแลวจะทําใหวัชพืชไมเกิดขึ้น
เกษตรบางรายจึงใชวิธีการเผาอยูเพราะยังวิธีสะดวกรวดเร็วไมตองไปซื้อยาจํากัดวัชพืชมาพนในนา อีกทั้งบางทีก็ตองไปจาง
ผูอื่นมาพนยาฆาวัชพืชจะเปนการเพ่ิมตนทุนขึ้นไปอีก” (ประจวบ สัมฤทธิ์นอก,สัมภาษณวนัที่ 7 ตุลาคม 2564) 
 ประเด็นที่สาม การทําไรขาวโพดของชาวเกษตรกรนั้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
คือซังขางโพดและเปลือกขาวโพด เกษตรกรจะเผาทําลายซังขาวโพดและเปลือกขาวโพด การดําเนินการเผาของเกษตรกรเพ่ือ
เตรียมแปลงปลูกขาวโพด ซึ่งหากไมเผา เวลาหยอดเมล็ด กอ หรือซังของตนขาวโพดเดิมจะบังหลุม ตนออนจะไมข้ึน อีกทั้งการ
เผายังเปนการควบคุมหญาไมใหข้ึน (PPTV HD 36,ออนไลน,(2562) 
 3.การนํามาตรการทางอาญามาใชแกไขปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือการเผาในที่โลง 
 เมื่อเกิดหมอกควัน ฝุนละออง เกินคามาตรฐานภาครัฐมักจะนํากฎหมายหลายฉบับมาบังคับใชกับปญหาดังกลาว
หนึ่งในนั้นคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ประกอบมาตรา 218 โดยมุงไปใชกับการเกษตรที่ทําการเผาเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร ซึ่งปจจุบันมลพิษทางอากาศไมไดเกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอยางเดียวมลพิษทางอากาศ
เกิดขึ้นไดหลายปจจัย เชน การเผาขยะสิ่งปฏิกูลตามบานเรือน การปลอยมลพิษจากแหลงโรงงานอุตสาหกรรม และจากการ
ปลอยไอเสียจากรถยนต เปนตน ดังนั้นการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจึงเปนความผิดที่กฎหมายกําหนดข้ึนใหเปน
ความผิด ผูศึกษามีความเห็นวาการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญากับเกษตรกรยังไมเปนธรรมแกเกษตรกรมากนักเพราะการ
เผาขอเกษตรกรเปนการเผาเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวจึงจะนําหลักกฎหมายอาญาที่เปนกฎหมายบัญญัติความผิดใน
ตัวเองหรือเปนอาชญากรโดยนิสัยไมไดจึงตองนําหลักความผิดที่รัฐเปนผูบัญญัติขอหาความผิดในกฎหมายเฉพาะจะเหมาะสม
กวาไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4.การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการบัญญัติกฎหมายสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรหรือการเผาในท่ีโลง 
 ประเด็นแรก ปญหาการเผาไรออย ตอซังขาว ซังขาวโพด รวมถึงการเผาขยะทางการเกษตรนั้นกอใหเกิดฝุนละออง
ขนาดเล็กหรือ PM 2.5 และหมอกควนัทั่วบริเวณถนนทําใหบดบังทัศนวิสัยซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงกับผูใชรถใชถนนได 
ดังเชนจังหวัดเพชรบูรณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 สาเหตุจากควันเผาไรออยที่กระจายปกคลุมบนถนนหนาแนน จนทําใหรถ
กระบะชนประสานงากับรถไถเล็กจนเปนเหตุใหคนขับรถไถเล็กไดรับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาตอมา (มติชน,
ออนไลน,2563) ในกรณีการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพ้ืนที่ขางทางหรือถนนการดําเนินมาตรการในประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 130 บัญญัติวา หามมิใหผูใดเผา หรือทําการดวยประการใด ๆ ภายในระยะหา
รอยเมตรจากทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิดควนัหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแกการจราจรในทางเดินรถนั้น และ
ตามมาตรา 152 บัญญัติวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตามมาตรา 130 น้ัน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 ประเด็นที่สอง ปญหาความแตกตางของกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบัญญัติเทศบาลตําบลขัวมุง
เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2554 ขอ 6 หามมิใหผูใดเผาขยะ พืชไร ตอซังขาว หญาแหง ตนไม 
หรือสิ่งอ่ืนใด ไมวาจะเปนการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินสาธารณะ หรือทางสาธารณะ หรือปาไม ในประการที่ทําใหเกิดควัน
หรือ ฝุนละออง อันเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือเปนอันตรายตอทรัพยสินของผูอื่น ขอ 11 ใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตน้ีิตามความจําเปนและความเหมาะสมของพ้ืนที่ และ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผาพ.ศ. 2558 ขอ 7 หามมิให
ผูใดเผาขยะมูลฝอย หญาแหง ตนไม หรือสิ่งอ่ืนใด ไมวาจะเปนการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินในที่ทางสาธารณะหรือปาไม 
ในการที่ทําใหเกิดควันหรือฝุนละอองอันเปนอันตรายตอสุขภาพ ของประชาชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกํานันผูใหญบาน
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ในเขตพ้ืนท่ีที่จะทําการเผา และตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟทราบเพื่อจัดเตรียมรถดับเพลิง ในการปองกันเพลิงไหมลุกลามไปยังที่ใกลเคียงตามความเหมาะสม ขอ 15 ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมของพื้นท่ี 
ดังนั้นกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังที่กลาวมาขางตน บางทองถ่ินที่มีการเผาดังกลาวก็มีเทศบัญญัติหรือ
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ขอบัญญัติที่แตกตางกัน บางทองถ่ินที่มีการเผาก็ไมมีกฎหมายหามทําการเผา บางทองถ่ินมีกฎหมายหามการเผาแตถาจะเผา
ตองไดรับอนุญาตจากทองถิ่นนั้น จะเห็นไดวาแตละทองถ่ินมีกฎหมายที่ไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1.ปญหาการกําหนดคําจํากัดความของเหตุรําคาญ และการเผาในท่ีโลง 
 ผูศึกษาพบวา กฎหมายในประเทศไทยไมมีคํานิยามหรือคําจํากัดความของ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในที่โลง” 
ในกฎหมายของประเทศไทยเพียงแตอาศัยการวนิิจฉัยตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2560 ขอ 4. การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุน
ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ควรบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความ
ของ“เหตุรําคาญ” และ “การเผาในท่ีโลง” เอาไวในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560 เพ่ิมเติมในมาตรา 4 เพ่ือความชัดเชนมากยิ่งขึ้น และเมื่อเกษตรกรทําการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือ
การเผาในที่โลงนั้น เจาพนักงานทองถิ่นสามารถออกคําสั่งปกครองดวยวาจาใหเกษตรกรผูนั้นหยุดทําการเผาดังกลาวไดทันที
โดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือออกคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินดวยวาจานั้นอาศัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 34 ประกอบมาตรา 35  
 2.ปญหาการสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
 ผูศึกษาพบวา การเผายังคงเปนวิธีสะดวก เกษตรกรขาดเงินทุน ขาดเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่จะกําจัดเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรอีกท้ังมีราคาสูง และเกษตรกรตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงข้ึนในการกําจัดเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร 
 3.การนํามาตรการทางอาญามาใชแกไขปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือการเผาในที่โลง 
 ผูศึกษาพบวา การทําไร ทําสวน และการทํานา ในประเทศไทยเปนวิถีชีวิตที่มียาวนานมานับศตวรรษแลว เราตอง
แยกระหวางผูกระทําความผิดดวยเหตุเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพราะการทําไร ทําสวน และการทํานา กลาวคือ
เกษตรกรทําไปเพ่ือหาเงินเลี้ยงครอบครัวหารายไดใหกับตัวเอง ตางจากการเผาที่มีเจตนากระทําความผิดหรือ “ไถยจิต” ตั้งใจ
กระกระทําความผิดอาญา และเมื่อพิจารณาจากวลีภาษาละตินที่กลาววา มาลา อินเซ (Mala lnse) หมายถึง การกระทําใดก็
ตามท่ีเปนความผิดโดยตัวมันเอง ไมวาจะเกิดขึ้น ที่ใด เวลาใด เมื่อใด สถานท่ีใด ก็เปนความผิดเสมอ เชน การฆาคน การทํา
รายรายกาย ลักทรัพย ปลนทรัพย เปนตน สวนคําวา มาลาโปฮิบิตา (Mala Prohibita) หมายถึง การกระทําที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนความผิด หรือความผิดที่กฎหมายกําหนดขึ้น มาลาโปฮิบิตา (Mala Prohibita) อาจเปนความผิดประเทศใด
ประเทศหนึ่ง แตอีกประเทศหนึ่งกลับไมเปนความผิดก็ได เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ผูศึกษาเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมไมอาจจะหลีกเลี่ยงการเผาดังกลาวไดควรมีกฎหมายอนุญาตและควบคุมการเผาเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรเพ่ือควบคุมการเผาไมใหผิดกฎหมายและไมใหกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนผูอื่น ท้ังนี้จะไดให
เกิดความเปนธรรมแกเกษตรกรดังเชน การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 
 4.การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการบัญญัติกฎหมายสงเสริมและควบคุมการเผาเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรหรือการเผาในท่ีโลง 
 ประเด็นแรก ผูศึกษาพบวา เมื่อเกิดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือการเผาขยะทางการเกษตรกอใหเกิด
ควัน ฝุนบดบังทัศนวิสัยในการใชรถใชถนนทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงเกิดความเสียหายตอ ทรัพยสิน อนามัย และชีวิตได เมื่อนํา
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 130 มาศึกษาจะเห็นไดวาเมื่อเกิดการเผาข้ึนภายในระยะหารอยเมตรจาก
ทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิดควันหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแกการจราจรในทางเดินรถนั้นมีโทษปรับเพียงไม
เกิน 1,000 บาท ซึ่งถือวานอยมากทําใหเกษตรกรหรือผูทําการเผานั้นไมมีความเกรงกลัวตอกฎหมายเมื่อเทียบกับความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนดังที่ยกตัวอยางกรณีอุบัติเหตุมาขางตน กอใหเกิดชองวางระหวางความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับอัตราโทษไมสมดุลกัน 
 ประเด็นที่สอง ผูศึกษาพบวา กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความแตกตางกันกลาวคือถาการเผาในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟขอบัญญัติสามารถใหไดรับอนุญาตจากกํานันผูใหญบานและสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟและในเขตพื้นที่ที่จะทําการเผา และตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟทราบเพ่ือจัดเตรียม
รถดับเพลิง ในการปองกันเพลิงไหมลุกลาม แตถาเผาในเขตเทศบาลตําบลขัวมุงไมมีการบัญญัติเทศบัญญัติใหไดรับอนุญาตได
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จากกํานันผูใหญบานและสมาชิกสภาเทศบาลแตอยางใด และอีกท้ังไมมีการจัดเตรียมรถดับเพลิง ในการปองกันเพลิงไหม
ลุกลามไปยังที่ขางเคียง สิ่งท่ีเหมือนกัน คือใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
หรือขอบัญญัตินี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1.ควรแกไขเพิ่มเติมบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความของ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในท่ีโลง” เอาไวใน
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เพ่ิมเติมในมาตรา 4 เพื่อความชัดเชนมาก
ยิ่งขึ้น และบัญญัติเพ่ิมเติมหามทําการเผาในที่โลงไมวากรณีใด ๆ เวนแตไดรับอนุญาตจากกฎหมายอื่น เพิ่มเติมไวในมาตรา 
25/1 และใหถือวาเหตุดังกลาวเปนเหตุรําคาญทันที ตามมาตรา 25/1 วรรคสองถาบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความเอาไว
แลวเมื่อเกิดเหตุเกษตรกรทําการเผาในที่โลงหรือเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซึ่งกฎหมายบัญญัติหามเอาไวแลวและให
ถือวาเปนเหตุรําคาญทันทีโดยที่ไมตองวินิจฉัยจากการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่น และเมื่อเกษตรกรทําการเผาเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือการเผาในที่โลงนั้น เจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกคําสั่งปกครองดวยวาจาใหเกษตรกรผูน้ัน
หยุดทําการเผาดังกลาวไดทันทีโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือ 
 2.ภาครัฐควรจัดใหเกษตรกรเขาถึงระบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการ
กําจัดวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีอุปกรณเครื่องจักรในการกําจัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเองโดยไม
ตองจางเอกชนเขามาดําเนินการ หรือภาครัฐจะเขามาดําเนินการซื้อเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเองโดยตรงจากเกษตรกร
เองก็ไดทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตได รวมทัง้ภาครัฐควรเขามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรอีกทางหนึ่งควรตั้งโรงงานในลักษณะองคการมหาชนภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพราะ
มีหนาที่เก่ียวกับการสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน และ
ราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชชื่อวา 
“องคการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (องคการมหาชน)” 
 3.การนํามาตรการทางอาญามาใชแกไขปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือการเผาในที่โลง ขอ
เกษตรกรเปนการเผาเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวจึงจะนําหลักกฎหมายอาญาท่ีเปนกฎหมายบัญญัติความผิดในตัวเอง
หรือเปนอาชญากรโดยนิสัยไมไดจึงตองนําหลักความผิดที่รัฐเปนผูบัญญัติขอหาความผิดในกฎหมายเฉพาะจะเหมาะสมกวา
ไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4.ควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 130 ใหมีโทษปรับที่สูงข้ึนและมีโทษจําคุก และ
กําหนดกฎเกณฑในการอนุญาตการเผาใหอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่รัฐ ผูศึกษาเห็นควรออกกฎหมาย หลักเกณฑ 
วิธีการเงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกันแลวเกษตรกรจะไดไมตองทําการ
แอบเผาเพราะการแอบเผาโดยรูเทาไมถึงการณรวมถึงการเผาตามอําเภอใจบางกรณีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนตอ ชีวิต 
อนามัย ทรัพยสิน ของประชาชนได ถามีการสรางหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงจะทํา
ใหมีเจาหนาท่ีในการควบคุมการเผา มีอุปกรณในการควบคุมและดับเพลิงตองอยูในกรอบของกฎหมายและดุลยพินิจของเจา
พนักงานทองถิ่นโดยเห็นวาควรออกเปนกฎกระทรวงโดยมี หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการอนุญาตการควบคุมการเผาในที่
โลง โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผาพ.ศ. 2558. ราชกิจจา
นุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา 136, 279ง (14 พฤศจิกายน):1-3. 
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ทัศนคติและพฤตกิรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและ
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจบันเทิง
การแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 47 คน โดยใชการคํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางที่มีความเช่ือถือได 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 42 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 และ
เรียนออนไลนเทานั้น เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
และคาเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเรียนออนไลนที่บาน ใชโทรศัพทมือถือ และใชโปรแกรม Google Meet ในการ
เรียนออนไลน นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก โดยนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหสะดวกใน
การเขาเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายในการเรียน และการเรียนออนไลนทําใหเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ แตนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวิชาไดนอย
ที่สุด นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการเรียนออนไลนท่ีนักศึกษาทํามากท่ีสุดคือ
นักศึกษาเขาเรียนออนไลนครบทุกรายวิชา รองลงมาคือนักศึกษาเขาเรียนออนไลนจนครบตามเวลา และนักศึกษามีสวนรวมใน
การเรียนออนไลน ตามลําดับ แตพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่นักศึกษาทํานอยที่สุดคือนักศึกษาทบทวนบทเรียนหลังจาก
เรียนออนไลน 

คําสําคัญ: ทัศนคต,ิ พฤติกรรม, การเรยีนออนไลน 

 
Abstract 

 
The purposes of this study were to examine attitudes and to explore behaviors toward online 

learning of the students majoring Entertainment Business Shows and Travel Major in the Faculty of 
Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University.  From the total number of 47 students, based on 
purposive sampling with 95 percent of confidence interval, the sample size was 42.  The samples were 
undergraduate freshmen in regular program enrolling in the first semester of academic year 2021 and all of 
them attended online classes. Questionnaire was used to collect the data, and the data were analyzed for 
frequency, percentage and mean.  Most of the students attended their online classes at home via their 
smartphones and through Google Meet platform.  

The results showed that the students had a positive attitude toward online learning for some 
reasons namely convenience, cost saving, and development of self- study skills.  However, the students 
pointed out that it was hard for them to memorize the content of the classes. In terms of behavior, it was 
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found that firstly the students attended online classes regularly.  Secondly, the students attended the 
classes throughout the class time.  Thirdly, the students participated in class activities.  Nonetheless, the 
students rarely reviewed the lesson had learned from the classes. 
Keywords: Attitudes, Behaviors, Online Learning 

 
บทนํา 

  สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 สงผลตอระบบการศึกษาเปนอยางมาก ตั้งแตเชื้อไวรัสเริ่ม
ระบาดในประเทศจีนจนถึงปจจุบัน UNESCO รายงานวารัฐบาล 191 ประเทศท่ัวโลกประกาศปดสถานศึกษาทั้งประเทศ ซึ่งมี
ผูเรียนไดรับผลกระทบกวา 1.5 พันลานคน (มากกวารอยละ 90 ของผูเรียนท้ังหมด) สําหรับประเทศไทยสถานการณการแพร
ระบาดเกิดข้ึนในชวงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปดภาคเรียนในชวงตนเดือนเมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเลื่อนวัน
เปดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากตางประเทศเพ่ือเตรียมตวั
ใหพรอมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมที่สอดรบักับมาตรการปองกันการระบาด พรอมกับเตรียมมาตรการตาง ๆ เพ่ือ
ปองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป ชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหลายๆ
ประเทศใชวิธีการสอนทางไกล ไมวาจะเปนการสอนออนไลนผาน Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือ
แอปพลิเคชั่นที่ชวยใหครูสอนในหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใชการถายทอดการสอนผานสัญญาณโทรทัศน 
เพื่อใหเด็กเรียนตอที่บานไดในขณะที่ปดโรงเรียน (พงศทัศ วนิชานันท, 2564) และจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 ดังกลาวจึงสงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนเต็มรูปแบบใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ี ซึ่งสาขาวิชาธุรกิจบันเทิง
การแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร ไดรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนดังกลาวจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณดีวยเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือนําผลการวจิัยไปปรับใช
ในการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

   การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลน
ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรที่ใช
ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จํานวน 47 คน (กองบริการการศึกษา, 2564) โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีมีความเชื่อถอืได 95% ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 42 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ที่กําลังศกึษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 และเรียนออนไลนเทานั้น  

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ รายได
ตอเดือน สถานท่ีใชในการเรียนออนไลน อุปกรณท่ีใชในการเรียนออนไลน และโปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลน ตอนที่ 2 
ทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี และตอนที่ 3 พฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ซึ่งเปน



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

364 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยใหผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช (Wording) ความสัมพันธเก่ียวของ (Relevance) ของเนื้อหา และความเปนไปได (Feasibility) ในแงของ
คําตอบ แลวนําแบบสอบถามท่ีไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลวไปใชจริง และนําขอมูลท่ีไดจาก
กลุมตัวอยางทั้งหมดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามสูตรของ ครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  

ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทีมงานของผูวิจัย โดยทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
ตามที่ไดกําหนดไวในการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นผูวิจัยใชการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะทําการหาคาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย โดย
นําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถ่ี เพื่ออธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 1. ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ รายไดตอ
เดือน สถานท่ีใชในการเรียนออนไลน อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลน และโปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลน 2. ทัศนคติตอ
การเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี และ 3. พฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดยมี
เกณฑการใหคะแนนและการจัดอันดับขอมูลดังนี ้

มากที่สุด   เทากับ  5 คะแนน  
มาก   เทากับ  4 คะแนน  
ปานกลาง  เทากับ  3 คะแนน  
นอย   เทากับ  2 คะแนน  
นอยที่สุด  เทากับ  1 คะแนน 
จากนั้น ผูวจิัยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย แลวแปลความหมายออกมาเปนระดับดังน้ี 
คะแนนระหวาง 1.00 – 1.80  ระดับนอยที่สุด  
คะแนนระหวาง 1.81 - 2.61   ระดับนอย  
คะแนนระหวาง 2.62 - 3.42   ระดับปานกลาง  
คะแนนระหวาง 3.43 - 4.23   ระดับมาก  
คะแนนระหวาง 4.24 – 5.00  ระดับมากที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดแบงผลการวิจัยออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1. ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ 
รายไดตอเดือน สถานท่ีใชในการเรียนออนไลน อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลน และโปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลน 2. 
ทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี และ 3. พฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 19 ป รองลงมาคืออายุ 18 ป และอายุ 20 ป ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 21 ป มีจํานวนนอย
ที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มี
รายไดมากกวา 10,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด สถานที่ใชในการเรียนออนไลนของกลุมตัวอยางสวนใหญคือเรียนออนไลนที่
บาน รองลงมาคือเรียนออนไลนที่หอพัก และเรียนออนไลนที่ทํางาน มีจํานวนนอยที่สุด อุปกรณท่ีใชในการเรียนออนไลนของ
กลุมตัวอยางสวนใหญคือโทรศัพทมือถือ รองลงมาคือคอมพิวเตอร และแท็บเล็ต มีจํานวนนอยที่สุด โปรแกรมที่ใชในการเรียน
ออนไลนของกลุมตัวอยางสวนใหญคือโปรแกรม Google Meet รองลงมาคือโปรแกรม Zoom และโปรแกรม Line มีจํานวน
นอยที่สุด 
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 ทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก โดยกลุมตัวอยางมี
ทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหสะดวกในการเขาเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือการเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายใน
การเรียน และการเรียนออนไลนทําใหเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ แตนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลน
ทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวชิาไดนอยที่สุด 
 พฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรม
การเรียนออนไลนท่ีกลุมตัวอยางทํามากท่ีสุดคือเขาเรียนออนไลนครบทุกรายวิชา รองลงมาคือเขาเรียนออนไลนจนครบตาม
เวลา และมีสวนรวมในการเรียนออนไลน ตามลําดับ แตพฤติกรรมการเรียนออนไลนท่ีกลุมตัวอยางทํานอยที่สุดคือนักศึกษา
ทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนออนไลน 

    
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยทัศนคติตอการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธรุกิจบันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก โดยนักศึกษามี
ทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหสะดวกในการเขาเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือการเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายใน
การเรียน และการเรียนออนไลนทําใหเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ แตนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลน
ทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวิชาไดนอยท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ Zimbardo and Ebbessen (1977) กลาวถึง
องคประกอบของทัศนคติที่สําคัญมีดังนี้ 1. องคประกอบทางดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) เปนสวนท่ี
เปนความเช่ือของบุคคลเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ทั่วไป ทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งท่ีไมชอบ หากบุคคลมีความรูหรือความคิดวาสิง่ใดดีก็มักจะ
มีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งนั้น หากมีความรูมากอนวาสิ่งใดไมดี ก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น 2. องคประกอบทางดานความรูสึกและ
อารมณ (Affective Component) คือลักษณะของการแสดงออกทางดานอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีผลแตกตางกัน
ไปตามบุคลิกภาพของคนคนนั้น แลวแตคานิยมของคน และ 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ
การแสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และ 
ความรูสึก โดยทั่วไปแลวทัศนคติจะสามารถจําแนกออกไดทั้งสิ้น 3 ประเภทดังตอไปนี้ 1. ทัศนคติทางบวก (Positive 
Attitude) ทัศนคติทางบวกนี้จะชักนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในดานดีตอบุคคลอื่น ตอเรื่องราวหรือสิ่งตาง ๆ เนื่องจากบุคคล
นั้นมีความรูสึก สภาพอารมณ สะทอนกลับตอบุคคลนั้นในดานดี การมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะสงผลใหเกิดการยอมรับ
ความคิดหรือขอมูลขาวสารใหมๆ 2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) ทัศนคติทางลบเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกคน ทัศนคติ
ทางทางลบเกิดข้ึนเนื่องจากบุคคลนั้นมีความรูสึกท่ีไมดีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราวปญหาใดปญหาหนึ่ง ทัศนคติในทางลบ
มักจะเกิดข้ึนพรอมกับความรูสึกไมพึงพอใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสงผลใหบุคคลนั้นปฏิเสธหรอืเกิดอคตกิับสิ่งตาง ๆ เหลานั้น และ
จะนําไปสูการดวนสรุปตัดสนิใจในเรื่องตาง ๆ โดยขาดขอมูลที่ชัดเจน และ 3. ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) เปนทัศนคติ
ที่เกิดจากบุคคลนั้นไมมีความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ โดยสิ้นเชิง สวนใหญมักจะมีสาเหตุมาจากการขาดขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ  
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ จุมพล รอดคําดี (2532) กลาววาในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของมนุษยนั้นจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู 3 ระดับ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้ จะมาจากแหลงขอมูลขาวสารใหม ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชน หรือสื่อบุคคลอ่ืน 2. การเปลี่ยนความรูสึก การเปลี่ยน
ระดับนี้ จะมาจากประสบการณ หรือความประทับใจ หรือสิ่งท่ีทําใหเกิดความสะเทือนใจ และ 3. การเปลี่ยนพฤติกรรม เปน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งไมมีผลตอบุคคลทําใหตองเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมเสียใหม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ถาความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมถูกกระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลตอการเปลี่ยน
ทัศนคติทั้งสิ้น นอกจากนี้องคประกอบตาง ๆ ในกระบวนการสื่อสาร เชน คุณสมบัติของผูสงสาร ลักษณะของขาวสาร 
คุณสมบัติของชองทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผูรับสาร ลวนมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได 
 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก โดย
พฤติกรรมการเรียนออนไลนที่นักศึกษาทํามากที่สุดคือนักศึกษาเขาเรียนออนไลนครบทุกรายวิชา รองลงมาคือนักศึกษาเขา
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เรียนออนไลนจนครบตามเวลา และนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนออนไลน ตามลําดับ แตพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่
นักศึกษาทํานอยที่สุดคือนักศึกษาทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนออนไลน สอดคลองกับแนวคิดของ Cronbach (1963) ได
อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองคประกอบ 7 ประการ ตอไปนี้ 1. ความมุงหมาย (Goal) เปนตามตองการหรือ
วัตถุประสงคที่ทําใหเกิดกิจกรรม คนเราตองทํากิจกรรมเพ่ือสนองความตองการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจ
หรือสนองความตองการไดทันที แตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยางก็ตองใชเวลานานจึงจะสามารถบรรลุความ
ตองการ คนเราจะมีความตองการหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน และมักจะตองเลือกสนองตอบความตองการที่รีบดวนกอน 
และสนองความตองการที่หางออกไปในภายหลัง 2. ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิ ภาวะ หรือ ความสามารถที่
จําเปนในการทํากิจกกรมเพื่อสนองความตองการ คนเราไมสามารถตอบสนองความตองการไดหมดทุกอยาง ความตองการ
บางอยางอยูนอกเหนือความสามารถของเขา 3. สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพ่ือ
สนองความตองการ 4. การแปลความหมาย (Interpretation) กอนท่ีคนเราจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไปเขาจะตอง
พิจารณาสถานการณเสยีกอนแลวตดัสนิใจเลือกวิธีการท่ี คาดวาจะใหความพอใจมากที่สุด 5. การตอบสนอง (Response) เปน
การทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ โดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นการแปลความหมาย 6. ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา 
(Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผลจากการกระทํานั้นผลท่ีไดรับอาจตรงตามที่คิดไว (Confirm) หรืออาจ
ตรงกันขามกับความคาดหมาย (Contradict) ก็ได และ 7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thrashing) หากคนเราไม
สามารถสนองความตองการได ก็กลาวไดวาเขาประสบกันความผิดหวัง ในกรณีเชนนี้เขาอาจจะยอนจนกลับไปแปลความหมาย
เสียใหม และเลือกวิธีการตอบสนองใหมก็ได  
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ประจวบ อินออด (2532) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับพลังที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของมนุษยไวดังน้ี 1. มนุษยแตละคนมีแรงขับ และพลังที่จะตองประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความอยูรอดและความมั่นคงแหงชีวิต อัน
เปนความจําเปนพ้ืนฐานของสัตวท้ังหลาย เชน ความอยูรอดในชีวิตประจําวัน 2. มนุษยแตละคนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
หลอหลอมรอบตัว จึงมักจะตองประพฤติปฏิบัติไปตามครรลองของสังคมแวดลอม ซึ่งสอดประสานกับเปาหมายสวนตัว 3. 
พลังทางสังคมที่มีอิทธิพลตอมนุษยมากที่สุด ไดแก ครอบครัวของบุคคลผูนั้นเอง เพ่ือบาน กลุมเพื่อนฝูง ตลอดจนกลุมอางอิง
หรือผูนําทางความคิดในชุมชน 4. ความจําเปนเบื้องตนของชีวิตมนุษย และประสบการณไดหลอหลอมใหเกิดเปนรูปแบบของ
มนุษยแตละคนเรียกวา บุคลิกภาพ 5. แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม เมื่อมนุษยรวมกันอยูในกลุม
เดียวกัน มีผลประโยชนรวมกันภายในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกิดเปนบุคลิกภาพของกลุมขึ้นไดซึ่งจะมีผลตอการ
แสดงออกของกลุมดวย เชน จะพบวาคนบางกลุมมีลักษณะกาวราว รุกราน บางกลุมมีลักษณะหัวโบราณ ฯลฯ เปนตน และ 6. 
มนุษยจะมีสัญลักษณในการสื่อความหมาย ที่เขามีตอโลกรอบตัวเขาออกมาในรูปตาง ๆ ซึ่งเราจะสามารถสืบสาวไปถึงพลัง
ภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมน้ัน ๆ ได เชน จากคําพูด วัตถุ การกระทํา ตลอดจนสิ่งท่ีสื่อถึงการกระทําทั้งในจิตสํานึก และ
ภายใตจิตสํานึก 
 นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนออนไลนในเชิงบวก และนักศึกษามีพฤติกรรมการ
เรียนออนไลนอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุม สระบุรินทร, ศราวุฒิ แยมดี และณัฏฐวัฒน ไชยโพธิ์ (2559) 
เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนตอการใชบทเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีทัศนคติตอการใชงานบทเรียนออนไลนในระดับดี และนักเรียนมี
พฤติกรรมความตั้งใจในการใชบทเรียนออนไลนในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ จําปาเรือง, สุรีมาศ มั่งมูล 
และเสกสรร สายสีสด (2555) เรื่องพฤติกรรมการเรียนรูผานบทเรียนออนไลนของนักศึกษานิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีพฤติกรรมการเรียนรูผานบทเรียน
ออนไลนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีพฤติกรรมการเรียนรูผานบทเรียนออนไลนอยูใน
ระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาสองอันดับ คือ การจัดการเรียนการสอนผานบทเรียนออนไลน
สนับสนุนใหมีการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่ผูสอนเตรียมไวให รองลงมาคือ บทเรียนออนไลนทําให
นักศึกษามีความเปนอิสระในการคิดวิเคราะห เปนตัวของตัวเอง และการจัดการเรียนการสอนผานบทเรียนออนไลนทําใหมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะตองติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตลอดเวลา ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลนวาทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวิชาไดนอยที่สุด 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
 2. จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเรียนออนไลนที่นักศึกษาทํานอยที่สุดคือทบทวนบทเรียนหลังจากเรียน
ออนไลน ดังนั้นผูสอนควรกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนออนไลนใหมากข้ึน เพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
 3. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ใหครอบคลุมนักศึกษาในคณะ
นิเทศศาสตร เพ่ือจะไดทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษาทั้งคณะ และสามารถนําผลการวิจัยไป
ปรับใชในการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลนของคณะไดตอไป 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยวในชุมชนของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 2) เพ่ือกําหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและทองเที่ยวในชุมชน 3) เพ่ือจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ให
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม การสนทนากลุม 
(Focus Group) กลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชนโดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และนักทองเที่ยวที่มาตลาดน้ําบางคลา วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 128 
คนผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวมีความตองการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชน ไดแก วัดโพธิ์บางคลา ตลาดน้ําบางคลา 
การลองเรือรอบเกาะลัด ในสวนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ไดแก พิพิธภัณฑศูนยวิชาการทองถ่ิน และแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบาง
คลา ไดแก การจัดทําปายประชาสัมพันธศูนยวิชาการทองถิ่น สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนที่เสนทางวัฒนธรรมและ
แหลงทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เช่ือมกับตลาดน้ําบางคลา รวมทั้งการจัดทําปฏิทินการทองเที่ยวของ
อําเภอบางคลา กําหนดอยูในเดือนกุมภาพันธ ไดแก โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวของศูนยศิลปะ 
วัฒนธรรมและทองถิ่น และองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผูวิจัยไดจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดทําปายประชาสัมพันธ เสนทางการทองเที่ยว
เช่ือมโยงจากตลาดน้ําบางคลา มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน 

คําสําคัญ : ศักยภาพ, การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม, การทองเท่ียวในชุมชน  
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study the tourists’  needs towards the promotion of arts, 
culture and community tourism of the Center for Arts, Culture and Locality of Rajabhat Rajanagarindra 
University ( RRU)  at Bang Khla Campus, to determine guidelines for potential development  of sources of 
arts, culture and community tourism, and to determine  guidelines for creating a master plan and a tourism 
calendar of Bang Khla District in order to link with Rajabhat Rajanagarindra University at Bang Khla Campus.    
 The research instruments consisted of questionnaire and focus group discussion activity.  The 
samples derived from the purposive sampling method were heads of government bureaus and community 
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leaders. The 128 samples derived from the accidental sampling methods were tourists at Bang Khla Floating 
Market.  The findings revealed that the tourists were interested in the community tourist attractions:  Wat 
Pho Bang Khla Temple, Bang Khla Floating Market, boat riding tour around Kaolad Island, the cultural 
learning center of the Center for Arts, Culture and Locality of RRU namely, Local Academic Center Museum 
and learning sources of Sufficiency Economy Institute. Concerning the guidelines for potential development 
of a source of arts and community culture of Rajabhat Rajanagarindra University at Bang Khla Campus, they 
showed the public billboards for Local Academic Center Museum and Sufficiency Economy Institute, 
preparing the route map for tourism and cultural learning of Rajabhat Rajanagarindra University.   By this, 
the route map should be linked with Bang Khla Floating Market.   Moreover, the tourism calendar of Bang 
Khla District under the cooperation with Rajabhat Rajanagarindra University should be made.  Arisen from a 
cooperation between Center for Arts, Culture, and Locality and Huasai Sub- district Administrative 
Organization, Bang Khla District, Chachoengsao Province, the special program called “Cultural Yard for Youth 
and Family” would be organized at the beginning of February.  The research team had shown billboards of 
tourism map in order to link Bang Khla Floating Market to Rajabhat Rajanagarindra University as well as to 
promote community tourism.  

Keywords: Potential, art and cultural promotion, community tourism 

 
บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก ในการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวตองอาศัยความรวมมือ รวมใจกันของทุกฝายและการพัฒนาทรัพยากรแหลงทองเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือ
นําไปสูการทองเท่ียว โดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) ดังนั้น การจะขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา
ทองเที่ยวใหเขมแข็ง หากพิจารณาแลวสถานศึกษา หนวยงาน ภาครัฐ องคการปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทและ
ขับเคลื่อนสรางวัฒนธรรมทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางอันนําไปสูการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
วิจัยและการพัฒนาทองถ่ิน มีพื้นที่บริการทางการศึกษาและชุมชน จํานวน 2 แหง คือ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากแหลงที่ตั้งที่มีอยูในอําเภอบางคลา พบวา มีแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงกับแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัย โดยอําเภอบางคลา มีแหลงประวัติศาสตรและ
โบราณสถาน สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ พระบรมราชานุสาวรีย และอนุสรณสถานสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช แหลงชมคางคาวแมไกบริเวณวดัโพธิ์บางคลา มีตลาดน้ําบางคลา นอกจากนี้มีสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา ตั้งอยูตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหลงเรียนรู ไดแก โครงกระดูกโบราณ
โคกพนมดี พิพิธภัณฑหญาแฝก นิทรรศการภูมิปญญาทองถ่ิน จัดแสดงนิทรรศการทีศู่นยวิชาการทองถิ่น เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน โดยศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน เปนผูรับผิดชอบใหสอดคลองกับพันธกิจทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการพัฒนาแหลงเรียนรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งเปดบริการใหนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนไดเขาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในเวลาราชการ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเปนแหลงเรียนรูทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อยางไรก็ตาม
การพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มีขอจํากัดคือ ขาดการประชาสัมพันธให
บุคคลภายนอก นักทองเที่ยว ไดเขามาเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวในอําเภอบางคลา จึง
เล็งเห็นวาการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวจําเปนตองอาศัยหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชนและแหลงทองเที่ยวในการมีสวนรวมวางแผน กําหนดทิศทางการทองเที่ยวกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบดวย การเรียนรู การสัมผัส เอกลักษณ ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตรของชุมชนและ
ทองถิ่น นําไปสูการสรางทุนทางวัฒนธรรมและสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและทองถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและเพ็ญศิริ ศรีคํา
ภา, 2557)   
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ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน หากไดมีการจัดทํา ปฏิทินดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา กับอําเภอบางคลา จะทําใหเกิด
กิจกรรมการพัฒนาทองเที่ยวสรางความเขมแข็ง การมีสวนรวมในการสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรม การทองเท่ียวรวมกันแบบ
บูรณาการ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวที่มีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของศูนย
ศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศลิปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ
ราชนครินทร ศูนยบางคลา 

3. เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ใหเชื่อมโยงกับศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและ
ทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 
 

วิธดีําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ใชระเบียบวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

และระเบียบวิธีวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวธิกีารดําเนินวิจัย ดังน้ี 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เพ่ือเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ไดแก กลุมนักทองเท่ียวที่เขามาในตลาดน้ําบางคลา  
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก  
  1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เพื่อเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ไดแก นักทองเที่ยวที่เขามาในตลาดน้ํา

บางคลา จํานวน 128 คน โดยมีวิธีการเลือกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group)  จํานวน 20 คน ไดแก นายอําเภอบางคลา 

ปลัดอําเภอบางคลา นายกเทศมนตรีตําบลบางคลา นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ประธานชมรมตลาดน้ําบางคลา ครู โรงเรียนในตําบลหัวไทร จํานวน 5 โรงเรียน ผูบริหาร
และบุคลากรศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา  
โดยวธิกีารเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

 2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความตองการของนักทองเที่ยวท่ีมีตอการสงเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน 

 2.2 แนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) เปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของศูนยศิลปะ 
วัฒนธรรมและทองถิ่น ในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมการทองเที่ยวในชุมชนและการจัดทําปฏิทินทองเท่ียวของอําเภอบาง
คลา ใหเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

3.1 แบบสอบถามความตองการของนักทองเท่ียวที่มีผลตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวใน
ชุมชนของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา โดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม 
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 128 ชุด  

3.2 การจัดสนทนากลุม (Focus Group) ในการหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและการจัดปฏิทิน
การทองเที่ยวของอําเภอบางคลาท่ีเชื่อมโยงกับศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทรศูนยบางคลา 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
4.1 การวิเคราะหขอมูลความตองการของนักทองเที่ยวที่มีผลตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมของผูตอบ

แบบสอบถาม ขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยการอธิบายขอมูล โดยใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) 
และรอยละ (Percentage) 

4.2 การสนทนากลุม (Focus Group) แนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยว    ใน
ชุมชนและการจัดทําปฏิทินการทองเที่ยวซึ่งมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการเชิงพรรณาวิเคราะห 
(Descriptive Analysis) และมีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Methodological Triangulation) โดยใชหลักพิจารณา
เวลาที่แตกตางกัน สรุปขอมูลตามรายละเอียดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 
ผลการวิจัย 

1. ความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของศูนยศิลปะ 
วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา พบวา นักทองเท่ียวมีความสนใจแหลงทองเท่ียวใน
อําเภอบางคลา วัดโพธิ์บางคลา และเทศกาลตลาดน้ําบางคลา จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 40.60 รองลงมา คือ การลองเรือ
รอบเกาะลัด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 35.90 และงานมะมวงบางคลา จัดในเดือนมีนาคมของทุกป และศาลสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราช จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 33.60 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 1  ความตองการของนักทองเท่ียวที่มีตอการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน 
N = 128 

แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 

- เดือนมีนาคม งานมะมวงบางคลา 43 33.60 3* 
- วัดโพธิ์บางคลา 52 40.60 1* 

แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 

- สวนคุณเชาว แกวประสิทธิ์ (เกษตรผสมผสาน) 2 1.60 11 
- วัดน้ําฉา (เจดียเกายุครตันโกสินทร) 5 3.90 9 
- ถ้ํานางสิบสอง อ.ราชสาสน 10 7.80 6 
- วัดปากน้ํา (โบสถสีทอง) 28 2.90 5 

- ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 43 33.60 3* 
- วัดทางขามนอย (พระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์) 4 3.10 16 
- วัดลาดบัวขาว (หลวงพอเชิดอดตีเจาอาวาส) 4 3.10 16 
- สถูปเจดีย (พระเจาตากสินมหาราช) 36 28.10 4 
- เทศกาลตลาดน้ําบางคลา จัดกิจกรรม (28 – 29  ธันวาคม) 52 40.60 1* 
- วัดหัวไทร 9 7.00 7 
- หมูบานน้ําตาลสด 9 7.00 7 
- เรือเกาวนะภูต ิ 5 3.90 9 
- ธาราบางคลา 8 6.30 8 
- สวนกํานันประจักษ 2 1.60 11 
- สวนมะมวงเนรญัชลา 1 0.80 12 
- ลองเรือรอบเกาะลัด 46 35.90 2* 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของความตองการของนักทองเที่ยวท่ีมีตอแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรม
และทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 

N = 128 

ที ่ แหลงกิจกรรม 
ความสนใจ ลําดับ 

ความสนใจ จํานวน (คน) รอยละ 
1. พิพิธภัณฑภมูิปญญาทองถิ่นตั้งอยูช้ัน 1 ศูนยวิชาการทองถ่ิน 

เปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมเครื่องมือวิถีชีวิตการทํานาและการ
ทําตาลสด / หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

118 92.90 1* 

2. โครงกระดูก 1,000 ป โคกพนมดี  ตั้งอยูช้ัน 2  
ณ ศูนยวชิาการทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
ศูนยบางคลา 

111 86.70 5 

ที ่ แหลงกิจกรรม 
ความสนใจ ลําดับ 

ความสนใจ จํานวน (คน) รอยละ 
3. นิทรรศการผลิตภณัฑหญาแฝก ตัง้อยูชั้น 2 ของศูนยวิชาการ

ทองถ่ิน (ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวลัจากบริษัท ปตท.จํากัด 
มหาชน) 

105 82.00 11 

4. นิทรรศการเรือประเภทตาง ๆ ตั้งอยู ชั้น 1  ของศูนยวิชาการ
ทองถ่ิน เปนเรือพายพ้ืนบานลุมแมน้ําบางปะกง 

109 85.20 7 

5. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 117 91.40 2* 
6. บานประหยดัพลังงาน 111 86.70 6 
7. หองพักสมัมนาคารบางปะกงปารค ในอัตราคาบริการ 400 

บาท / คืน 
89 69.50 12 

8. การแสดงนาฏศิลป ชุด เริงระบาํทํานาบูชาพระแมโพสพ จัด
แสดงโดย...นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย 

106 82.80 9 

9. การแสดงนาฏศิลป ชุด ตาํนานฉะเชิงเทรา จัดแสดงโดย...
นักศึกษาสาขาวิชานาฏดรุยิางคศลิปไทย 

107 83.60 8 

10. 
 

การบริการวิชาการ (ฟรี) การวาดภาพลายไทย ดอกพุดตาน  
ณ ศูนยวชิาการทองถ่ิน 

105 82.00 10 

11. การบริการวิชาการ (ฟรี) การแปรรูปมะพราว (เกสรชมพู) 
เปนขนมไทยท่ีไดจากการแปรรูปวตัถุดิบในทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
มูลคา ณ ศูนยวิชาการทองถ่ิน 

116 90.60 3* 

12. กิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว (ฟรี)  
ในเดือนกุมภาพันธของทุกป ณ ศนูยวชิาการทองถ่ิน  

115 89.80 4 

 

จาก (ตารางท่ี 2)  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสนใจในพิพิธภัณฑภูมปิญญาทองถ่ินตั้งอยูชั้น 1    ศูนย
วิชาการทองถ่ิน ซึ่งเปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมเครื่องมือวิถีชีวิตการทํานา การทําน้ําตาลและหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 118 คน  คิดเปนรอยละ 92.90 รองลงมา คือ มีความสนใจแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 91.40 และมีความสนใจในการบริการวิชาการ (ฟรี) การแปรรูปมะพราว 
(เกสรชมพู) เปนขนมไทยท่ีไดจากการแปรรูปวัตถุดิบในทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมมูลคา ณ ศูนยวิชาการทองถิ่น จํานวน 116 คน คิด
เปนรอยละ 90.60 ตามลําดับ แตนักทองเที่ยวสวนใหญมากราบนมัสการหลวงพอพุทธโสธร แลวเดินทางมายังวดัโพธิ์บางคลา 
ตลาดน้ําบางคลา และเดินทางกลับ โดยไมทราบขอมูลวา ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน มีพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ที่
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หางจากแหลงทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยสามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวของอําเภอบางคลา 
ทั้งน้ียังขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก  

2. แนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ศูนยบางคลา จากกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) มีดังน้ี 

 1. หนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางคลาท่ีไดรับผิดชอบแหลงศิลปะ วัฒนธรรม
และสถานที่สําคัญในอําเภอบางคลา รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา จัดทําแผนพับกําหนดเสนทาง
จากอําเภอบางคลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 

 2. ควรใชเทคนิคการประชาสัมพันธ หลายชองทาง เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน ปายประชาสัมพันธ เสียง
ตามสาย หอกระจายขาวในชุมชน ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของอําเภอบางคลา และแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร ศูนยบางคลา 

 3. จัดทําปฏิทินการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสําคัญของอําเภอบางคลา เชื่อมโยงกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 

 4. จัดทําเสนทางการทองเที่ยวจากอําเภอบางคลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 
 5. ใหนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา ทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศก เพ่ือนําเทีย่วชม

พิพิธภัณฑ ศูนยวิชาการทองถ่ินและแหลงเรียนรู ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. เชิญปราชญชาวบานมารวมเสวนาและจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่อง โดยให

ครูและนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรมกับศิลปน ครูภูมิปญญาไทย 
 7. ควรมีการประชาสัมพันธจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมและแหลงเรียนรูทางเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใชตลาดน้ําบางคลาเปนจุดประชาสัมพันธ 
3. การกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนแมบทและปฏิทินการทองเที่ยวของอําเภอบางคลาใหเ ช่ือมโยงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา มีดังนี ้
 

ตารางที ่3  การจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลาใหเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ศูนยบางคลา  
กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีจัด

กิจกรรม 
ผูรับผดิชอบ 

1. งานประจําป  
วัดโพธิ์บางคลา 

กุมภาพันธ 
(จํานวน 2 วัน) 

- ปดทองพระ 
- มหรสพกลางคืน 

วัดโพธิ์บางคลา - วัดโพธิ์บางคลา 

2. โครงการลานวัฒนธรรม
เพ่ือเยาวชนและครอบครัว 

กุมภาพันธ 
(จํานวน 1 วัน) 

- การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางโรงเรียนในตําบลหัวไทร 
อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
- ฐานการแปรรูปอาหาร 
- ฐานศิลปะไทย 
- ฐานงานหัตถกรรม 
- ฐานสมุนไพร 

ศูนยวชิาการ
ทองถ่ิน 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราช
นครินทร  

ศูนยบางคลา 

- ศูนยศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ทองถ่ิน 
- องคการบริหาร
สวนตําบลหัวไทร 

3. งานประจําป  
วัดปากน้ําโจโล 

มีนาคม 
(จํานวน 2 วัน) 

- ปดทองไหวพระประจําป 
- การแสดงมหรสพกลางคืน 
 

วัดปากน้ําโจโล - คณะกรรมการ 
วัดปากน้ํา 
- เทศบาลตําบล
ปากน้ํา 

4. ปดทอง หลวงพอเชิด วัด
ลาดบัว  

มีนาคม 
 

- ปดทองไหวพระ 
- การแสดงมหรสพ 

วัดลาดบัว - วัดลาดบัว 

5. เทศกาลทองเที่ยวงาน
มะมวง อาหาร 

มีนาคม 
 

- การประกวดผลติภณัฑทาง
การเกษตร 

หนาที่วาการ
อําเภอ 

- ที่วาการอําเภอ 
บางคลา 
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และของดีอําเภอ 
บางคลา 

- การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม 
ของโรงเรียน 

บางคลา 

กิจกรรม ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

ผูรับผดิชอบ 

6. ปดทอง 
พระพุทธชินราช  
วัดทางขามนอย 

มีนาคม 
(จํานวน 2 วัน) 
ขึ้น 12 – 13 ค่ํา  

เดือน 4 

- ปดทองประจําป 
- ลิเก (มหรสพ) 
 

วัด 
ทางขามนอย 

- คณะกรรมการ 
วัดทางขามนอย 
- องคการบริหาร 
สวนตําบลหัวไทร 

7. พิธีบวงสรวง  
พระสถูปเจดียสมเด็จ 
พระเจาตากสินมหาราช 
 
 
 

2 เมษายน 
ของทุกป 

- พิธีบวงสรวง 
- พิธีพุทธ พิธีพราหมณ 
- การแสดงศิลปะปองกันตัว  
กระบี่กระบอง 

พระสถูปเจดีย 
สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช 

- ที่วาการอําเภอ  
บางคลา 
- เทศบาลตําบล  
บางคลา 

8. สืบสานประเพณ ี
แหหลวงพอ 
พระพุทธชินราช 

ตุลาคม 
1) ข้ึน 15 ค่ํา  

เดือน 11 
2) แรม 1 ค่ํา  

เดือน 11 

- แหพระพุทธชินราช     
จากวัดทางขามนอย ไปที่อําเภอ  
บางคลาใหประชาชนกราบ
นมัสการ 

วัดทางขามนอย - คณะกรรมการ 
วัดทางขามนอย 
- องคการบริหาร
สวนตําบลหัวไทร 

9. แหพระพุทธโสธรจําลอง 
ทางน้ํา 

พฤศจิกายน - การรําถวายหลวงพอพุทธโสธร 
- แหหลวงพอโสธรจากอําเภอ
เมือง มาตามแมน้ําบางปะกง 
และอัญเชิญข้ึนที่วาการอําเภอ
บางคลา 

หนาที่วาการ
อําเภอบางคลา 

- ที่วาการอําเภอ  
บางคลา 
- เทศบาลตําบล  
บางคลา 

10. วันปราบดาภิเษก สมเดจ็
พระเจาตากสินมหาราช 

27 – 28 
ธันวาคม 

- 28 ธันวาคม วางพานพุมของ
สวนราชการ 
- ถวายเครื่องราชสักการะ 
- ปดทองสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช 
- การแสดงภาคกลางคืน ไดแก  
การชกมวยพ้ืนบาน เชิดสิงโต 
- วิ่งเทิดพระเกียรต ิ

พระบรม 
ราชานุสาวรยี 
สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช 

- ที่วาการอําเภอ  
บางคลา 
- เทศบาลตําบล  
บางคลา 

 

สรุปและอภิปรายผล 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวจิัยได ดังนี ้
1. พบวา นักทองเที่ยวมีความตองการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชน ไดแก วัดโพธิ์บางคลา ตลาดนํ้าบางคลา การ

ลองเรือรอบเกาะลัด และสนใจแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ศูนยบางคลา ไดแก พิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน ณ ศูนยวิชาการทองถิ่น และแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พบวา แนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชน มีดังนี้  
    ควรจัดทําปายประชาสัมพันธ ศูนยวิชาการทองถิ่น สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนที่เสนทางวัฒนธรรม 

แหลงทองเที่ยว ตั้งไวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา ตลาดน้ําบางคลา จัดทําแผนพับการทองเที่ยว อําเภอ
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บางคลาและใหนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา เปนมัคคุเทศกนําชมศูนยวิชาการทองถ่ิน 
และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พบวา แนวทางจัดทําปฏิทินทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ใหเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนย
บางคลา โดยในชวงตนเดือนกุมภาพันธ มีการจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวของศูนยศิลปะ วัฒนธรรม
และทองถ่ิน รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร 

4. คณะผูวิจัยไดนําผลขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเท่ียวในชุมชนไป
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยวในอําเภอบางคลา ไปมอบใหที่วาการอําเภอบางคลา และเทศบาลตําบล  บางคลา
เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังไดจัดทําปายประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวที่เช่ือมโยงจากตลาดน้ํา
บางคลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา โดยติดปายประชาสัมพันธที่ตลาดน้ําบางคลาและทางเขาศูนย
วิชาการทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 

 
การอภิปรายผล พบวา  
1. นักทองเท่ียวมีความสนใจในแหลงบริการวิชาการและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ศูนยบางคลา โดยมีความสนใจในพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งอยู ช้ัน 1 ศูนยวิชาการทองถิ่น เปนพิพิธภัณฑที่
รวบรวมเครื่องมือ วิถีชีวิตการทํานา และการทําน้ําตาล หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดฉะเชิงเทรา มากที่สุด รองลงมาเปน
แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น ของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและ
ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ที่ไดรวบรวมของโบราณที่มีอายุมากกวา 100 ป รวมท้ังนิทรรศการแหลงทองเท่ียวใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีควรอนุรักษ หากมีการประชาสัมพันธ ตามสื่อสังคมออนไลน จะทําให
นักเรียน นักศึกษา นักทองเที่ยว แวะมาชมเขามาเรียนรูทํากิจกรรม นําไปสูพิพิธภัณฑแบบมีชีวิต ไดซึ่งสอดคลองกับ (รัฐนันท 

พงศวริิทธิ์ธรและภาคภูมิ ภัควภิาส, 2559) ที่ไดใหขอเสนอวาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร เศรษฐกิจสรางสรรค
ของชุมชนบนพื้นที่สูง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม : สวนกุหลาบ พบวา การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู  ในพ้ืนที่โดยสราง
ประสบการณเชิงสรางสรรคใหแกนักทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดการนําเสนอความคิดสรางสรรคท่ีแสดงความเปนบริบทพ้ืนที่ดวยตัว
ของตัวเอง (Self – expressive Creativity) ผานการสื่อสารขอมูลดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิตที่จะ
สงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของชุมชนดวยกิจกรรมตาง ๆ ในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ท้ังนี้ (เทิดชาย ชวย
บํารุง, 2554 : 30-31) ไดกลาววา ทิศทางการพัฒนาทองถิ่นท่ีเหมาะสม ไดแก เปนทองถ่ินแหงความเปนธรรม เปนทองถ่ินแหง
ความพอเพียงเปนทองถิ่นแหงความปลอดภัยและสันติภาพ เปนทองถ่ินแหงความงาม มีศิลปะ มีวัฒนธรรมอันดีงาม และเปน
ทองถ่ินแหงการเรียนรูและปญญา      

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเท่ียวในชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    ราช
นครินทร ศูนยบางคลา พบวา หนวยงานราชการ ควรรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา จัดทําแผนพับ 
กําหนดเสนทางการทองเที่ยวของอําเภอบางคลา ใชเทคนิคการประชาสัมพันธ การทองเที่ยวหลายชองทาง เชน ปาย
ประชาสัมพันธ สื่อสังคมออนไลน ใหนักศึกษาหอพักทําหนาที่เปนมัคคุเทศก นําชมพิพิธภัณฑศูนยวิชาการทองถิ่น และแหลง
เรียนรูสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีการเตรียมความพรอมเก่ียวกับการทองเทีย่วชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา และเพ็ญศิริ ศรี
คําภา, 2557) ไดใหแนวคิด ดังนี้คือ ควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน การจัดทําแผนโครงการแหลง
เรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวรวมกับองคการบริหารสวนตําบล จัดทําเสนทางทองเที่ยวชุมชน รวมทั้งการ
อบรมใหชุมชนทองถ่ิน มีความรูเกี่ยวกับการนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยว (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2551) ไดทําวิจัยการทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จุดเปลี่ยนอันดามันสูความยั่งยืน พบวา ระบบการจัดพิพิธภัณฑโบราณและศาสนสถาน ควรประสานกับสวน
ราชการ พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ควรจัดทําปายประชาสัมพันธแนะนําสถานที่ รวมทั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ อยางนอย 2-3 ภาษา เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ อนึ่ง (สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ, 
2556) ไดทําการวิจัยการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ โดยผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม การ
ทองเท่ียวเริ่มตนจากการประชาสัมพันธ รวมประสานงานขอความอนุเคราะหและความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เชน 
องคการบริหารสวนตําบล รวมกันสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นไทยโซง จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมตําบลใหเปน
แหลงเรียนรูในดานภาษา วัฒนธรรมประเพณีแกผูที่สนใจ รวมท้ังควรมีปายบอกทางและสถานที่พรอมทั้งคําอธิบายใหความรู
แกนักทองเที่ยวและมีการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน เพ่ือนําเที่ยวไดอยางมีประสิทธภิาพ  
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3. การกําหนดแนวทางในการจัดทําปฏิทินการทองเท่ียวของอําเภอบางคลา ใหเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร มีดังนี้ งานประจําปวัดโพธิ์บางคลา โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว รวมกับ องคการบริหารสวน
ตําบลหัวไทร งานประจําปวัดปากน้ําโจโล ปดทองหลวงพอเชิดวัดลาดบัวขาว เทศกาลทองเที่ยวงานมะมวง อาหาร ของดี
อําเภอบางคลา ปดทองพระพุทธชินราช วัดทางขามนอย พิธีบวงสรวงพระสถูปเจดียสมเด็จ  พระเจาตากสินมหาราช สืบสาน
ประเพณีหลวงพอพระพุทธชินราช แหพระพุทธโสธรจําลองทางนํ้า และวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดย
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน ตองใช
หลักการวางแผน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว 
นําไปสูการสรางพลังทางสังคม ทั้งนี้ (พิมพระวี โรจนรุงสัตย, 2563) ไดทํางานวิจัยการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี พบวา ชุมชนหนองจอก มีของดีในชุมชนที่สงเสริมศักยภาพการทองเท่ียว คือ 
ผลิตภัณฑชุมชน อาหารชุมชนโดยเมนูบัว ไดชื่อวาเปนบัวหลวงของพระราชินีเนื่องจากเปนดอกบัวท่ีสมเด็จพระราชินใีนรัชกาล
ที่ 9 ทรงโปรดปราน ทําใหผลผลิตจากบัวเปนผลิตภัณฑที่สําคัญของคนหนองจอก และแหลงทองเท่ียวที่สําคัญในชุมชนหนอง
จอกมีศูนยการเรียนรู แหลงเรียนรูบานทองโบราณ และศูนยการเรียนรูการทําผาบาติก นําไปสูการเช่ือมโยงการทองเที่ยว  เชิง
อนุรักษและการจัดกิจกรรมของชุมชนหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ (นาวิน พรมในสา และชาญชัย ฤทธิ์รวม, 2562) 
ไดทํางานวิจัยกลยุทธการพัฒนาการทองเที่ยว ในชุมชนของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนควรสงเสริมใหชุมชนพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานของรัฐกับชุมชน และระหวางชุมชนกับเอกชนที่เก่ียวของกับการทองเที่ยววัฒนธรรม เชน รวมพัฒนาจุดขาย
ตาง ๆ และนําเสนอลูกคา ดานวัฒนธรรม ศิลปะ และประเพณีตาง ๆ ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว  

 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ควรศึกษาพัฒนาการและผลกระทบของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ กรณีศึกษาอําเภอ     บางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. ควรจัดเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเสนทางการทองเท่ียวตามศาสตรพระราชา นําเที่ยวจากตลาดน้ําบาง
คลามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศนูยบางคลา 
 

ขอเสนอแนะการใชประโยชน 
 1. สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดเสนทางการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมเชื่อมโยงกับวัดโสธรวราราม
วรวิหาร วัดโพธิ์บางคลา ตลาดนํ้าบางคลา และพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น โดยนํา
นกัทองเที่ยวมาฝกปฏิบัติศิลปะหัตถกรรมเปนของท่ีระลึก และเรียนรูกับปราชญชาวบาน  
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ควรใหนักศึกษาหอพักบางคลา หรือนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม 
คณะวิทยาการจัดการ ฝกปฏิบัติเปนมัคคุเทศกนอย นํานักทองเที่ยวชมแหลงทองเท่ียวในอําเภอบางคลา  
 3. เทศบาลตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการจัดรถรางนําเที่ยว จาก
ตลาดน้ําบางคลา วัดปากน้ํา สถูปเจดียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มายังพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินของศูนยศิลปะ 
วัฒนธรรมและทองถ่ิน รวมท้ังจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เปน 3 ภาษา ไดแก ไทย อังกฤษ จีน  
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) การใหบริการตามนโยบายของรัฐ (2) เปรียบเทียบการใหบริการตาม
นโยบายของรัฐ (3) แนวทางการใหบริการตามนโยบายของรัฐ การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลพญาไท 2 ในหนวยงานรับผิดชอบ 3 หลัก คือ แผนกพนักงาน
ตอนรับ แผนกผูปวยใน  แผนกการตลาด โดยใชวิธกีําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชสูตรคํานวณของ “ทาโร ยามาเน” (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 (ปญญา คลายเดช, 2560, หนา 
163) จะไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 180 สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล คือ คาความถี่ 
คารอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธบิาท 4 ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ศูนยกลางยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย ศูนยกลางบริการสุขภาพ ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ 
ตามลําดับ โดยบุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร เพศ การศึกษา อายุ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: การใหบริการ, นโยบายของรัฐ, อิทธิบาท 4, บุคลากรโรงพยาบาล 

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to study ( 1 )  the provision of services under the government 

policy ( 2 )  to compare the service provision according to the government policy ( 3 )  the guideline of the 
service provided by the government policy. This study used a quantitative research model. A questionnaire 
was used to collect data from a sample of 1 8 0  people who were personnel in Phayathai 2  Hospital, 
Bangkok. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The 
results showed that State Policy based service in accordance with Iddhipada Phincliples of Phayathai 
Hospital 2, Bangkok All four aspects were at a high level. In descending order, namely, Medicines and Health 
Products Centers.  Academic and Research Service Center health service center Service centers for health 
promotion, respectively, with personnel of Phyathai 2  Hospital, Bangkok, gender, education, age and 
monthly income were different. have an opinion on State Policy based service in accordance with Iddhipada 
Phincliples of Phayathai Hospital 2, Bangkok no different 

Keywords: service, state policy, Iddhipada Phincliples, hospital personnel 
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บทนํา 
องคกรใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไวอยางมีประสิทธภิาพ ปจจัยสําคัญคือ บุคลากรในองคกร ซึ่งถือเปนปจจัยที่

สําคัญที่สุด และเปนที่ยอมรับวามนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา แตละหนวยงานจึงจําเปนตองมีการพัฒนาองคกร รวมถึง
บุคลากร ใหเปนไปตามนโยบายขององคกร และนโยบายของรัฐ ถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญของการบริหารงาน ในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญ กําลังคนถือวาเปนปจจัยสําคัญ เพราะเหตุที่วาจํานวนคนท่ีมีความรูความสามารถมากพอประกอบกับการ
บริหารจัดการที่ดี โอกาสที่ทําใหงานบรรลุประสิทธิผลยอมมีมากขึ้น ในปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงและกาวล้ําทางธรุกิจ
ดานการบริการ ดานการแพทย การพยาบาล ตางก็มีการแขงขันทั้งสิ้น การไดรับบริการนั้นผูใชบริการตางตองการการดูแล
รักษาที่ดีที่สุด การไปใชบริการโรงพยาบาลก็อยากไดการบริการท่ีดี ไดรับการรักษาอยางถูกวิธ ีรวมไปถึงคาบริการที่เหมาะสม
ตามความเปนจริง ในที่น้ีจะตองมีหลักในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลที่ดีตอองคกร ในการปฏิบัติงานองคกรจึงตองมีหลักธรรมแหง
พระพุทธศาสนาเขามาเปนหลักในการปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ และประสิทธิผล แกผูมา
ใชบริการภายในโรงพยาบาล (กัญกวฬาภรณ กลิ่นนิ่มนวล. 2554) ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวน กําลังดําเนินนโยบาย
สรางสุขภาพปองกัน และแกไขตามแผนยุทธศาสตรชาติฉบับปจจุบัน รัฐบาลไทยภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทร
โอชา ที่ตองการเห็นขีดความสามารถของประเทศในดานสุขภาพ และยกระดับมาตรฐานกับการดูแลสุขภาพในเชิงของการ
ทองเที่ยวตอยอดสูการสรางอาชีพ สอดคลองกับแนวทางของรัฐบาลที่ไดวางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ภายในระยะ 10 ป ระกอบดวย 4 ดาน คือ 1.ศูนยกลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) พัฒนาดานมาตรฐานการบริการทางการแพทย เชน การตรวจสุขภาพ บริการเสริมความงาม 2.
ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) พัฒนาในเรื่องของมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3.
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) การพัฒนาทางดานการศึกษา และ 4.ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ (Product Hub) เปนการพัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนบานของไทย เปนตน โดยการใชมาตรทางการแพทยควบคูกับสังคมและ
สาธารณสุข รวมถึงการนําหลักพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในหนวยงาน บูรณาการกับหลักการแพทย ในดานสรางเสริม
สุขภาพและการรักษาพยาบาล แตการดําเนินงานเปนลักษณะตางคนตางทํา ขาดการประสานงานกัน ขาดทิศทางการ
ดําเนินงาน และการสนับสนุนดานวชิาการและงบประมาณ  

ในการทํางานใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสหลักธรรมท่ีใชคือ อิทธิ
บาท 4 ซึ่งประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียรพยายาม) จิตตะ (ความเอาใจใส) และวิมังสา (การพิจารณา
ไตรตรอง) พระพุทธศาสนาเปนศูนยกลางในการพัฒนาสิ่งทั้งหลาย มนุษยเปนบุคคลหรือทรัพยากรที่สําคัญ ภายในองคกร 
เนื่องจากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรืออื่นๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ตางก็มีเปาหมายท่ีแตกตางกัน แตสิ่งท่ีเหมือนกันก็
คือตองดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการตามที่กําหนดไว การท่ีองคกรมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามา
ทํางานยอมสงผลใหองคกรนั้นประสบความสําเร็จ เจาหนาที่ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลขององคกรที่จะสามารถปฏิบัติงาน ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น บุคลากรจะตองเกิดการเรียนรูและปรับพฤติกรรมในการทํางานดวยการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ การกระทําท่ีสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรที่จะ
กอใหเกิดการทุมเทท้ังกายและใจใหกับการทํางาน เกิดความผูกพันตอองคกร (อุทัย บุญประเสริฐ. 2554)  

การบริการของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเหลานั้นวาสามารถเช่ือใจไดแคไหน เพราะการที่โรงพยาบาลหรือ
สถานที่ทําการรักษานั้นไมสามารถท่ีจะประกาศไดวาสถานที่นั้น ๆ มีการบริการที่ดีเยี่ยมแคไหน เนื่องจากผิดทั้งจรรยาบรรณ
และกฎหมายและดวยเหตุนี้จึงเกิดเปนคานิยมที่ตองการจะรักษากับโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากราคาที่จําเปนจะตองจายซึ่ง
คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อ่ืน  แตสามารถทําใหคนไขหลายคนไววางใจได กอปรกับการที่ไมตองรอคิวนานหรือไมมั่นใจ
ในการบริการของพนักงานจึงเกิดเปนการแขงขันของตลาดระดับสูง อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การนําหลักอิทธิบาท 4 มาใช
ในการวิจัยเกี่ยวกับสถานพยาบาลอาจเปนสิ่งท่ีชวยใหสถานพยาบาลรับรูไดถึงความพึงพอใจของคนไขหรือแมแตพนักงานที่
ทํางานในสถานพยาบาลน้ัน ๆ ดวยถือเปนตัวชวยในกระบวนการตัดสินใจโดยใชหลักธรรม     

โรงพยาบาลพญาไท 2 เปนโรงพยาบาลที่ใหบริการครอบคลุมทั้งภายในพื้นท่ีเขตพญาไท นอกพ้ืนที่หรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียง โดยมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของผูมาใหบริการ จึงมีความสําคัญในการจัดการทรัพยากรบุคลากร ในการบริหาร
จัดการบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพไดมาตรฐาน ตองมีการพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การจัดสวัสดิการ การ
เอาใจใสการปฏิบัติงานของบุคลากร และความเขาใจในการปฏิบัติงาน การใหพนักงานทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ
บุคลากรมีความสุขในการทํางานก็จะสงผลที่ดีตอการปฏิบัติงาน เพื่อที่ไปสูเปาหมาย โดยมุงเนนใหผูใชบริการมีความสุข ใน
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การท่ีไดรับการบริการทีดี ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันที่จะสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ซึ่งในแตละวันมีผูปวยเขา
มาบริการมากมาย การใหบริการนั้นจึงเปนขอสําคัญ ซึ่งบุคลากรในโรงพยาบาลจะตองมีการใหบริการกับผูเขามาใชบริการ ซึ่ง
อาจจะมีหลายรูปแบบซึ่งบุคลากรทั้งหลายนี้จะตองมีการใชหลักในการใหบริการที่ดี โดยมีการใชหลักธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธบิาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร 

   2. เพ่ือเปรียบเทียบการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 
กรุงเทพมหานคร ที่มเีพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน 

   3. เพ่ือศึกษาแนะแนวทางการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธบิาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 
กรุงเทพมหานคร 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 จํานวนรวมทั้งสิ้น 326 คน โดยใชวิธกีําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางใชสูตรคํานวณของ “ทาโร ยามาเน”  (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อน
ของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยไดจํานวนกลุม ตัวอยางที่ตองเก็บขอมูลคือ 180 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก  1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผู 
ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 2) แบบสอบถามเก่ียวกับการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20ขอ  3) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 
ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง และทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติจากคอมพิวเตอร และทําการแปลผลการวเิคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และการวิจัยครั้ง
นี้ไดดําเนินการ ประมวลผลในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ โดยมีวิธีการดังนี้  1) วิเคราะหขอมูลตาม
ปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
คาการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)  2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลพญาไท 2 ตอการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร 
โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  3) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ตอการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาล
พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยใชการทดสอบ สมมติฐาน (t-test) และการทกสอบคาความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One Way ANOVA/F-test) ถาพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

 
ผลการวิจัย 

   1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
 1) จําแนกตามเพศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่ตอบแบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 68.5 และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 31.5 
  2) จําแนกตามอาย ุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31 – 40 

ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมา ไดแก อายุ 21 – 30 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอย ละ 28.7  และนอยที่สุด 
คือ อายุ 51-60 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12. 7 ตามลําดับ 

  3) จําแนกตามระดับการศึกษา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2  ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมาเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 20.6 และนอยที่สุด คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 17 คน คิดเปนรอยละ 9.6 ตามลําดับ 
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381 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

  4) จําแนกตามรายไดตอเดือน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพญาไท 2  ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
รายไดตอเดือน  20,001 – 30,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมา คือ ผูมีรายไดตอเดือน 10,001 – 
20,000 บาท จํานวน 38 คน  คิดเปนรอยละ 21.2 และนอยที่สุด คือ ผูมีรายไดตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 41 
คน คิดเปนรอยละ 22.8  และนอยที่สุด คือ มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,001 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1 ตามลําดบั 

 2. ผลการวิเคราะหพบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และจําแนกในแตละดาน มีดังตอไปนี ้

1) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ พบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก  

2) ศูนยกลางสุขภาพ พบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก  

3) ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย พบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก   

4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธบิาท 4 ของโรงพยาบาล
พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก อยูในระดับมาก  

3. ผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน พบวา
การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายดาน  ไม
แตกตางกัน แตบุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการตามนโยบายของ
รัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 บุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการตามนโยบายของ
รัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร ในดานศูนยกลางการบริการสุขภาพ ศูนยกลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และดานศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

     การใหบริการของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร มีการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหนาท่ี 
อยูในระดับมาก ท้ังนี้เน่ืองจากบุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 สวนใหญมีความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตน กลาวคือมี
ความเต็มใจท่ีจะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพอยูแลว และเมื่อไดปฏิบัติหนาที่จึงไดตั้งใจขยันหมั่นเพียรเอาใจใส และไตรตรอง
พิจารณาวางแผนในการปฏิบัติงานอยางรอบครอบ หลักธรรมที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ไดนํามาปฏิบัติ คือ ฉันทะ การมีใจรักใน
สิ่งที่ทํา ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นตอสิ่งที่ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร การมีใจรัก ถือวาสําคัญมาก ไมใชทําใจ
ใหรักเพ่ืออะไรสักอยาง หรือ หามใจไมใหรัก มันก็ยากยิ่งพอๆกัน เพราะรักดังกลาวไมไดเกิดจากความรักความศรัทธาของเรา
จริง ๆ ขืนทําไปก็มีแตจะทุกขทรมานแมจะไดบางสิ่งที่มุงหวังแลวก็ตามซึ่งสอดคลองกับอิทธิบาท 4 ที่ พระธรรมปฎก (ป.อ.ป
ยุตโต) ไดอธิบายวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหงความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องบรรลุถึงความสําเร็จตามท่ี
ประสงค หวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําใหสมบูรณ ดวยสิ่งที่เรียกวาอิทธิบาท จําแนกไวเปน 4 คือ 1) ฉันทะ ความพอใจในสิ่ง
ที่รักใคร 2) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 3) จิตตะ ความเอาใจใสในสิ่งนั้น 4 ) วิมังสา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่ง
นั้น ธรรม 4 อยางนี้ ยอมตอเน่ืองกันแตละอยางมีหนาที่เฉพาะของตน การจะใหบริการมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอ
ประชาชนมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอสนใจเปน
พิเศษทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามเกณฑเมื่ออยูในสภาพที่เหมือนกัน (Weber, 1966, p. 98) การบริการประชาชน
ที่ดีและมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธทักษะที่จะทําใหชนะใจผูรับบริการ ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งกอนการติดตอระหวาง
การติดตอและหลักการตดิตอโดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับ ในองคกรรวมทั้งผูบริหารขององคกรนั้น ๆ ทัง้นี ้การ
บริการที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูติดตอรับบริการเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และสรางภาพลักษณซึ่งจะมีผลในการใชบริการ
ตาง ๆ ในโอกาสหนาตอไป (เลื่อมใส ใจแจง, 2546, หนา 31 - 34) 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบบริหารจัดการใหมีความพรอม กําหนดนโยบาย และ

การบริการท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวการทํางานเพื่อสามารถแกไขปญหาการสงเสริมสุขภาพ
ไดอยางมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงนโยบายใหเกิดความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2.สนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถที่มีในการตัดสินใจ และแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานไดดวยตนเอง เพื่อสามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในปจจุบัน ควรสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริม สราง
ความสัมพันธของบุคลากร และสงเสริมการทํางานเปนทีม 

3.ควรเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาทางการแพทย สงเสริมการเรียนรูสงเสริม
การยอมรับนับถือตนเองและผูอ่ืน เปดโอกาสใหไดแสดงความคิดเห็น ยอมรับ รับฟง เพ่ือไดรับความคิดที่ดตีอการปฏิบัติงาน
ตอไป 

4.มีแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑสุขภาพ สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณในการทํางานที่มี
ประสิทธภิาพ เปดโอกาสใหแสดงความรูความสามารถ และมีระบบการประเมิน 
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บทคัดยอ 

          บทความวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อการศึกษา เปรียบเทียบ และเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหม
วิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ดาน คือ ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตาม
หลักพรหมวิหาร 4, ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4, ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 
และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี จํานวน 160 คน โดยใชสูตรการคํานวณของ
ทาโร ยามาเน จากประชากรทั้งหมด 265 คน สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว จากการศึกษาพบวา การบริหารงาน
บุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มีดังนี้ 1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลัก
พรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.26, 2) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.13, 3) ดานการพัฒนา
บุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 4) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 
4.04 ตามลําดับ และเมื่อทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประเภทตําแหนง แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร งานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาล
เมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกวิเคราะหเปรียบเทียบรายดาน 
พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี ในดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหม
วิหาร 4 แตกตางกัน และไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ เทศบาลเมืองบางคูรัด ควรมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 
ตามความเหมาะสม, ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยยึดหลักความเปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการสรรหาสามารถ
รองขอเพ่ือตรวจสอบได และตองพิจารณาตามความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนง, สนับสนุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรน
ในการพัฒนาตนเองมากข้ึน และกําหนดหลักเกณฑในการประเมินรวมทั้งกําหนดกรอบการใหคะแนนประเมินใหชัดเจน และ
แจงใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลทุกคนไดรับทราบ 

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, หลักพรหมวิหาร 4, เทศบาลเมืองบางคูรัด 

Abstract 
 

 The research aims to study, compare and suggestion the personnel administration in accordance with 
the 4 Brahmavihara Principles of Bang Khu Rat Town Municipality, Bang Bua Thong District, Nonthaburi 
Province in 4 areas:  human resource planning preparation, personnel recruitment and selection, personnel 
development, and performance evaluation based on the 4 Brahmavihara Principles.   The research tool was a 
questionnaire.  The sample group used in this research was 160 people working in Bang Khu Rat Town 
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Municipality, Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province.  Using Taro Yamane's formula for a total population of 

265. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. and t-
test, one- way variance test ( F- test or One Way ANOVA) .  The results revealed that the personnel 
administration in accordance with the 4 Bramavihara Principles of Bang Khu Rat Town Municipality, Bang 
Bua Thong District, Nonthaburi Provice in all 4 aspects was at a high level.  When considering each aspect, 
they are sorted in descending order of average as follows:  1)  the aspect of human resource planning 
preparation in accordance with the 4 Bramavihara Principles showing the average score of 4.26, 2) the aspect 
of performance evaluation in accordance with the 4 Bramavihara Principles showing the average score of 
4.13, 3) the aspect of personnel development in accordance with the 4 Bramavihara Principles showing the 
average score of 4. 09, and 4)  the aspect of personnel recruitment and selection in accordance with the 4 
Bramavihara Principles showing the average score of 4.04, respectively.  When comparing the opinions of 
personnel working in Bang Khu Rat Town Municipality, it was found out that the personnel with different 
gender, age, education, and position did not have any different points of view towards the personnel 
administration in accordance with the 4 Bramavihara Principles. However, when each aspect was compared, 
it was found out that the personnel with different age had different ideas about the personnel recruitment 
and selection in accordance with the 4 Bramavihara Principles. The proposed policies for Bang Khu Rat Town 
Municipality showed that the human resource planning should be appropriately implemented.  The 
personnel recruitment process should be conducted with fair and transparent selection allowing candidates 
to check recruiting results, and employees should be selected based on their relevant job- related skills 
and competencies.  The staff should be actively encouraged to have professional development.  The 
selection criteria and clear evaluation score framework should be established and informed all persons 
working in the town municipality. 

Keywords: personnel administration, the 4 Brahmavihara Principles, Bang Khu Rat Town Municipality 
 

บทนํา 
 ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ซึ่ง
เปนกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในดานการบริหารงานบุคคลไดตามความตองการและความ
เหมาะสมของทองถ่ิน โดยเทศบาลเมืองบางคูรัด ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองบางคูรัด ท้ังยังใช
เปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหเหมาะสมอีกดวย (งานการเจาหนาท่ี, 2563) ซึ่งท่ีผานมา
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวามีปญหาบางในบางประการ โดย
ปญหาสําคัญที่พบ ไดแก จํานวนตําแหนงในแผนอัตรากําลังที่มีอยูไมสอดคลองกับปริมาณงาน ซึ่งทําใหมีบุคลากรไมเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน, การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงาน มีระบบอุปถัมภเขามาเก่ียวของ และบางครั้งเมื่อดําเนินการ
คัดเลือกและไดบรรจุแตงตั้งแลว ปรากฏวาบุคคลดังกลาวยังมีความสามารถไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน,บุคลากรท่ีมีอยูขาด
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ลาชา ตองมีการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่พนักงานบางรายรูสึกไมไดรับการประเมินผลอยางยุติธรรม เปนตน 
 โดยการบริหารงานบุคคลน้ันถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการบริหารงานบุคลากรเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุด
ของหน า ท่ีทางด านการบริหาร  และยั ง เป นรากฐานที่ เ ก่ี ยวข องไปในงานทุ กด านขององคกร ซึ่ ง ย อมถือวา  
การบริหารงานบุคลากรไมควรจะเปนเพียงการบริหารเก่ียวกับคนของหัวหนางาน หรือไมควรเปนเพียงงานดานบุคลากรที่
มอบหมายใหเปนความรับผิดชอบของแผนกใดแผนกหนึ่งเทาน้ัน หากแตควรจะมีฐานะเปน “ระบบยอยที่สําคัญที่สุด”  
ที่ครอบคลุมและมีอยู ในทุกสวนขององคกร (ธงชัย สันติวงษ , 2536) ซึ่ งหากองคกรใดมีการบริหารงานบุคคลท่ีดี   
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นั่นหมายความวาบุคลากรในองคกรนั้นมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ สามารถตอบสนอง
ตอเปาหมายการดําเนินงานขององคกรที่ตั้งไวได 
 พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมขอนี้นับวาเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูใหญหรือผูปกครอง ที่จําเปนจะตองประพฤติปฏิบัต ิมี 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา หากการ
บริหารโดยมีหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จะเปนการบริหารที่มีคุณธรรมดําเนินการปกครองดวยความเปนธรรม ทําใหสังคมมีสุข 
คุณธรรม 4 อยางนี้ สงเสริมการบริหารสนับสนุนการบริหารดวยความเรียบรอยสมประสงค ในการท่ีผูบริหารจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ ไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติดวย เพื่อใหผูตามเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาและใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดวยดี ผูบริหารถาปฏิบัติตนตามหลักของพรหมวิหาร 4 (พระ
ธรรมปฎก, 2542) ดังนั้นหากมีการนําหลักพรหมวิหาร 4 มาประยุกตใชในการบริหารงานบุคคลก็ยอมสงผลดีตอการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบางคูรัดมากยิ่งข้ึน  
 ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคลของเทศบาลเมืองบางคูรัด จึงไดนําหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเปน
หลักธรรมที่สามารถนํามาใชกับการบริหารงานบุคคลได มาประยุกตใช เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด โดยจะนําความคิดเห็นของบุคลากรในเทศบาลเมืองบางคูรัด มาวิเคราะหใหทราบถึง
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 เพ่ือจะไดนําไปจัดทําเปน
แนวทางในการแกไขปญหา หรือจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาล
เมืองบางคูรัด ตอไป 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 (สุนันทา เลาหนันทน, 2546) ไดใหความหมายไววา การบริหารงานบุคลากรเปนกระบวนการตัดสินใจ และ 
การปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน เพ่ือใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะสงผลสําเรจ็
ตอเปาหมายขององคการ กระบวนการตาง ๆ ที่สัมพันธเก่ียวของ ไดแก การวางแผนงานบุคลากร การวิเคราะหงาน การสรร
หา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน
เ ก้ื อ กูล  สุ ขภาพและความปลอดภั ย  บุ คล ากรและแรง งานสั มพันธ  ก า ร พัฒนาองค กา รตลอดจนการวิจั ย 
ดานบุคลากร 
 (สุดา สุวรรณาภิรมย, 2548) ไดใหความเห็นวา การบริหารงานบุคลากร เปนงานท่ีผูบริหารในองคการทุกคนตองให
ความสําคัญ ทั้งนี้เพราะงานดานการบริหารงานบุคลากร เปนงานที่มุงเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
ประสบการณ มีทัศนคติที่ดีเขามาทางานในองคการ อีกทั้งยังดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือฝกอบรม พัฒนา และปรับปรุงให
บุคคลซึ่งเปนสมาชิกในองคการเหลานี้ มีความรู ความสามารถ เพิ่มพูนมากขึ้น และทํางานในฝายของตนเอง รวมท้ัง
ประสานงานระหวางฝายหรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
 (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548) ไดใหความหมายไววา พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ, 
ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ,์ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะ
ชื่อว าดํ า เนินชี วิตหมดจด และปฏิ บัติตนตอมนุษยสั ตวทั้ งหลายโดยชอบ และไดอธิบายขยายความเกี่ ยวกับ  
พรหมวิหาร 4 เพ่ิมเติมไววาหมายถึง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมหรือของทานผูเปนใหญ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรม
ประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสทุธิ์ เปนหลักธรรมสําหรับทุกคนที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความ
ประพฤติที่จะแสดงออกหรือปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางถูกตองโดยสอดคลองกับสถานการณท่ีเขาประสบ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมด
จดและปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวท้ังหลายโดยชอบ หลักธรรมนี้ไดแก  
  1) เมตตา ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษย  
สัตวท่ัวหนาโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ไปที่ไหน ๆ ก็มีแตคนเอ็นดูรักใครอยากใกลชิด ดวยเหตุนี้เมตตาจึงเปนหลักธรรม
พ้ืนฐานของใจในขั้นแรกในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหมองกันในแงดี มีความปรารถนาดีตอกันพรอมที่จะรับฟง
และพูดจาเหตุผลของกันและกันไมยึดถือเอาความเห็นแกตัวหรือความเกลียดชังเปนที่ตั้ง 
  2) กรุณา ความสงสาร ปรารถนาใหผู อ่ืนพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

386 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

ของปวงสัตว  ซึ่ งความทุกข ก็คือ สิ่ งที่ เขามาเบียดเบียนให เกิดความไมสบายกายไมสบายใจและเกิดขึ้นจากปจจัย 
หลายประการดวยกัน  
  3) มุทิตา ความยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่น เบิกบานอยูเสมอตอสัตว
ทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข ไมนอยเนื้อต่ําใจเมื่อเห็นผูอ่ืนไดดีกวาตน เราตองหมั่นฝกหัดตนใหเปนคนที่มีมุทิตาอยูเสมอ เพราะจะ
เปนการสรางไมตรีและผูกมิตรกับผูอ่ืนไดงายและลึกซึ้ง 
  4) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยง
ธรรมดุจตราช่ัง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแก
เหตุอันตนประกอบ พรอมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉย สงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจ ท่ีควรทํา เพราะ
เขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาควรไดรับผลอันเหมาะสมกับความรับผิดชอบของตน 
 (พระธรรมปฎก, 2542) กลาววา การบริหารโดยมีหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จะเปนการบริหารท่ีมีคุณธรรมดําเนินการ
ปกครองดวยความเปนธรรม ทําใหสังคมมีสุข คุณธรรม 4 อยางนี้ สงเสริมการบริหารสนับสนุนการบริหารดวยความเรียบรอยสม
ประสงค ในการที่ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมใน
การประพฤติปฏิบัติดวย เพ่ือใหผูตามเกิดความเลื่อมใสศรทัธาและใหความรวมมือในการปฏบิัติภารกิจตางๆ ดวยดี ผูบริหารถา
ปฏิบัติตนตามหลักของพรหมวิหาร 4 จะเปนผูที่มีนิสัยอยางนี้ 1) เปนคนใจคอกวางขวาง เยือกเย็น ไมเปนพิษเปนภัยแกใคร 2) 
บุคลิกนานิยมนับถือ เปนที่พ่ึงของสังคม 3) มีน้ําใจประเสริฐ เปยมดวยมนุษยธรรม มองโลกในแงดี ทําใหมีชื่อเสียงดีเดน ชีวิต
ผาสุกในทุกที่ดวยหลักธรรมพรหมวหิาร 4 นี้ เปนหลักธรรมที่มีความสําคัญตอการบริหารมากโดยเฉพาะกับหัวหนา ดังน้ันการ
ที่หัวหนาจะนําหลักธรรมนี้มาใชกับผูใตบังคับบัญชามาพิจารณาสถานการณที่จะนําหลักธรรมนี้มาใช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุร ี
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
จํ านวนรวมทั้ งสิ้ น  265 คน โดยใชวิ ธีกํ าหนดขนาดของกลุ มตัวอยา ง  ใชสู ตรคํ านวณของ “ทาโร ยามา เน”  
(Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยผูศึกษาใชวิธีการสุม
ตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Non-probability sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Random Sampling) โดยไดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด จํานวน 265 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองเก็บ
ขอมูลคือ 160 คน 
 เครื่องมือ ท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม ซึ่ งแบงเปน 3 ตอน ไดแก   
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท
ตําแหนง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
ห ลั ก พร ห ม วิ ห า ร  4 ข อ ง เ ท ศ บ าล เ มื อ งบ า งคู รั ด  อํ า เ ภ อบ า งบั ว ท อ ง  จั ง ห วั ด น น ท บุ รี  จํ า น วน  16  ข อ  
3) ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบเชิงปริมาณเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดนําแบบสอบถามเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษาแลวนําไปแกไขการ
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หาคุณภาพเครื่องมือท่ีจัดทําข้ึน ประกอบดวย การหาความเท่ียงตรง (Validity) และคาความเชื่อถือได (Reliability) โดยการ
หาคาความเที่ยงตรง (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาขอความและความเหมาะสมของภาษาที่
ใชโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและพิจารณาความสอดคลองของ
เนื้อหา แบบสอบถาม มาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาตามสูตร (Index of Objective 
Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีตั้งแต 0.50 ขึ้นไป สําหรับขอคําถามท้ังหมดจํานวน 16 ขอ ซึ่งมีคา IOC (Index 
of Objective Congruence : IOC) อยูในชวงระหวาง 0.80 – 1.00  
 ผูศึกษาไดดําเนินการทดลองใชเครื่องมือโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง พรอม
แนบหนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือ (Try out) ตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองพิมลราช อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 30 คน  และนําไปหาคาความเ ช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใชวิธีการวิ เคราะหหา 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 “ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีคามากกวา 0.70-1.00”  
(สุจินต ธรรมชาติ, 2548) จากคําถามที่อยูในเกณฑ จํานวน 16 ขอ ซึ่งบงชี้ใหเห็นคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกลาวมี
คามากกวา 0.843 จึงเปนเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมมีคุณภาพและมีความเชื่อถือไดสูง สามารถนําไปใชวัดระดับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวหิาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง พรอมแนบหนังสือขอ
ความอนุเคราะหใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุร ีจํานวน 160 คน โดยการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1) ผูศึกษาไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงนายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
เพ่ือขอความอนุเคราะหใชพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด ที่เปนกลุมตัวอยาง  
ตามจํานวนที่กําหนดไว คือ 160 คน โดยผูศึกษาไดอธิบายเหตุผลการทําวิจัยและวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้และ 
รอรับกลับคืนหลักจากผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว 
 3) ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับคืน จํานวน 160 คน แบบสอบถามมี
ความสมบูรณทุกฉบับคิดเปนรอยเปอรเซ็นตแลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 ผูศึกษานําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองทํา และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิตจิากคอมพิวเตอร 
และทําการแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการประมวลผล
ในการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ โดยมวีิธีการดังน้ี 
 1) วิเคราะหขอมูลตามปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท
ตําแหนง โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
 2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ีโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3) วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดตอการบริหารงานบุคคลตาม
หลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ีโดยการทดสอบสมมติฐานการวจิัยท่ีเก่ียวกับ
ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหนง โดยใชการทดสอบสมมติฐาน (t-
test) และการทดสอบคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA/F-test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติจะทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
  1) จําแนกตามเพศ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
83 คน คิดเปนรอยละ 51.88 และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 48.12 
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 2) จําแนกตามอายุ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 41 – 50 ป 
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา ไดแก อายุ 31 – 40 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 31.25, อายุ 51 – 60 ป 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.12 และนอยที่สุด ไดแก อายุ 18 – 30 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.13 ตามลําดับ 
  3) จําแนกตามระดับการศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรหีรือเทียบเทา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 36.87 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 15.36, ระดับปริญญาโทขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.37, ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 12.50, ระดับปวท./ปวส./อนุปริญญา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 11.25 และ
นอยที่สุด ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยและ 9.38 ตามลําดับ 
    4) จําแนกตามประเภทตําแหนง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประเภทตําแหนงเปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 38.13 รองลงมาเปนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 
51 คน คิดเปนรอยละ 31.87 และนอยที่สุด คอื พนักงานเทศบาล จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะหพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ีโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีดังน้ี 
  1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด ดังนี้ 1) ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง มีการกําหนดตําแหนงเพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริมตอบุคลากรที่มีคุณสมบัติใหมีความเจริญกาวหนา ดวยความมุทิตา มีคาเฉลี่ย 4.34, 2) มีการสํารวจและ
เปดโอกาสใหแตละสวนราชการแสดงความตองการเก่ียวกับตําแหนงและจํานวนอัตราของบุคลากร ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย 
4.27, 3 )  ก ารจั ดทํ า แผน อัตรา กําลั ง มี กา รคํ านึ ง ถึ งความ เหมาะสมใน เ รื่ อ งของตํ า แหน ง และจํ านวนอั ตร า  
ตอปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ ดวยความเมตตา มีคาเฉลี่ย 4.24 และ 4) การพิจารณาในการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลัง
เปนไปโดยยุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเหตุผลความจําเปน ดวยความอุเบกขา มีคาเฉลี่ย 4.18 ตามลําดับ 
  2)  ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ ย 4.04  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ 1)  มีการคํานึงถึงตําแหนงวางที่ขาดแคลน
บุคลากร และหาวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ดวยความเมตตา มีคาเฉลี่ย 4.11, 2) การพิจารณาตัดสิน
คัดเลือกบุคคล เปนไปตามหลักเกณฑการใหคะแนนอยางเสมอภาค โดยปราศจากอคติ มีความโปรงใส ดวยความอุเบกขา มี
คาเฉลี่ย 4.08, 3) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อใหไดบุคลากร โดยเปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีคุณสมบัติสามารถเขา
รวมในการดําเนินการคัดเลือกได ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย 4.04 และ 4) มีการแสดงความยินดีตอผูที่ผานการคัดเลือก และ
ใหคําแนะนําเบื้องตนในการปฏิบัติงาน ดวยความมุทิตา มีคาเฉลี่ย 3.94 ตามลําดับ 
  3) ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยที่สุด ดังนี้ 1) สํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคคลในหนวยงาน และ
สงเสริมใหการสนับสนุนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย 4.19, 2) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ใชสําหรับสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และจัดแหลงเรียนรูเพ่ือใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง ดวยความเมตตา มี
คาเฉลี่ย 4.14, 3) สงเสริมบุคคลใหเผยแพรความรูท่ีไดจากการพัฒนาตนเอง และแสดงความช่ืนชมยินดีตอผลสําเร็จในการ
พัฒนาตนเอง ดวยความมุทิตา มีคาเฉลี่ย 4.09  และ 4) ในการพิจารณาสนับสนุนบุคคลใหเขารับการพัฒนาฝกอบรม มีการ
พิ จ า ร ณ า ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  มี ก า ร ห มุ น เ วี ย น บุ ค ค ล ใ น ห น ว ย ง า น  ด ว ย ค ว า ม อุ เ บ ก ข า  
มีคาเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ 
  4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานหลักพรหมวิหาร 4 พบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้   1) การทําบันทึกขอตกลงระหวางผูประเมินและ 
ผูถูกประเมิน มีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ ไมไดตั้งมาตรฐานสูงจนเกินไป ดวยความเมตตา มีคาเฉลี่ย 4.22, 2) 
ในระหวางรอบการประเมิน ผูประเมินมีการใหคําแนะนํา ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูถูกประเมินปฏิบัติไดตามมาตรฐาน
ที่ไดตกลงไว ดวยความกรุณา มีคาเฉลี่ย 4.20, 3) การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน เปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ตกลงไว โดยปราศจากอคติหรือความชอบสวนบุคคล ดวยความอุเบกขา มีคาเฉลี่ย 4.09  และ 4) มีการแจงผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใหแกบุคคล เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกลาวคําช่ืนชมตอผูที่ปฏิบัติงานไดดีดวยความ
มุทิตา มีคาเฉลี่ย 4.01 ตามลําดับ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ีที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหนง มีดังน้ี 
  1) การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ t – test  
แบบขอมูล 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคา Sig. อยูที่ 0.25 
  2) การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคา Sig. อยูที่ 0.14 แตเมื่อแยก
วิเคราะหรายดาน พบวาในดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 จําแนกตามอายุ โดยรวมแตกตางกัน ผล
การทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวามีคา Sig. อยูท่ี 0.04 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD พบความแตกตาง
จํานวน 1 คู คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล อายุ 18 - 30 ป มีความคิดเห็นแตกตางกันกับ อายุ 41 - 50 ป  
  3) การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวย
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคา Sig. อยูที ่0.81 
  4) การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามประเภทตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวย
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวามีคา Sig. อยูที ่0.95 
 4. ผูวิจัยไดตั้งคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaire) สําหรับใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด ไดใหปญหาและขอเสนอแนะแตละดาน ดังนี ้
  1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก อยากใหผูบริหารยึดหลักความเมตตา  
เปดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเน่ืองจากมีปริมาณงานมากขึ้น แตมีจํานวนคนปฏิบัติงานนอย 
  2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก ในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ตองมีความโปรงใส ควรยึดหลักอุเบกขา มีการพิจารณาดวยความเปนธรรม ปราศจากระบบอุปถัมภ 
  3) ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก หัวหนางานควรมีความกรุณาสงเสริมสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรม และในการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมควรมกีารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โดย
ใชอุเบกขาพิจารณาตามความเหมาะสม 
  4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก อยากใหผูประเมินผลพิจารณาการปฏิบัติงาน
ตามงานที่ปฏิบัติดวยความเปนธรรม โดยปราศจากอคติและความชอบสวนบุคคล 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวม 
ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา ไดมีการนําหลักพรหมวิหาร 4 มาประยุกตใชกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลเมืองบางคูรัด ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลมีความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับที่ (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2552) ไดใหความหมายไววา พรหมวิหาร 4 คือ คุณธรรมเครื่องอยู
ของผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําเปนหัวหนา ผูนําคน ใหเปนคนเที่ยงธรรม รูจักเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหรูจัก
เห็นใจ รูจักเขาใจ เอ็นดูผูนอยหรือผูใตบังคับบัญชาใหรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ก็จะยังนาเคารพนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาใหเกิดแก
หมูชนทุกฝายได และสอดคลองกับงานวิจัยของ (มยุวรรณ มาตรบรรเทา และดร.จรูญเกียรติ กุลสอน, 2559) ไดวิจัยเรื่อง 
“การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก  
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดานในแตละขอมีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายไดดังนี ้
 1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดวา การจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาลเมืองบางคูรัด มีการคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของตําแหนงและจํานวนอัตราตอปริมาณงานท่ีตอง
ปฏิบัติ,  มีการสํารวจและเปดโอกาสใหแตละสวนราชการแสดงความตองการเกี่ยวกับตําแหนงและจํานวนอัตราของบุคลากร,  
มี กา รกํ าหนดตํ าแหน ง เพื่ อ สนับสนุนและส ง เสริมต อ บุคลากรที่ มี คุณสมบั ติ ใ ห มี คว าม เจริญก าวหน า  และ 
การพิจารณาในการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังเปนไปโดยยุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเหตุผลความจําเปน เปนอยางดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (พระณัฐวุฒิ สุชาโต (คลังเงิน) และคณะ, 2563) ท่ีผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนอัตรากําลัง

โดยภาพรวมมีการปฏิบัตอิยูในระดับมาก (𝒙 = 4.02) 
 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมอยู ในระดับมาก ทั้ งนี้อภิปรายไดวา  
การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลของเทศบาลเมืองบางคูรัด มีการคํานึงถึงตําแหนงวางท่ีขาดแคลนบุคลากร  
และหาวิธีการดําเนินการเพ่ือใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงาน,  มีการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือใหไดบุคลากร โดย
เปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีคุณสมบัติสามารถเขารวมในการดําเนินการคัดเลือกได,  มีการแสดงความยินดีตอผูที่ผานการคัดเลือก 
และใหคําแนะนําเบ้ืองตนในการปฏิบัตงิาน และการพิจารณาตัดสินคัดเลือกบุคคล เปนไปตามหลักเกณฑการใหคะแนนอยาง
เสมอภาค โดยปราศจากอคติ มีความโปรงใส เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พระณัฐวฒิุ สุชาโต (คลังเงิน) และคณะ

, 2563) ทีผ่ลการวจิัยพบวา ดานการสรรหาบุคลากร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝒙= 4.02) 
 3) ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวหิาร 4 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดวา การพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเมืองบางคูรัด มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชสําหรับสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และจัดแหลง
เรียนรูเพ่ือใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง,  มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคคลในหนวยงาน และสงเสริมใหการ
สนับสนุนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม,  มีการสงเสริมบุคคลใหเผยแพรความรูที่ไดจากการพัฒนาตนเอง และแสดง
ค ว า ม ช่ื น ช ม ยิ น ดี ต อ ผ ล สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง  แ ล ะ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ส นั บ ส นุ น บุ ค ค ล ใ ห เ ข า รั บ 
การพัฒนาฝกอบรม มีการพิจารณาตามความเหมาะสม มีการหมุนเวียนบุคคลในหนวยงาน เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ดวงกมล กองชาง, 2559) ที่ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนาบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
สถานศึกษา ในอําเภอทาตะโก สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (𝒙 = 4.12) 
 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางคูรัด การทําบันทึกขอตกลงระหวางผูประเมินและผูถูกประเมินมีการ
คํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ ไมไดตั้งมาตรฐานสูงจนเกินไป, ในระหวางรอบการประเมิน ผูประเมินมีการใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูถูกประเมินปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่ไดตกลงไว, มีการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ใ ห แ ก บุ ค ค ล  เ พ่ื อ เ ป น ข วั ญ กํ า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  พ ร อ ม ทั้ ง ก ล า ว คํ า ชื่ น ช ม ต อ ผู ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด ดี   
และการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน เปนไปตามหลักเกณฑที่ตกลงไว โดยปราศจากอคติหรือความชอบ
ส วนบุ คคล  เป นอย า งดี  ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ง านวิ จั ย ของ  ( ด ว ง ก ม ล  ก อ ง ช า ง ,  2559)  ท่ี ผลการวิ จั ยพบว า  
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอทาตะโก สังกัดสํานักเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙= 4.17) 
 ผลการวเิคราะหโดยการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทตําแหนง ตางกัน พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาล
เมื องบางคู รั ดที่ มี  เพศ  ระดับการศึกษา  และประเภทตําแหน งต างกัน  มี ความคิด เห็น เ ก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน  
ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งเอาไว และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่มี อายุตางกัน  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี โดยรวม 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกวิเคราะหรายดาน พบวาในดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตาม
หลักพรหมวิหาร 4 บุคลากรที่ปฏิ บัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งกลุมคนท่ีคิดเห็นแตกตางกันคือ อายุ 18 - 30 ป กับ อายุ 41 - 50 ป อาจมาจากชวง
อายุที่ตางกันทําใหมีประสบการณการสมัครงานหรือประสบการณการทํางานท่ีตางกัน จึงมีความคิดเห็นแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ ควรมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังตามความเหมาะสม เชน 
เมื่อมีกรอบอัตรากําลังตําแหนงที่วางลงและมีผูปฏิบัติงานในดานนั้นมีเพียงพอแลว อาจจะยุบกรอบอัตรากําลังที่วางนั้นเพ่ือ
เปนการลดภาระคาใชจาย หรืออาจจะปรับเกลี่ยตําแหนงไปเปนตําแหนงอ่ืนที่มีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
 2. ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ ตองดําเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยยึดหลัก
ความเปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการสรรหาสามารถรองขอเพ่ือตรวจสอบได และในการสรรหาและคัดเลือกตอง
พิจารณาตามความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนง เมื่อไดผูผานการสรรหาและคัดเลือกแลวควรมีการแนะนําการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล 
 3. ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ ควรสนับสนุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเองมากขึ้น เชน วางนโยบายใหพนักงานเทศบาลตองไดรับการอบรมในหลักสตูรท่ีเก่ียวกับสายงานที่ตองปฏิบัติ อยางนอยป
ละหนึ่งหลักสูตร และเมื่ออบรมเสร็จแลวใหนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดตอใหกับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไปที่อยูภายใตการบังคับบัญชา 
 4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ ควรมีการกําหนดหลักเกณฑในการประเมิน 
ใหชัดเจน และแจงใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลทุกคนไดรับทราบ รวมท้ังกําหนดกรอบการใหคะแนนประเมิน 
ใหชัดเจน เพ่ือใหผูประเมินใหคะแนนดวยความสุจริตโปรงใส มีมาตรฐานสําหรับการใหคะแนน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวจิัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไข “การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหม
วิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”ี 
 2. ควรศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการบุคลากร เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”ี 
 3. ควรศึกษาเรื่อง “การบูรณาการใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบางคูรัด  
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”ี 
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การมีสวนรวมทางการเมอืงของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

Political Participation of People in Nong Phrao Ngai Subdistrict Administrative 
Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province 
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บทคัดยอ 

          บทความน้ี ผูศึกษามีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางายอําเภอไทรนอยจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในเขต
องคการบริหารสวนตําบล. อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ของประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน 
และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรา
งาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 7,667 คน โดยการใชการสุม
ตัวอยาง จํานวน 367 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และใช
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชคือ สถิติบรรยาย 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ แลวนํามา
วิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  ผลการศึกษาพบวา 1) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาในแต
ละดาน มีรายละเอียด คือ ดานการดําเนินการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ ดานการประเมินผล อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 และดานการตัดสินใจ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ 2) ประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีมี
สวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน  3)ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุร ีไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา และแนวทางแกไขปญหาที่สําคัญคือ 1) ดานการตัดสินใจ ไดมีสวน
รวมในการสนับสนุนโครงการ จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป โดยมีการระดมศักยภาพของทุกคนมารวมกันในการพิจารณาใน
โครงการตางๆ ที่คนในทองถิ่นตองรวมกันพิจารณาตอไป 2) ดานการดําเนินการ ไดมีสวนรวมชวยเหลืองานตาง ๆ เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินของทาน จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป โดยตองช้ีแจงมีสวนรวมพัฒนาคัดกรองโครงการตาง ๆ โดยตองนําโครงการท่ี
จําเปนมาจัดทํากอนเพ่ือพัฒนาทองถ่ินตอไป และ 3) ดานการประเมินผล ผูบริหารเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็น/รองทุกขเกี่ยวกับปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้น จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป เปนการสรางมาตรฐานการตรวจสอบเพ่ือไว
ตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองทองถ่ิน 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมทางการเมือง, ประชาชน, องคการบริหารสวนตําบล 

 
Abstract 

 

  This article had the following objectives: 1) to study the political participation of the people in the 
Nong Phao Yai Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province; 2)  to compare 
the political participation of people in the Sub- District Administrative Organization, Sai Noi District, 
Nonthaburi Province, classitied by gender, age, education level and different monthly incomes, and 3)  to 
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study the recommendations on the political participation of people in Nong Phao Yai Subdistrict 
Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province.  The research tool was a questionnaire. 
The sample group was people in Nong Phao Yai Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District, 
Nonthaburi Province.  There were 7 , 6 6 7  eligible voters By taking 367 samples, which were obtained by 
determining the sample size according to the Taro Yamane computational formula and using a simple 
random sampling method to collect the data.  The statistics used were descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics includingt-test, One-Way ANOVA. 
If any differences were found, it will be tested individually by Scheffe's method and then analyzed and 
processed by a computer.  The results of the study showed that :  1)  people in Nong Phao Yai Subdistrict 
Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province, played roles in political participation in all 
3 aspects at a high level with an average of 4. 14, likewise, when considering each aspect, it was at a high 
level with an average of 4.19, followed by the evaluation aspect at a high level with an average of 4.13 and 
decision-making at a high level with an average of 4.10, respectively; 2) people in Nong Phao Yai Subdistrict 
Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province, classified by gender, age, education level 
and different monthly income performed political participation in all 3 aspects with no difference; and 3) 
People in Nong Phao Yai Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province gave 
feedback on the problem and the important solutions to problems are as following : 1) fordecision-making, 
they participated in supporting the project, So standards should be maintained by mobilizing the potential 
of everyone to be considered in various projects that the local people must jointly consider; 2)  in term of 
procedure, they participated in various works to develop your locality.  Therefore, standards should be 
maintained and clarify the participation in the development to screen various projects by running the most 
necessary projects first for further development of the locality; and 3)  For assessment, executives give 
people the opportunity to express their opinions and grievances on various problems. Therefore, standards 
should be maintained. This is to create an audit standard to monitor the work of local politicians. 

Keywords : Political Participation, People, Subdistrict Administrative Organization   

 
บทนํา 

การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักการทีส่ําคัญในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยมีความสําคัญทัง้ใน
ฐานะที่เปนเครื่องมือและจุดมุงหมาย กลาวคือ ในฐานะเครื่องมือนั้นการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการท่ีประชาชน
ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางอิสระ โดยมีการรวมทางการกํากับดูแลและรวมตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร ใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองที่มีความสําคัญ และเปนกลไกในการแสดง
การมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน รัฐมีหนาท่ีจะตองใหการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครอง
มากสุดเทาท่ีจะเปนไดวิธีสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตัวเองดังกลาว สวนหน่ึงการกระจายอํานาจใหกับ
ทองถิ่นตาง ๆ เปนผูจัดดําเนินการปกครอง โดยหลักของการกระจายอํานาจแลวรัฐบาลจะตองจัดใหมีองคการบริหารสวน
ทองที่นั้น มีอิสระพอสมควรในการดําเนินการเก่ียวกับทองถิ่นตนเอง โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลจะประกอบดวย
นายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และฝายนิติบัญญัติไดแก สมาชิก อบต. มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนเชนกันใหเขามามีสวนรวมในการปกครอง 

ในปจจุบันการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีวิวัฒนาการมากขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในทุกระดับไมวา
นักเรียน นักศึกษาตลอดจนนักธุรกิจ นักวิชาการตาง ๆ โดยมีการตั้งเวทีปราศรัย การเดินขบวนเรียกรองประชาธิปไตยใน
รูปแบบตาง ๆ เชน กลุมนักเรียนเลว โดยจัดตั้งขึ้นมาเรียกรองการแสดงความคิดเห็นตอการศึกษา นําโดยเด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาสถาบันตาง ๆ และยังมีกลุมราษฎรที่มีการรวมตัวของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ โดยหลักการเพ่ือเรียกรองให
จัดการเลือกตั้งโดยเสียงสวนมากเปนหลัก จะเห็นไดวาประชาชนทุกระดับอายุมีความรูสึกเดียวกันคืออยากเห็นความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อผลักดันสังคมไทยใหกาวหนา ไมผูกขาดโดยกลุมใดกลุมหนึ่งเหมือนกับที่ผานมา จึงมีการรวมตัวกัน
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และนัดแนะกันเขามาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรูปแบบที่กลุมของเขาตองการโดยมีเสนอขอเรียกรองตอรัฐบาลเพ่ือให
รัฐบาลนําไปคิดวิเคราะหในขอเรียกรองตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการยอมรับในหลักการประชาธิปไตยเดียวกันที่ทุกคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระเสรี 

สําหรับชาวตําบลหนองเพรางายนั้น ประชาชนมีหลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิดรวมทั้งมีหลายชวงอายุแต
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกันบอย ๆ จากการเรียกประชุมหมูบานตลอดเวลาที่ผานมา และชาวตําบล
หนองเพรางายน้ัน กลุมเยาวชนและผูประกอบอาชีพที่แตกตางกันก็มีการรวมกลุมเพ่ือเสนอความคิดเห็นทางการเมืองอยูเสมอ 
โดยไมจํากัดสิทธเิสรีภาพในการรวมประชุมรวมกัน  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทร
นอย จังหวัดนนทบุร ี

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในเขตองคการบริหารสวนตําบล. อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ของ
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน 

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
เพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ี

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องน้ี เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรที่ใชในการวจิัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจํานวน 7,667 คน  

2. เทคนิควธิกีารสุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane) จากจํานวนของ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 367 คน และใชวิธีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย ไดแก แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ 
(Check List)  

ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 21 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคา ดังนี ้

 มากที่สุด  มีคาเทากับ 5 
 มาก  มีคาเทากับ 4 
 ปานกลาง  มีคาเทากับ 3 
 นอย  มีคาเทากับ 2 
 นอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรา

งาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด คือ ใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนผูรับกรอกแบบสอบถามไดอยางอิสระเสร ี

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
วธิีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
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4.1.ขอหนังสือจากศูนยการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถึงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  

4.2 สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ 
4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเอง 
4.4 เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลวจํานวน 367 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จึงตรวจสอบความสมบูรณและ

จัดลําดับขอมูล 
4.5 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลตอไป 

 5. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ในการวจิัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสาํเร็จรปูทาง

สังคมศาสตร มีลําดับขั้นตอน ดังนี ้  
5.1 ศึกษาวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คาความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) 
5.2. ศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย 

อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ีโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
5.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย กับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดาน

เพศ โดยใชการทดสอบคาท-ีเทสท (t-test) สวนดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) 

 5.4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยใชการแจกแจงคาความถี ่ (Frequency) และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย 
  

ผลการวิจัย 

1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีสวนรวมทางการเมอืง 
โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาในแตละดาน มีรายละเอียด คือ ดานการดําเนินการ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 และดานการตัดสินใจ อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10ตามลําดับ 

2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน  

3. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหา และแนวทางแกไขปญหาที่สําคัญคือ 1) ดานการตัดสินใจ ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ จึงควรรักษา
มาตรฐานไวตอไป โดยมีการระดมศักยภาพของทุกคนมารวมกันในการพิจารณาในโครงการตางๆ ที่คนในทองถิ่นตองรวมกัน
พิจารณาตอไป 2) ดานการดําเนินการ ไดมีสวนรวมชวยเหลืองานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทองถ่ินของทาน จึงควรรักษามาตรฐานไว
ตอไป โดยตองชี้แจงมีสวนรวมพัฒนาคัดกรองโครงการตาง ๆ โดยตองนําโครงการที่จําเปนมาจัดทํากอนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป และ 3) ดานการประเมินผล ผูบริหารเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น/รองทุกขเกี่ยวกับปญหาตางๆที่
เกิดข้ึน จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป เปนการสรางมาตรฐานการตรวจสอบเพ่ือไวตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง
ทองถ่ิน 
 

สรุปและอภิปรายผล 

1) จากผลการวิเคราะหขอมูล ดานที่ 1 คือ ดานการตัดสินใจ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 4 ไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา ซึ่งมีคาแปลผล อยูในระดับมากที่สุด ฝายบริหารสวนทองถ่ินจะเคารพความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก 
เพราะฝายบริหารคือตัวแทนของทองถ่ินหรือลูกหลานของทองถิ่นนั้น ๆ ท่ีเลือกเขามาพัฒนาทองถิ่นของตนในการพิจารณาใน
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โครงการตาง ๆ ที่ตองมีการรับรูและตัดสินใจรวมกัน ดวยเหตุนี้ผลการวิจัยขอนี้จึงอยูในระดับทุกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นิรากร พันธหอม ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานของ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) กรณีศึกษาบานเนินกระบก หมูท่ี 12 ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการขั้นตอนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 8 ขั้นตอน 
ไดแก การมีสวนรวมในการจัดเก็บขอมูล การเตรียมการประชุมหมูบาน การประชุมหมูบาน การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน การ
ใหความเห็นชอบและรบัรองแผนฯ การประสานและการใชแผนฯ การตรวจสอบและติดตามผล และการทบทวนปรับปรุงแผน
ฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิ์ธนัชท วารุณสหรัชภณ 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลตลาดจินดา 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง สวนดานการมีสวน
รวมในการปฏิบัติดําเนินงาน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับนอย 

2) จากผลการวิเคราะหขอมูล ดานท่ี 2 คือ ดานการดําเนินการ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอที่ 7.  
มีไดมีสวนรวมชวยเหลืองานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทองถ่ินของทาน ซึ่งมีคาแปลผล อยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา 
ฝายบริหารของการปกครองทองถ่ินจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนเปนหลัก จะใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ โครงการ
อยางเปดเผย และนําความคิดของประชาชนมารวมกันในการดําเนินการพัฒนาการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุเนติลักษณ ยกเทพ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบาน
เดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานเดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีสวนรวมอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ วนรวมอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติอลีนา ใจเพียร ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา ระดับการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเหมืองงา โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายดานจะพบวามีคาเฉลี่ยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการมีสวนรวมในข้ันรับฟงความคิดเห็น ดานการมีสวน
รวมในขั้นใหขอมูลขาวสาร ดานการมีสวนรวมในข้ันเสริมอํานาจ ตามลําดับ 

3) จากผลการวิเคราะหขอมูล ดานที่ 3 คือ ดานการประเมินผล พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอที่ 5 ไดรับเชญิเขา
ตรวจสอบแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลอยูเสมอ หากเห็นวาไมโปรงใส ซึ่งมีคาแปลผล อยูในระดับมากที่สุด เปน
เชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชน ไดมีสวนรวมในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของตําบลหนองเพรางายอยางไม
ปดบัง มีการแจงรายละเอียด ขั้นตอนการทํางาน ประโยชนของการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมอยางเปนระบบและโปรงใส 
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบตามนโยบายของตําบลโดยตรง และยังสามารถนําเรื่องที่ตรวจสอบเรียก
ประชุมเพ่ือระงับการกอสรางไดถาเห็นวาไมชอบธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิกุล สัจจามรรค ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
ประเด็นการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง พบวาประชาชนจํานวนมาก มีความรูพ้ืนฐานในเรื่องสิทธิ และ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญสอดคลองกับรัฐบาลใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่นพบวา กิจกรรมที่
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมมากที่สุด ไดแก การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครลําปาง
แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความสนใจในความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงในทองถ่ิน ประเด็นการขยายผลการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง คือการเขาไปมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติการหรือการดาเนินการ 
ขั้นตอนการจัดสรรผลประโยชนรวมกัน และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาที่ไดประชาชนไมเขาไปมีสวนรวม 
เพราะมีตัวแทนหรือเพื่อนบานเขาไปมีสวนรวมอยูแลว เทศบาลนครลําปางจะตองกระตุน และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดสรร ผลประโยชนรวมกันและการมีสวนรวมกันและการมีสวนรวมในการประเมินผล และไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรินทร เฉลิมฤทธิวัฒน  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินของสตรี ใน
เขตเทศบาลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวา สตรีมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นอยูในระดับ
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นอย และเมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวาสตรีมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินดานการเลือกตั้ง ดานการแสดงความ
คิดเห็น ดานการจัดตั้งและรวมกลุมผลประโยชนและดานการแสดงออกของประชาชน อยูในระดับนอยทุกดาน 

ขอเสนอแนะการวิจยั 

  1) ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเพ่ือความโปรงใสของตําบลตําบล
หนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ี

2) ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการรวมประชุมสวนทองถิ่นของตําบลตําบลหนองเพรางาย 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ี

3) ควรศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการกําหนดแผนงานทองถ่ินรวมกันของชุมชนตําบลตําบลหนอง
เพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ี
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การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร  
สวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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บทคัดยอ 

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสราง
พ้ืนฐานขององคการบริหาร ส วนตําบลคลองพระยาบันลือ อํ า เภอลาดบัวหลวง จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการ บริหารสวนตําบลคลอง
พระยาบันลือ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดํ า เนิน งานด านโครงสรา งพื้ นฐานขององคกา รบริ หารส วนตํ าบลคลองพระยาบันลือ  อํ า เภอลาดบั วหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคือ ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลอื อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํ า น ว น  3 0 2  ค น  ซึ่ ง ไ ด จ า ก ก า ร กํ า ห น ด ข น า ด ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง โ ด ย  วิ ธี ก า ร ต า ม สู ต ร คํ า น ว ณ ข อ ง 
ทาโร ยามาเน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มี

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (�̅�) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง เดียว F-test 
หรือ (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) แลวนํามาวิเคราะหและ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  
ผลการวจิัยพบวา  
 1) การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยา
บันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งสามดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานไฟฟาแสงสวาง ดานระบบประปา และดานการคมนาคม ตามลําดับ 
  2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลําดับตามความถ่ีสูงไปหาต่ําสามลําดับแรก คือ ควร
ใหประชาชนทุกรวมไดเขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหาตัดสินใจ ในโครงการตาง ๆ เพ่ือความโปรงใส ควรใหเจาหนามีสวน
เขามาตรวจสอบโครงการในแตละดานอยางสม่ําเสมอ ใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลใหคุมคาที่สุด และควรมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลการทํางานอยางเปดเผยเพ่ือใหประชาชนรับทราบ 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, โครงสรางพ้ืนฐาน, ประชาชน 
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Abstract 
 The Objectives of this paper are as follows:  1)  to study people's participation in an infrastructure 
operation of Khlong Praya Bunlue Subdistrict Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, 2)  to compare the people's participation in the infrastructure operation of 
Khlong Praya Bunlue Subdistrict Administrative Organization, classified by gender, age, education [eve[ and 
occupation, and 3) to suggest guidelines for people's participation in the infrastructure operation of Khlong 
Praya Bunlue Subdistrict Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province. 
 The sample group used in this research was 302 people in Khlong Praya Bunlue Subdistrict 
Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, which were 
determined by the sample size determination of Taro Yamane's. The instrument used for data collection 
was a 5- rating scale questionnaire of 15 questions with a reliability of 0. 90.  The statistics used in the data 
analysis were percentage, mean, standard deviation (S.D.), hypothesis testing, t-test, the analysis of variance 
with on-way F-test (One-Way ANOVA). If any differences were found, it would be tested in pair by Scheffe's 
method with computerized analyze and process. 
The resutts showed that: 
 1)  People's participation in the infrastructure operation of Khlong Praya Bunlue Subdistrict 
Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, was at a high level 
in overall of all three aspects arranged in descending order of average value as follows:  electric lighting, 
water supply system and transportation. 
 2)  The hypothesis testing results revealed that the people classified by gender, age, education 
level and occupation, had participation in the infrastructure operation of Khlong Praya Bunlue Subdistrict 
Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province in overall and in each 
aspect with no different inconsistent with the assumptions set. 
 3)  The recommendation on people's participation in infrastructure operation of Khlong Praya 
Bunlue Subdistrict Administrative Organization, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province in 
the respective levels were as follows:  authorizing all people to participate in decision making in various 
projects for transparency, allowing officers to regularty inspect each aspect of the projects for worth and 
most cost-effective budget in the implementation of Subdistrict Administrative  
Organization, and supporting openly public relation on work performance for peopte's acknowledgment. 

Keywords: Participation, lnfrastructure, Peopte 
 

บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทยที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพื่อกระจายอํานาจการปกครอง 
(Decentralization) ใหประชาชนในทองถ่ินระดับตําบลไดมีโอกาสเรียนรูแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง และมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครอง(Political Participation) หรือที่ เรียกกันวาปกครองตนเอง (Local Self government)  
ตามระบอบประชาธิปไตย หลักการสําคัญในการจัดระเบียบการปกครองประเทศ คือ “หลักการกระจายอํานาจ”  
ซึ่งรัฐบาลตองจัดใหมีและสงเสริมรูปแบบการปกครองของประชาชนข้ึนในทองถิ่นตาง ๆ ใหสมบูรณท่ีสุด (วุฒิสาร ตันไชย, 
2557: 13)   
 การพัฒนาทองถ่ินจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบตอประชาชน เปรียบเสมือนสะพานเช่ือมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต ถาหาก
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ประชาชน มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาทองถิ่นก็จะตรงตามความตองการ
ของประชาชน ทําใหเกิดพลัง ทําใหเกิดความสําเร็จ ตามที่คาดหวังไว  แมวาองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือจะได
ดําเนินงานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานมาอยางตอเนื่องรวมทั้งใช งบประมาณเปนจํานวนมากแตยังไมเคยมีการศึกษาวิจัย 
การมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนระบบ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญอยางยิ่ง แตการมีสวนรวมของ
ประชาชนดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือที่จะสะทอนถึงปญหาความตองการของ
ประชาชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล
คลองพระยาบันลือและความมุงหวังสูงสุดคือการตอบสนองความ ตองการของประชาชนไดเต็มที่และคุมคาเหมาะสมกับ 
งบประมาณที่จัดสรรลงไป 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขตการปกครอง 7 
หมูบาน สภาพพ้ืนที่ทําการเกษตรเปนสวนใหญ ซึ่งภายในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานไมวาจะเปนการคมนาคมขนสง ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ยังเปนความตองการของประชาชนในหมูบาน 
สะทอนไดจากการออกประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบลการเสนอโครงการอันดับแรก ๆ ของทุกชุมชนสิ่งที่
ประชาชนตองการคือการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานการจัดบริการสาธารณะ
ระดับชุมชน เก่ียวของกับการกินดีอยูดีของประชาชนในแทบทุกดาน การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีผานมาจะ
พบวามุงเนนทางดานโครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ ซึ่งเปนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกลําดับแรกใหแกประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับบริการโดยตรง เพ่ือประเมินผลการมีสวนรวมและเปน
การรับทราบปญหาของการใหบริการที่มีตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งจะแสดงใหเห็นวามีความจําเปนตองการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน อยางตอเน่ืองตอไปอยางไร เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ สามารถใหการมีสวนรวม
ของประชาชน   ไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางพ้ืนฐานจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาที่จะทําใหการบริการประชาชน
ไดรับความสะดวก อันเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาหมูบาน ชุมชน ใหมีความเจริญยิ่งข้ึนตอไป (องคการบริหารสวนตําบลคลอง
พระยาบันลือ, 2561: 21) 
 ดังนั้น ผูวิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยใน
ครั้งนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร สวนตําบล
คลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการ บริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยูธยา 
จํานวน 302 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนรวมทั้งสิ้น 302 คน โดยใชวิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
คํานวณของ “ทาโร ยามาเน” (Taro Yamane) ลําดับตอไปนํามากําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง คํานวณโดยใชวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรจากสูตรการกระจายตามสัดสวน  
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 เครื่องที่มีใชในการเก็บขอมูล การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบเชิงปริมาณเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ได
ดําเนินการตามขั้นตอน มีดังนี้ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ“การมีสวน
รวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ตําบลคลองพระ
ยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและสราง
แบบสอบถาม เสนออาจารยท่ีปรกึษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหไดขอคําถามที่มีความครอบคลุมดาน
เนื้อหาความสมบูรณของภาษา ความเที่ยงตรงของขอความและตรงตามวัตถุประสงคของ   การวิจัย นําแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาแลวนําไปแกไขการหาคุณภาพเครื่องมือที่จัดทําขึ้นนี้ ประกอบดวย การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยคา
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเน้ือหาตามสูตร (Index of Objective Congruence : IOC) โดยเลือก
ขอคําถามทีม่ีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป นํามาวิเคราะหคาความเช่ือถือได (Reliability)  โดยแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางที่ไม
ใชกลุมตัวอยางจริง (TryOut) แตมีคุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้ง จํานวน 30 ชุด และนําไปหาคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชวิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช การวิเคราะหขอมูล (Data Analyzed) และการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการประมวลผล
ในการวเิคราะหขอมูลดวยวธิกีาร ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลตามปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ โดยหา
คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และอธิบายสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามในตารางประกอบคําการบรรยาย 
 2. วิเคราะหเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ โดยวิธีการ หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอ
ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 
 3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใชการ
ทดสอบสมมติฐาน (t-test) และการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA/F-test) เมื่อพบความแตกตาง
จะเปรียบเทียบ หาคาความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ (LSD) Least Significant Difference 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
               1) จําแนกตามเพศ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 50.7 
และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 49.3 
               2) จําแนกตามอายุ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31 – 45 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 34.8 
รองลงมา ไดแก อายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 25.8  อายุ 18 – 30 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.5  
และอายนุอยที่สุด 46 – 60 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 16.9  ตามลําดับ 
    3) จําแนกตามระดับการศึกษา  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญตามระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาเปนระดับประถมศึกษา จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 25.7 ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และนอยที่สุด ไดแก ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 21 คน   คิดเปนรอยและ 7.0 ตามลําดับ 
 4) จําแนกตามอาชีพ ประชาชนทีต่อบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 52.3 
รองลงมา มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 29.8 อาชีพพนักงาน/ลูกจางเอกชน จํานวน 36 คน 
คิดเปน รอยละ 11.9  และนอยที่สุด คือ อาชีพรับราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ 
 2.  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยูยา ทั้ง 3 ดาน มีดังน้ี 
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     1) ดานการคมนาคมขนสง พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามคาเฉลีย่จากมากที่สดุไป
หานอยที่สุด ดังน้ี 1) ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงผิวจราจรใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงซอมแซมถนนมาก
นอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.22  2) ทานมีสวนรวมในการซอมแซมถนนภายในเขต อบต. มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.06  3) 
ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารดานการคมนาคมขนสง ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือมากนอยเพียงใด มี
คาเฉลี่ย 4.05 4) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการกอสรางปรับปรุงถนนที่ใชสัญจรในหมูบานมีความสะดวกมาก
นอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.99 และ 5) ทานมีสวนรวมในการเสนอแผนงาน ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ใหเปนโครงการคงทน
ถาวรมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ 

     2) ดานไฟฟาแสงสวาง  พบวาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไป
หานอยที่สุด ดังนี้ 1)  ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดูแลซอมแซม และบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ มากนอย
เพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.33  2) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารดานไฟฟาแสงสวาง ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยา
บันลือ มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.26  3) ทานมีสวนรวมในการจัดใหมีอุปกรณไฟฟาท่ีจําเปนเพื่อความสะดวกในการ
ดําเนินงานการบํารุงไฟฟา มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.15  4) ทานมีสวนรวมในการขยายและเพิ่มจํานวนโคมไฟฟาสองทาง
ในเขต อบต. มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ และ5) ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใช
ไฟฟา มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.12 ตามลําดับ 

     3) ดานระบบประปา  พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหา
นอยที่สุด ดังน้ี 1)  ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใชน้ํา มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 4.22  2) ทานมี
สวนรวมในการจัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดในที่สาธารณะ และจัดซอมแซมทอประปาที่ชํารุดเสียหาย มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 
4.20 3) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารดานระบบประปา ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ มากนอย
เพียงใดมีคาเฉลี่ย 4.06 4) ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบประปาใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่ง
ถึง มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.96 และ 5) ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบูรณะ ซอมแซม ระบบประปา 
รวดเร็วทันตอเวลาและเหตุการณ มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรายผล 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยา
บันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โดยรวม ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการ
บริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ไดเรงพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสง เชนปรับปรุงถนนใหมีสภาพพรอมใช
งาน ไมเปนหลุมเปนบอ ใหเพียงพอกับความตองการของ ประชาชน เพ่ือใหสามารถรองรับความเจริญกาวหนาของทองถิ่นใน
อนาคต เพ่ือประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน รวมถึง ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู ใหมีสภาพที่สม
บูรณใหใชการไดดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางเต็มที่และเรงรัดขยายเขตไฟฟา
สาธารณะและประปา ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีจึงสงผลใหประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานในแตละขอมีประเด็นที่นํามาอภิปรายไดดังนี ้
            1) ดานการคมนาคมขนสง ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ  โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา  ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ 
 มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการคมนาคมขนสง และมีสวน
รวมในการปรับปรุง ซอมแซมถนนภายใน อบต. เปนอยางดี  
 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ขอที่วา “การมีสวนรวมในการปรับปรุงผิวจราจรใหเปนถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ และ
ปรับปรุงซอมแซมถนนมากนอยเพียงใด” ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงผิวจราจรไมใหเปนหลุมเปนบอมีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางประชาชนกับรัฐเปนอยางดี  
 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการเสนอแผนงาน ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ใหเปน
โครงการคงทนถาวรมากนอยเพียงใด” ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา  ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ คอนขางท่ีจะมีสวน
รวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ในการเสนอแผนงานในโครงการตาง ๆ ไดอยางสมควร  
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2) ดานไฟฟาแสงสวาง โดยรวมอยูในระดับมาก ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ  โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา  ประชาชนในตําบลคลองพระยา
บันลือ  มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานดานไฟฟาแสงสวาง และมีสวน
รวมในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลซอมแซม และบํารุงรักษาไฟฟา  
            ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  ไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดูแลซอมแซม และ
บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ มากนอยเพียงใด” ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีสวนรวมในการ
รับรูขอมูลขาวสาร ในการจัดระบบติดตั้งไฟฟาสาธารณะของหมูบานมีความสวางเพียงพอ มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะมีความ
เหมาะสมในจุดท่ีปองกันเหตุรายและจัดระบบติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบกอนมีการติดตั้งไฟฟาเพื่อใหประชาชนไดประโยชนและ 
           ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใชไฟฟา มากนอย
เพียงใด” ท้ังนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ในการเสนอปญหาความเดือดรอนบางครั้งอาจจะไม
ครอบคลุมเทาที่ควร  
             3) ดานระบบประปา โดยรวมอยูในระดับมาก ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ  โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา  ประชาชนในตําบลคลองพระยา
บันลือ  มีสวนรวมในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานดานระบบประปา ประชาชนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดระบบน้ําประปาภายในหมูบานของทานสะอาดไดมาตรฐาน มีความเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน  
   ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ไดแก ขอท่ีวา “ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนในการใชน้ํา มากนอย
เพียงใด” ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ไดมีสวนรวมประชุมแกไขปญหาความเดือดรอนในการใช
น้ําอุปโภค บริโภค ใหประชาชนมีประโยชนสูงสุด  ซึ่ง 
                ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบูรณะ ซอมแซม ระบบ
ประปา รวดเร็วทันตอเวลาและเหตุการณ มากนอยเพียงใด” ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ อยาก
ใหมีสวนรับรูขอมูลขาวสารในการซอมแซมระบบประปา ใหมีความพรอมสําหรับการใชงานตลอดเวลา  

ผลการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ตางกันดังน้ี 
 พบวา ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาด
บัวหลวง โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ท่ีมีเพศตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาด 
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา 
การมีสวนรวมประชาชนที่มีเพศตางกันมีความรูความเขาใจในทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ  การมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันความคิดเห็นของประชาชนไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิง ตางก็มีความ
ตองการในการพัฒนาทองถิ่น ตองการถนนท่ีดี ไฟฟาสวาง น้ําประปาไหลสะดวก ซี่งความตองการพ้ืนฐานเหลานี้ทุกเพศมี
ความตองการไมตางกัน  

สมติฐานท่ี 2 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มีอายุตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน 
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405 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสราง
พ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน ไม
แตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความรูความเขาใจในทั้ง 3 ดาน โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  การมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันความคิดเห็นของ
ประชาชนไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิง ที่มีอายุในแตละชวง ก็มีความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน ในดานตาง ๆ ซี่ง
ความตองการพ้ืนฐานเหลานี้ทุกอายุมีความตองการไมตางกัน  

สมมติฐานขอที่ 3 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอ

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดาน
โครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 3 ดาน 
ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีอายุตางกันมีความรูความเขาใจในทั้ง 3 ดาน โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  การมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันความคิดเห็นของ
ประชาชนไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิง ที่มีอายุในแตละชวง ก็มีความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน ในดานตาง ๆ ซี่ง
ความตองการพ้ืนฐานเหลานี้ทุกอายุมีความตองการไมตางกัน  

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือ ท่ีมีอาชีพตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตางกัน 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพตางกัน 
มีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว      
ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในตําบลคลองพระยาบันลือไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานเปนอยางมาก เนื่องจากมีผลความเปนอยูของประชาชน จึงมีการจัดสรรงบประมาณจํานวนมาก เพ่ือใชใน
การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเปนไปตามความตองการของประชาชนทุกกลุมทุกอาชีพ ที่ไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1) ควรศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
พระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
   2) ควรศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
   3) ควรทําการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในเรื่องบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ  อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

406 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

เอกสารอางอิง 

โกวิท พวงงาม. (2548). การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 
จุรี สายจันเจียม, พระมหาประภาส ปริชาโน, สมศรี แกวกิตติ และ ศุภสิทธิ์ ลินทมาตย. (2560). รูปแบบการบริหารงานบุคคล

ตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสํานักงานเทศบาลเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารการบริหาร
การปกครองและนวัตกรรมทองถิ่น, 1(1), 15-16. 

ชินพัฒน ทีสุกะ. (2560). การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบานขา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ชูวงศ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถ่ิน กรมการปกครอง. 
ณัฏฐพันธ เขจรนันท. (2546). การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่. 
ดนัย ไชยโยธา. (2544). พจนานุกรมพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเอส พริ้นติ้งเฮาส. 
ดวงกมล กองชาง. (2559). การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศกึษา ในอําเภอทาตะโก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค เขต 3. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

ทัศนีย รามอน. (2559). ความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในพื้นที่อําเภอเกาะจันทร จังหวัด
ชลบุรี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธงชัย สันติวงษ. (2536). การบริหารงานบคุคล. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานชิ. 
ปญญา คลายเดช. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร. (พิมพครั้งท่ี 2). โรงพิมพ : หจก.ขอนแกนการพิมพ.  
พระณัฐวุฒิ สุชาโต (คลังเงิน), เจาอธิการบุญชวย โชติวํโส และ ประจิตร มหาหิง. (2563). การบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัดขอนแกน. 
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน, 7(2), 300-301. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2542). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 
พระธรรมเมธาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ). (2551). ธรรมปริทรรศน. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2548). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. (พิมพครั้งที่ 12). กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้งแมส โปรดักส จํากัด. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงคฺโล). (2552). หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป : คุณลักษณะความเปนผูนําที่ด.ี ราชบุรี 

: มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายาราม. 
มยุวรรณ มาตรบรรเทา และ ดร.จรูญเกียรติ กุลสอน. (2559). การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ. ธรรมทรรศน, 16(3), 165-166. 
ละเอียด จงกลนี. (2535). การพัฒนาองคการ. (พิมพครั้งท่ี 3). ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
วรญา ทองอุน. (2548). มนุษยสัมพันธในองคกร. สุรินทร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 
วิจิตร ศรสีะอาน และอวยชัย ชบา. (2539). การบริหารงานบุคคล. (พิมพครั้งท่ี 20). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุนันทา เลาหนันทน. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ. 
เสนาะ ติเยาว. (2543). การบริหารงานบุคลากร. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.  
อุทัย หิรัญโต. (2523). การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. 

 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

407 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ 
ของแรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

Opinions of Informal Labors Toward Decision-Making to Voluntary Insurer in 
Mueang District, Samutprakan Province    

อุษารีย หิรัญวัฒน*, ฐากูร หอมกลิ่น   
Usaree Hirunyawat*, Thakul Homklin 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 
*Corresponding Author E-mail: cotton8088@hotmail.com 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ
ของแรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 4 ดาน คือ ดานสิทธิประโยชนทดแทน, ดานวิธีการสมัคร
เปนผูประกันตน, ดานชองทางการชําระเงินสมทบ และดานอัตราเงินสมทบ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ กลุมผูประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยูในระบบประกันสังคมในพ้ืนที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
394 คน จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นที่มีตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพ้ืนที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหานอยท่ีสุด มีดังนี้ 1) ดานชองทางการชําระเงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.93  2) ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน มีคาเฉลี่ย  
3.90 3) ดานอัตราเงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.86 และ 4) ดานสิทธิประโยชนทดแทน มีคาเฉลี่ย 3.66 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบพบวาผูประกันตนตาม
ภาคสมัคร พบวาผูประกันตนตามภาคสมัครใจ ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวม
ทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน ผูประกันตนตามภาคสมัครใจที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวมทั้ง 4 ดานแตกตางกัน และไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ คือ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธผานสื่อในทุก ๆ  ดาน ควรมีการอบรมเครือขายประกันสังคมเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนกรณตีาง ๆ  แกผูประกันตน แรงงานนอกระบบและผูที่มีความเกี่ยวของ ควรพิจารณา
เพ่ิมเครือขายรับสมัครประกันสังคมมากขึ้น มีการประชาสัมพันธวิธีการสมัครเปนผูประกันตนใหมากขึ้น และใหแรงงานนอกระบบ
สามารถสมัครผานอาสาสมัครแรงงาน(อสร.) ไดรวมถึงใหสามารถสมัครการสมัครเปนผูประกันตน ณ จุดบริการอื่นนอกจากสํานักงาน
ประกันสังคม ควรเพ่ิมชองทางการชําระเงินสมทบผาน Online Banking หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคาร และมีขอความ SMS แจง
การชําระเงนิสมทบ 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น, การตดัสินใจ, ผูประกันตน, แรงงานนอกระบบ 

 
Abstract 

 
The research aims to study and compare opinions of informal workers toward decision -  making to 

voluntary insurers in Mueang District, Samutprakan Province in 4 aspects : the compensation benefits, the applying 
method, the contribution payment method and the rate of contributions. The data of this quantitative research were 
collected by questionnaires from 394 samples of insured persons under section 40 in the social security system in 
Mueang District, Samut Prakan Province. The results showed that :  The level of opinion towards the decision to 
become a voluntary insurer of informal workers in the area of Mueang District, Samut Prakan Province as a whole 
in all aspects was at a high level sorted in descending order of average as follows :  1)  the contributions payment 

showing the average score of 3.93, 2)  the applying method showing the average score of 3.90, 3)  the rate of 
contributions showing the average score of 3.86, and 4) compensation benefits showing the average score of 3.66, 
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respectively.  Hypothesis test comparison between personal factors and opinions towards the decision to 
apply for voluntary insured of informal workers in Muang District, Samut Prakan Province. It was found that 
the voluntary insurers with different sexes had opinions on the decision to become a voluntary insurer of 
informal workers in the area of Mueang District, Samut Prakan Province, including all 4 aspects there were 
not different.  Voluntary insured persons with different age, education level, occupation, monthly income 
had different opinions about the decision to become a voluntary insurer of informal workers in the area of 
Mueang District, Samut Prakan Province, including all 4 aspects. The proposed policies for the Social Security 
Office Samut Prakan Provincial showed that  the public relations through the media in every aspect should 
be increased, social security network training should be conducted to create knowledge and understanding 
about benefits in various cases to the insured informal workers and related persons, increase more social 
security recruitment networks, the application should be accessed through the Labor Volunteer (PSU) and 
other service points besides the Social Security Office.  The contribution payment method should be able 
to pay via Online Banking or the bank's application, and have an SMS message informing the payment of 
contributions. 

Keywords : opinion, decision – making, insurer, informal workers  
 

บทนํา 
ปญหาแรงงานนอกระบบในปจจุบัน ท่ีทํางานโดยไมมีสัญญาจางหรือไมมีนายจางตามกฎหมายแรงงาน หรือผู

ประกอบอาชีพอิสระและไมไดรับการคุมครอง คือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน และไมมีคาจางหรือคาตอบแทนท่ี
แนนอน ขอมูลการสํารวจแรงงานนอกระบบ ป 2563 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวามีแรงงานนอกระบบซึ่งเปนผูที่ทํางาน
แตไมไดรับความคุมครอง หรือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานถึงรอยละ 53.8 ของผูทํางานทั้งหมด 37.9 ลานคน 
และจากขอมูลยังพบวาแรงงานนอกระบบเหลานี้อยูในภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ และมีการศึกษาไมสูงนักและพบวารายได
ที่ไดรับคอนขางนอย หากแรงงานนอกระบบเหลานี้ไมไดรับความชวยเหลือ และสรางโอกาสใหดีขึ้น เมือ่มีอายุมากขึ้นจะสงผล
กระทบตอสังคมในอนาคตตอไป(สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ2563) 

การชวยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของแรงงานนอกระบบอยางหนึ่งคือการสรางหลักประกันทางสังคม ซึ่งการ
ประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันสังคมในการดํารงชีวิตในกลุมของ สมาชิกที่มีรายไดและจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม เพ่ือรับผิดชอบ ในการเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร 
ชราภาพและการวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายไดอยางตอเนื่อง สํานักงานประกันสังคมซึ่งเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนประกันสังคมใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สงเสริมความยุติธรรมทางสังคม 
สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของผูใชแรงงานใหสูงขึ้น จึงไดมีการขยาย
หลักประกันทางสังคม ตามมาตรา 40 ขึ้นมา เพื่อสรางระบบการดูแลคุมครองกลุมแรงงานนอกระบบอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึง ผูประกันตนตามมาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปท่ีประกอบอาชีพ หรือแรงงานอิสระ ไมเปนผูประกันตนมาตรา 33 หรือ
ผูประกันตนมาตรา 39 โดยไดรับความคุมครองมากที่สุด 5 กรณี ไดแก ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย ชรา
ภาพ และสงเคราะหบุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ  ในภาวะที่เศรษฐกิจกําลังสงผลกระทบอยางรุนแรงตอผูมีรายไดนอย 
สํานักงานประกันสังคมไดเปดโอกาสใหกลุมแรงงานนอกระบบสมัครเขามาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ให
รัฐบาลและผูประกันตนรวมกันรับภาระคาใชจายและปรับชุดสิทธิ ประโยชนใหสอดคลองกับความตองการและกําลัง
ความสามารถในการจายของแรงงานนอกระบบ การขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบเปนการสราง
หลักประกัน และเปนการคุมครองทางสังคมใหกับประชาชนในการดํารงชีวิต ไดมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพราะแรงงานนอกระบบ
เหลานี้สมควรที่จะ ไดรับความคุมครองใหเกิดความมั่นคงในชีวิต และสังคมดวยระบบความมั่นคงทางสังคม การสรางความ
มั่นคงทางสังคมตามหลักการของประกันสงัคม(สํานักงานประกันสังคม,2564)  

ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการที่แรงงานนอกระบบเหลานี้จะตัดสินใจเขามาเปนผูประกันตนภาคสมัครใจเพ่ือรับความ
คุมครองจากประกันสังคมน้ัน มีองคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญใดบาง จากการศึกษางานวิจัยของ ธัญภรณ เรือนดี (2558) 
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เรื่อง “การรับรูและการเขารวมในระบบหลักประกันสังคมแบบสมัครใจ (มาตรา 40)” พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขา
รวมตามหลักประกันสังคมแบบสมัครใจ (มาตรา 40) เปนอันดับ 1 คือ ดานการจายเงินสมทบ ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากการที่
แรงงานนอกระบบเหลานี้ ลวนแตเปนแรงงานที่มีรายไดไมแนนอน จึงทําใหประเด็นที่เก่ียวกับการจายเงินสมทบ จึงเปน
ประเด็นที่แรงงานนอกระบบ หรือผูท่ีมีรายไดไมแนนอนเหลานี้ ไดใหความสําคัญในการตัดสินใจเปนลําดับแรก จากการศึกษา
งานวิจัยของ ศูนยวิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2563) ไดวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาเรื่องการขยายความคุมครองแกแรงงานนอกระบบเขาสูการเปนผูประกันตนตามมาตรา 40” พบวา ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจของผูที่ยังไมเปนผูประกันตนและสนใจสมัครมาตรา 40 สาเหตุเนื่องจากอัตราเงินสมทบ เพราะแรงงานนอก
ระบบมีรายไดต่ํา ไมสามารถจายสมทบไดตอเน่ือง และชองทางการชําระเงินสมทบ เนื่องจากแรงงานนอกระบบไมสะดวกใน
การเดินทางไปจายสมทบทุกเดือน จากการศึกษางานวิจัยของ รวิวรรณ วัฒนพาณิช (2554) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอความคิดเห็นของผูประกอบอาชีพอิสระที่มีตอการประกันสงัคมตามมาตรา 40 ศึกษากรณีผูประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” พบวาการรับรูขอมูลสิทธิประโยชนของมาตรา 40 ชองทางในการไดรับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว (การจายเงินสมทบ และการรับประโยชนทดแทน) และสถานท่ีที่สะดวกในการจายเงินสมทบและรับสิทธิประโยชน มี
ผลตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตน อยูในระดับมาก การสรางหลักประกันที่มั่นคงในการดํารงชีวิต การรับรูขอมูลสิทธิ
ประโยชนของมาตรา 40 ชองทางในการไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว (การจายเงนิสมทบ และการรับประโยชนทดแทน) และ
สถานที่ที่สะดวกในการจายเงนิสมทบและรับสิทธิประโยชน มีผลตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตน จากการศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวของผูวิจัยไดกําหนดเปนตัวแปรตามที่ใชในการวิจัยเปนปจจัยในการตัดสินใจเขามาเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ 4 ดาน 
ไดแก ดานสิทธิประโยชนทดแทน, ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน, ดานชองทางการชําระเงินสมทบ และดานอัตราเงิน
สมทบ เพื่อใชในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนําผลการวิจัยมาเผยแพรและเสนอแนะแนวทางการแกปญหาสวัสดิการสังคมของ
แรงงานนอกระบบ จูงใจแรงงานนอกระบบเหลานี้เขาสูระบบประกันสงัคม เปนการสรางโอกาสหรือชดเชยดานสวัสดิการสงัคม 
ทั้งยังยกระดับและสรางความเสมอภาคตอกลุมแรงงานนอกระบบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ท้ังกับตัวแรงงานเอง และครอบครัว
ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นเก่ียวกับกับการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ
ของแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีอยูในระบบประกันสังคมในพื้นท่ีอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 27,895 คน ใชวิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองเก็บขอมู
ลจํานวน 394 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก      1) ขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 20 ขอ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการ
บริการและการกําหนดสิทธิประโยชนใหเหมาะสมกับประชาชนตอไป จํานวน 4 ขอ คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช
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วิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α = Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับที่ระดับ 0.949 

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อ
คํานวณหาคาสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑥̅) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถิติ
อนุมาน ไดแก การทดสอบคา (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One –Way ANOVA) หากพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) 
 

ผลการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูประกันตนตามมาตรา 40 เปนเพศหญิง รอยละ 66.2 และเพศชาย รอยละ 33.8 สวนใหญ
มีอายุในชวง 51-59 ป รอยละ 26.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 33.2 ประกอบอาชีพรับจาง/รับเหมา รอยละ 33 
และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 3,001 - 6,000 บาท รอยละ 53.6 

2. ระดับความคิดเห็นที่มีตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากที่สุด
ไปหานอยที่สุด ดังนี้ 1) ดานชองทางการชําระเงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.93 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 2) ดาน
วิธีการสมัครเปนผูประกันตน มีคาเฉลี่ย  3.90 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 3) ดานอัตราเงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.86 
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ 4) ดานสิทธิประโยชนทดแทน มีคาเฉลี่ย 3.66 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 

3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของ
แรงงานนอกระบบในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  พบวาผูประกันตนตามภาคสมัครใจ ที่มีเพศตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมคัรใจ โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูประกันตน
ตามภาคสมัครใจ ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจในดานอัตราเงินสมทบแตกตาง
กัน ผูประกันตนตามภาคสมัครใจ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจ
เปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการเปรยีบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการตดัสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของ
แรงงานนอกระบบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   

 
สมมติฐาน 

 
  

 
สถิตทิดสอบ 

 
 

 
โดยรวม 

 
 

ดานสิทธิ
ประโยชน
ทดแทน 

 

ดานวิธีการ
สมัครเปน

ผูประกันตน 
 

ดานชองทาง
การชําระ
เงินสมทบ 

 
ดานอัตราเงิน

สมทบ 

เพศ  t-test 0.515 0.254 0.395 0.571 0.005* 
อายุ F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.004* 0.23 
ระดับการศึกษา F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.001* 
อาชีพ F-test 0.001* 0.08 0.000* 0.022* 0.05 
รายไดตอเดือน F-test 0.03* 0.20 0.06 0.10 0.01* 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ผูประกันตนภาคสมัครใจไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัคร
ใจของแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในแตละดาน ดังนี ้

ดานสิทธิประโยชนทดแทน คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อในทุก ๆ ดาน เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อโฆษณา
ตามรถบริการสาธารณะ สื่อออนไลน สื่อสังคมออนไลน ควรมีการอบรมเครือขายประกันสังคมเพ่ือสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนกรณีตาง ๆ แกผูประกันตน แรงงานนอกระบบและผูที่มีความเก่ียวของกับผูประกันตนไดทราบถึงสิทธิ
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ประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับ และเงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชนทุกกรณี นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิ
ประโยชนใหมากขึ้นเทียบเทากับสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 อีกดวย เชน ควรเพิ่มสิทธิประโยชน
กรณีเสียชีวิต(เพ่ิมเงินคาทําศพ)  ควรเพ่ิมสิทธิประโยชนกรณีเจ็บปวย(เพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได) ควรเพ่ิมสิทธิประโยชน
กรณีสงเคราะหบุตรใหมากขึ้น ควรเพ่ิมสิทธิประโยชนกรณีชราภาพใหมีบํานาญรายเดือนดวย ควรเพ่ิมสิทธิประโยชนกรณีทัน
ตกรรม ควรเพิ่มสิทธิประโยชนกรณีคลอดบุตร ควรมีการคุมครองในดานคารักษาพยาบาลเลือกโรงพยาบาลประกันสังคมได 
และควรเงินสมทบสําหรับกรณีชราภาพ 

ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน คือ ควรเพ่ิมหนวยบริการรับสมัครผูประกันตน ควรมีเครือขายรับสมัคร
ประกันสังคมมากขึ้น และสามารถสมัครผานอาสาสมัครแรงงาน(อสร.) รวมถึงจุดบริการอ่ืนนอกจากสํานักงานประกันสังคม 
เชน สํานักงานเขต/ที่วาการอําเภอ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาล  

ดานชองทางการชําระเงินสมทบ คือ ควรมีบริการชําระเงินสมทบยอนหลัง, บริการรับชําระเงินสมทบผานเครือขาย
ประกันสังคม, บริการชําระเงินสมทบผานแอปพลิเคช่ันของธนาคารได รวมถึงมีขอความ SMS แจงการชําระเงินสมทบ และ
ควรเพ่ิมชองทางการชําระเงินสมทบผาน Online Banking หรือแอปพลิเคช่ันของธนาคารดวย  

ดานอัตราเงินสมทบ คือ ควรลดอัตราเงินสมทบลง ควรเพ่ิมทางเลือกในอีกอัตราเงินสมทบท่ีสูงขึ้นเพื่อรองรับกลุม
แรงงานนอกระบบท่ีมีรายไดสูง พรอมกับการเพิ่มสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหครอบคลุม 
 

สรุปและอภิปรายผล 

ความคิดเห็นที่มีตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยรวมทุกดานทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เชนนี้อภิปรายไดวา การตัดสินใจเขาเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงาน
นอกระบบ ในดานสิทธิประโยชนทดแทน ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน ดานชองทางการชําระเงนิสมทบ และดานอัตราเงินสมทบมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเขาเปนผูประกันตนภาคสมัครใจเทา ๆ  กัน หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นที่มีตอการ
ตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจในดานชองทางการชําระเงินสมทบมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานวิธีการสมัครเปน
ผูประกันตน ดานอัตราเงนิสมทบ และ ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานสิทธิประโยชนทดแทนตามลําดับ  

ดานชองทางการชําระเงินสมทบมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เชนนี้อภิปรายไดวา ดานชองการในการชําระเงินสมทบของ
สํานักงานประกันสังคมมีชองทางหลากหลายเหมาะสมกับการใชชีวิตประจําวันของผูประกันตน ไมวาจะเปนการชําระเงิน
สมทบ ณ สํานักงานประกันสังคม การชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร การหักผานบัญชีธนาคาร เคานเตอรเทสโกโลตัส 
เคานเตอรบ๊ิกซี CenPay ตูบุญเติม และ เคานเตอรเซอรวสิ(เซเวน-อีเลฟเวน) ผูประกันตนจึงใหความสําคัญมากที่สุด เพราะไม
ตองการเสียสิทธิประโยชนตาง ๆ  จากการขาดการนําสงเงนิสมทบในแตละเดอืน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พิทยา บวรวัฒนา 
(2535) ที่กลาวถึงองคประกอบของการตัดสินใจ ไว 3 องคประกอบไดแก 1) ผูตัดสินใจตองสามารถจัดลําดับความสําคัญของ
เปาหมายตางๆที่ตองการจะบรรลุไดวาเปาหมายใดสําคัญกวาเปาหมายใดอยางแนชัดแจมแจง 2) ผูตัดสินใจตองรูแนวทาง
ปฏิบัติทุกแนวทางอยางถองแทวาแตละแนวทางจะสงผลอยางไรบางตอการบรรลุเปาหมายและ 3) ผูตัดสินใจตองมีความรูและ
มีความสามารถในทางจิตวิทยาที่จะเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการมากที่สุด และ
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวของ วิชัย โถสุวรรณจินดา(2535) ที่กลาวถึงประเภทของการตัดสินใจตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นวา 
การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน เปนการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่คาดหมายไวแลวโดยเกิดขึ้นได เมื่อผู
ตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือกแตละทางเลือกอยางแนนอน ในสถานการเชนนี้ ผูตัดสินใจจะพยายาม
เลือกทางเลือกที่ใหผลประโยชนสูงสุด  

ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน มีคาเฉลี่ยรองลงมา เชนนี้อภิปรายไดวา ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตนของสํานักงาน
ประกันสังคมนั้นงายและไมซับซอน แตผูประกันตนยังมีความตองการใหเพิ่มหนวยบรกิารรับสมัครผูประกันตน เชน ควรมีเครือขายรบั
สมัครประกันสังคมมากขึ้น สามารถสมัครเปนผูประกันตน ณ จุดบริการอ่ืนนอกจากสํานักงานประกันสังคม ไดแก สํานักงานเขต/ที่วา
การอําเภอ สํานักงานองคการบริหารสวนตาํบล สํานักงานเทศบาลดวย เพื่อใหผูที่ตองการสมัครเปนผูประกันตนไมตองเดินทางไกล ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องประเภทของการตัดสินใจของ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535) วาเปนประเภทการตัดสินใจภายใตสถานการณท่ี
แนนอน เปนการตัดสินใจที่อยูบนพ้ืนฐานของผลลัพธที่คาดหมายไวแลวโดยเกิดขึ้นได เมื่อผูตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอและทราบถึงผล
ของการเลือกแตละทางเลือกอยางแนนอน ในสถานการเชนนี้ ผูตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ใหผลประโยชนสูงสุด 
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ดานอัตราเงนิสมทบ มีคาเฉลี่ยรองลงมา เชนนี้อภิปรายไดวา อัตราเงินสมทบในชุดสทิธปิระโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 
40 ของสํานักงานประกันสังคม มีความเหมาะสมกับรายได และไมเปนการเพ่ิมภาระคาใชจายของผูประกันตน แตอาจยังมีความ
ตองการใหลดอัตราเงินสมทบอยูเพ่ือเปนการลดรายจายลง สวนผูประกันตนซึ่งมีรายไดคอนขางสูงน้ันมีความตองการใหเพิ่มชุดสิทธิ
ประโยชนซึ่งมีอัตราเงินสมทบที่มากขึ้น เพ่ือความคุมครองที่ครอบคลุมมากขึ้นเทียบเทากับความคุมครองของผูประกันตนตามมาตรา 
33 ซึ่งเปนแรงงานในระบบที่มีนายจาง และไดรับความคุมครองมากกวา และมีสิทธิประโยชนมากถึง 7 กรณี ไดแก กรณีเจ็บปวย กรณี
คลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย โถ
สุวรรณจินดา (2535) ท่ีกลาวถึงสาเหตุท่ีคานิยมมีผลตอการตัดสินใจ 6 ประการ ไดแก 1) คานิยมชวยในการเลือกและลําดับ
ความสําคัญของทางเลือกเพื่อสนองความตองการของผูตัดสินใจ 2) คานิยมมีความหลากหลายแตกตางกันในระหวางบุคคลอันมีผลให
แตละคนตัดสินใจเลือกทางเลือกแตกตางกันไปดวย 3) คานิยมเปนมรดกจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลานโดยผานกระบวนการสะสมทาง
สังคมหรือกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Socialization) 4) คานิยมเปลี่ยนแปลงไดโดยเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลตามประสบการณตาม
เวลาและสถานท่ี 5) คานิยมจะกําหนดเงื่อนไขบทบาทและหนาที่ซึ่งเปนไปตามภารกิจและความรับผิดชอบของแตละตําแหนง และ 6) 
คานิยมวดัมาตรฐานตนเองกลาวคือผูคนมักจะใชคานิยมของตนเปนมาตรวดัและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 

ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือดานสิทธิประโยชนทดแทน เชนนี้อภิปรายไดวา ผูประกันตนอาจยังไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนมากนัก และการไดรับสิทธิประโยชนกรณเีจ็บปวย/ประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณี
เสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะหบุตรเปนสถานการณท่ีผูประกันตนยังไมเคยประสบมากอนท่ีจะสมัครเขาเปน
ผูประกันตน จึงมีระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อํานาจ 
ธีระวนิช (2550) ที่กลาวถึงประเภทการตัดสินใจแบบไมมีโปรแกรม (nonprogrammed decision making) การตัดสินใจ
แบบนี้ เปนสถานการณท่ีผูตัดสินใจไมสามารถกําหนดกฎเกณฑการตัดสินใจไวไดลวงหนา เพราะสถานการณไมไดเกิดข้ึนบอย
หรือปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่เปนแบบไมมีโครงสราง ดังนั้นผูตัดสินใจจึงไมสามารถพัฒนากฎเกณฑและแนวทางในการ
ตัดสินใจเพ่ือรองรับกับเหตุการณในอนาคตที่ไมสามารถคาดการณไดสถานการณท่ีเกิดขึ้นจึงมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว เปนสิ่งใหมและไมสามารถคาดคะเนได กลยุทธที่ใชในการตัดสินใจจึงตองอาศัยหลักทฤษฎี หรือดุลยพินิจของผู
ตัดสินใจ และเนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปนไปอยางมีวิวฒันาการ ดังนั้นเทคนิคการตดัสนิใจจึงควรใช
การหยั่งรูหรือความคิดสรางสรรค 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้  

1) ดานสิทธิประโยชนทดแทน สํานักงานประกันสังคมและเจาหนาที่ผู เกี่ยวของ ควรสงเสริมใหมีการ
ประชาสัมพันธผานสื่อในทุก ๆ ดาน เชน สื่อโทรทัศน วิทย ุสื่อโฆษณาตามรถบริการสาธารณะ สื่อออนไลน สื่อสังคมออนไลน 
เพื่อเพ่ิมการรับรูในหลายๆทาง รวมถึงมีการอบรมเครือขายประกันสังคมเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชน
กรณีตาง ๆ แกผูประกันตน แรงงานนอกระบบและผูที่มีความเก่ียวของกับผูประกันตนไดทราบถึงสิทธิประโยชนที่ผูประกันตน
จะไดรับและเงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชนทุกกรณี นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชนใหมากขึ้นเทียบเทา
กับสิทธปิระโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 อีกดวย  

2) ดานวิธกีารสมัครเปนผูประกันตน ความคิดเห็นตอการตัดสนิใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงาน
นอกระบบ ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในดานนี้มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ผูวิจัยเห็นวาสํานักงาน
ประกันสังคมควรคงนโยบายวิธกีารสมัครเขาเปนผูประกันตนเชนเดิมไว และพิจารณาเพ่ิมเครือขายรับสมัครประกันสังคมมาก
ขึ้น มีการประชาสัมพันธวิธีการสมัครเปนผูประกันตนใหขึ้น และใหแรงงานนอกระบบสามารถสมัครผานอาสาสมัครแรงงาน
(อสร.) ไดรวมถึงใหสามารถสมัครการสมัครเปนผูประกันตน ณ จุดบริการอ่ืนนอกจากสํานักงานประกันสังคม เชน สํานักงาน
เขต/ที่วาการอําเภอ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาล เพื่อเขาถึงประชาชนและแรงงานนอกระบบมาก
ขึ้น  

3) ดานชองทางการชําระเงินสมทบ ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงาน
นอกระบบ ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในดานนี้มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ผูวิจัยเห็นวาสํานักงาน
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ประกันสังคมควรคงนโยบายในดานชองทางการชําระเงินสมทบไวเชนเดิม และพิจารณาเพ่ิมชองทางการชําระเงินสมทบผาน 
Online Banking หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารดวย เพ่ือผูประกันตนจะไดไมตองเดินทางไปจุดชําระเงินสมทบท่ีมีอยู และมี
ขอความ SMS แจงการชําระเงินสมทบ  

4) ดานอัตราเงินสมทบ พบวาความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอก
ระบบ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ผูวิจัยเห็นวา สํานักงานประกันสังคมควรคง
นโยบายในดานอัตราเงินสมทบนี้ไว และพิจารณาการเพ่ิมทางเลือกในอีกอัตราที่สูงขึ้นพรอมกับการเพ่ิมสิทธิประโยชนที่
ครอบคลุม เพ่ือรองรับกลุมแรงงานนอกระบบที่มีรายไดสูง เปนการจูงใจแรงงานนอกระบบกลุมนี้ใหหันมาเขาเปนผูประกันตน
ภาคสมัครใจและไดรับความคุมครองจากสํานักงานประกันสังคมมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ 
ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยในครั้งตอไป ดังน้ี 

1) ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพ้ืนที่
อ่ืน ๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาสิทธิประโยชนและบริการอ่ืน ๆ ของสํานักงานประกันสังคม
ตอไป 

2) ควรศึกษาเรื่องการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันสังคม และสิทธิประโยชนทดแทนกรณีตาง ๆ ของ
ผูประกันตนมาตรา 40 เพ่ือนํามาพัฒนา และปรับปรุงงานประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปเกิดความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ
การประกันสังคม และสิทธปิระโยชนทดแทนกรณีตาง ๆ ของผูประกันตนมาตรา 40 
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การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขต
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอ
การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการมี
สวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ีตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 391 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการตามสูตรคํานวณของทาโร      
ยามาเน (Taro  Yamane) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 

20 ขอ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ  (Percentage) คาเฉลี่ย ( X )     
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ    

ทางเดียว F-test หรือ (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) แลวนํามา
วิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

ผลการวิจัยพบวา 
1) การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งสี่ดาน เรียงคาเฉลี่ยมาก          
ไปหานอย คือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมี
สวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ 

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ที่มีเพศ และอายุ ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนประชาชน 
ที่มีอาชีพ และระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามลําดับแรก คือ ควรบูรณาการหลาย ๆ  หนวยงานในการแกไขปญหา
ยาเสพติดใหมากข้ึนกวาปจจุบัน ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหเขาถึงไดงาย และรวมสมัย และการสรุปผลดําเนินงานทุกโครงการ      
ควรสํารวจความคิดเห็นประชาชนวาโครงการใด มีผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดทุกครั้ง ตามลําดับ 

คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน, แกไขปญหายาเสพติด, ตําบลศาลายา 
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Abstract 
 

This Research has the following objectives:  1)  to study Participation of people in preventing and 
solving drugs problems in Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province; 2 )  to 
compare Participation of people in preventing and solving drugs problems in Salaya subdistrict, 
Phuthamonthon district, Nakhonpathom province, of people with different gender, age occupation and 
educational levels; and 3 )  to suggest Participation of people in preventing and solving drugs problems in 
Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province. It was a survey research. The sample 
consisted of 391 People living in Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province who 
are 18 years of age or older. The researcher used a random sampling method to use probability, with simple 
random methods by drawing a replacement label. The tools used in the research were questionnaires with 
the reliability of 0.90.  The statistics used for data analysis were statistics, frequency, percentage, mean( ) 
and standard deviation ( SD) .  T- test and One- Way ANOVA test were used when there were significant 
differences at the level of 0.05, and the differences were analyzed by pairing, and by the method of Scheffé. 

The research was found as follows: 
1)  In the Participation of people in preventing and solving drugs problems in Salaya subdistrict, 

Phuthamonthon district, Nakhonpathom province, including the four aspects, was at the medium level.  When 
considered by sorting averages from highest to lowest is the aspect of participation in activities.  The aspect of 
participation in benefits Participation in decision making In terms of participation in the evaluation, respectively 

2) The hypothesis testing revealed that people of different sexes and ages participated in the prevention. 
and solve the drug problem in Salaya subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province overall and 
each aspect was not different. This was not consistent with the assumptions. The people with different occupations 
and educational levels participated in the prevention.  and solve the drug problem in Salaya subdistrict, 
Phuthamonthon district, Nakhonpathom province as a whole and in each aspect were different.  The statistical 
significance at the 0.05 level was consistent with the hypothesis set. 

3) In the Guidelines for Participation of people in preventing and solving drugs problems in Salaya 
subdistrict, Phuthamonthon district, Nakhonpathom province, Recommendations, in order of frequency 
from high to low, the first three are that more agencies should be integrated in solving the drug problem 
than the present. Public relations media should be easily accessible and contemporary, and a summary of 
the results of every project.  should survey the public opinion on which projects How much of an 
achievement is there every time, respectively. 

Keywords : Participation of people, solving drugs problems, Salaya subdistrict. 
 

บทนํา 
ปญหายาเสพติดเปนปญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติดเปนตัวการที่

สําคัญในการบอนทําลายกําลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณยาเสพติดจะเปนตัวแปรที่สําคัญใหมีการ
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ ทุกรัฐบาลท่ีผานมา
ใหความสําคัญตอการแกไขปญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการกําหนดเปนวาระแหงชาติ (National agenda) การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือประโยชนตอสังคม
สวนรวม (Protective regulatory policy) การจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ ป 2562 มีจํานวน 182,781 คดี ผูตองหา 
189,841 คน และ เปนคดีที่ไมทราบผูกระทําความผิด จํานวน 2,278 คดีจําแนกเปนคดียาบา 138,150คดี ของกลางประมาณ 
396,567,340.06 เม็ด ไอซ 23,688 คดี ของกลาง 17,504.72 กิโลกรัม เฮโรอีน 1,005 คดี ของกลาง 723.45 กิโลกรัม โคเคน 
55 คดี ของกลาง 41.91 กิโลกรัม กัญชาแหง 6,926 คดี ของกลาง 27,560.21 กิโลกรัม พืชกระทอม 12,819 คดี ของกลาง 
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92,929.94 กิโลกรัม คีตามีน 682 คดี ของกลาง 1,106.03 กิโลกรัม และเอ็กซตาซี 213 คดีของกลาง 265,699.36 เม็ด 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562: 1) 

ความสัมพนัธแบบศูนยกลางกับปริมณฑล (Center-periphery relation) ไดทําใหเกิดการกระจายตัวของยาเสพติด
จากเมืองใหญ ๆ ที่เปนศูนยกลางในดานตาง ๆ ไปยังเขตบริเวณขางเคียง มีแนวโนมวาจะเกิดการกระจายตัวของยาเสพติดจาก
สังคมเมืองไปสูเขตปริมณฑลและสังคมชนบทมากข้ึน อยางกรณีของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เมืองใหญ ๆ ใน
ภูมิภาคกับพ้ืนที่ใกลเคียง ชุมชนที่มีความเจริญมากก็มักแฝงไปดวยปญหายาเสพติดที่มากเชนกัน จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัด
ในเขตปริมณฑลและมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีเปนเสนทาง ลําเลียงยาเสพติดที่ยังคงเปนเสนทางหลักและ
เสนทางสายรอง เปนเสนทางตามแนวเขตพ้ืนท่ีรอยตอระหวาง จังหวัดกาญจนบุรี คือ อําเภอกําแพงแสนเขตรอยตอพ้ืนที่
ปริมณฑลของกรุงเทพฯ และสมุทรสาคร สวน แหลงพักยาเสพติด พบในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล สถานี
ตํารวจภูธรโพธิ์แกว สถานีตํารวจภูธร สามพราน และสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม (มณีวรรณ เกตุบุญลือ, 2563: 118) อีก
ทั้งจังหวัด นครปฐม ยังเคยติดอยูในอันดับทอปเท็น (Top - Ten) ของจังหวัดที่มีผูตองหาคดียาเสพติดมากที่สุด 10 ลําดับ ถึง
สามปดวยกัน คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2552 – 2554 (กรมตํารวจ, 2555) 

ปจจุบันเครือขายการคายาเสพติดแสวงประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ ติดตอสื่อสารเพ่ือติดตอ
คาขายยาเสพติด ผานสื่อสังคมออนไลนเชน การใช Facebook Line Twitter เปนตน รวมกับการสงยาเสพติดทางพัสดุ
ไปรษณียการสงในแตละครั้งจะสงไปไดหลายพ้ืนท่ีในคราวเดียว และหลายชิ้น ระยะเวลาในการสงสั้นลง สงผลใหการคาและ
การแพรระบาดยาเสพติดขยายวงกวางออกไป ไดมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทางดานการเงินของธนาคาร
ตาง ๆ ทําใหการโอนเงินคา ยาเสพติดทําไดสะดวกมากขึ้น ท้ังการโอนเงินผานทาง Mobile Banking หรือ Mobile 
Application ของ ธนาคารตาง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562 หนา 12) และ การ
กระทําความผิดคดียาเสพติดซ้ํา และจํานวนคดียาเสพติดไหลทะลักเขาสูกระบวนการยุติธรรม เพ่ิมสูงขึ้นทุกปสงผลใหจํานวน
นักโทษลนคุก (Prison crowding) นําไปสูแรงกดดันในเชิงนโยบายดาน ยาเสพติด (Criminal justice policy) ทั้งในแงของ
ความพยายามท่ีจะบัญญัติกฎหมายใหม ๆ ออกมาใช บังคับและการพัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธในการแกปญหาดังกลาว   
ป 2562 สถิติจํานวนผูตองหาคดียาเสพติดจํานวน 189,841 คน เปนผูตองหาท่ีมีการกระทํา ความผิดซ้ําในคดียาเสพติด
มากกวา 1 ครั้ง จํานวน 9,274 คน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562: 10)  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบล

ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
3. เพื่อเสนอแนวทางในการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบล

ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน 
2. ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน 
3. ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน 
4. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ในดานตาง ๆ ไดแก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการ
มีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยู



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาราํไพพรรณี ครบ 117  ป “วิจยั นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

417 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

ในพ้ืนที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 18,341 คน (ศูนยขอมูลประเทศ
ไทย, ออนไลน, 2563) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 391 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการตามสูตร
คํานวณของทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 21 ขอ มีความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ  (Percentage) 

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว F-test หรือ (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffe) แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
 

ผลการวิจัย 
1) การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X ) = 2.87 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งสี่ดาน เรียง
คาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน 
 

ที ่ การมีสวนรวมของประชาชนที่มผีลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตาํบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 

ระดบัการมีสวนรวม 

( X ) S.D. แปลผล 

1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2.92 0.93 ปานกลาง 
2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 2.98 0.98 ปานกลาง 
3 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 2.93 0.95 ปานกลาง 
4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 2.65 1.10 ปานกลาง 
 รวม 2.87 0.92 ปานกลาง 

 
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ที่มีเพศ และอายุ ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายา   

เสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สวน
ประชาชน ที่มีอาชีพ และระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามลําดับแรก คือ ควรบูรณาการหลาย ๆ หนวยงานในการแกไข
ปญหายาเสพติดใหมากข้ึนกวาปจจุบัน ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหเขาถึงไดงาย และรวมสมัย และการสรุปผลดําเนินงานทุก
โครงการควรสํารวจความคิดเห็นประชาชนวาโครงการใด มีผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดทุกครั้ง ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพตดิในเขตตาํบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก           
ไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
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การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดาน
การมีสวนรวมในผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา
ประชาชนสวนมากมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติของการมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก นาค
ถนอม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลไผลอม อําเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลไผลอม อําเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดําเนินงาน ดาน
การติดตามประเมินผล ดานการวางแผน ดานการศึกษาสภาพปญหา อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เจริญ ไชยภักดี ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
สงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการรวมคิด มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการรวมตัดสินใจ และดานการรวมประเมินผล มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และขัดแยง
กับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เทศบาล
ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ตามลําดับ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยมีสวนรวมเปนอันดับสุดทาย อยูในระดับนอย 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปราย
ไดวา ประชาชนมีสวนรวมในการคนหาสภาพปญหา ตลอดจนเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของไดสํารวจความตองการของประชาชนใน
การแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยใชสภาประชาคมเพ่ือเปนพ้ืนท่ีในการระดมความคิดเห็นทั้งภาคประชาชน และองคกร
ตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารงฤทธิ์ บุญอิ่ม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอมาตรการแกไข
ปญหายาเสพติด ในชุมชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ผลการวจิัยพบวา ผูนําชุมชนที่เขามามีสวนรวมตอ
มาตรการแกไขปญหายาเสพติดใน ชุมชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี สวนมากเปนเพศชาย มีอายุ 41 - 
50 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001 - 45,000 บาท และ
ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน 31 ปข้ึนไป และระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอมาตรการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัด นนทบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกรายดานมี ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการ รับ
ผลประโยชน รองลงมา คือ คานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ และดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ตามลําดับ และขัดแยงกับงานวิจัยของ อธิพงษ ตันศิริ ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ศึกษากรณี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตอําเภอแกลง มี
สวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอน พบวา การมีสวน
รวมในการรับผลประโยชนเปนอันดับหนึ่ง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ ตามลําดับ และลําดับสุดทาย อยูในระดับนอย คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวา ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติด ที่จัดโดยเจาหนาที่ท่ี
เกี่ยวของ หรือผูนําชุมชน ตลอดจนรวมกันรณรงคเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดไดดีพอสมควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วี
ระยุทธ สุโขยะชัย ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอการรับรูเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณการใช ยา
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419 
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เสพติดของชุมชนในเขตตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ดานการตัดสินใจ 
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติดานการมีสวนรวมในดานรับ ผลประโยชน ดานการมีสวนรวมดานการประเมิน อยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน การไดรับขาวสารเก่ียวกับอันตรายของยาเสพติดจากบุคคลตาง ๆ นั้น ผูนําชุมชนรับรูและไดรับขาวสาร 
เก่ียวกับอันตรายของยาเสพติดจากบุคคลตาง ๆ จากนักเรียนนักศึกษา และจากเจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัคร สาธารณสขุ 
และครู/อาจารย จากผูเสพจากบุคคลในครอบครัว และขัดแยงกับงานวิจัยของ ชนาพัทธ ศรีพิมพสอ และคณะ ไดทําการวิจัย
เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ตําบลศรีณรงค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ีตําบลศรี
ณรงค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ดาน การมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม ดานการมีสวนรวมในการวางแผนดานการมีสวนรวมในการติดตาม และ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนน้ี
อภิปรายไดวา ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมตาง ๆ 
ลดลงหลังจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ แตยังคงตองเฝาระวังอยางใกลชิดตอไปเพ่ือรักษาคุณภาพและ
ผลประโยชนของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก นาคถนอม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติดของประชาชน ตําบลไผลอม อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาประชาชนมีสวนรวมในการ
แกไขปญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลไผลอม อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการดําเนินงาน ดานการติดตามประเมินผล ดานการวางแผน ดานการศึกษาสภาพปญหา 
อยูในระดับปานกลางและไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิงห ปานะชา ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พมาอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พมาอําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ในภาพรวมมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากโดยตัวชี้วัดท่ี
ไดรับคะแนนมากที่สุดคือ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน (To Inform) รองลงมา ไดแก การใหประชาชนเขามารวม
กิจกรรม (To Collaborate) การรับฟงความคิดเห็น (To Consult) การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในการวางแผนและ
ตัดสินใจ (To Involve) และการกระจายอํานาจใหแกประชาชน (To Empower) 

4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนน้ี
อภิปรายไดวา ประชาชนไดรับขอมูลการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด ในแตละขั้นตอนอยางครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได 
ตลอดจนมีสวนรวมในการเสนอขอปรับปรุง และขอเสนอแนะในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดครั้งตอ ๆ ไป ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารงฤทธิ์ บุญอิ่ม ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอมาตรการแกไขปญหายาเสพ
ติด ในชุมชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอ
มาตรการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัด นนทบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกรายดานมี ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน รองลงมา คือ คานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คานการมีสวนรวมในการปฏบิติั 
และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับ และขัดแยงกับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เพ่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการปฏบิัติการ ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ ตามลําดับ และดานการมีสวนรวมใน
การประเมินผล โดยมีสวนรวมเปนอันดับสุดทาย อยูในระดับนอย 

การศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา  

1) จากสมมติฐานการวิจัยที่วา ประชาชน ท่ีมีเพศ ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวจิัย พบวา ประชาชน ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมตอการ
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420 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมท้ัง 4 ดานและรายดาน ไม
แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ทุกเพศตางก็มีจุดยืนเดียวกัน ก็คืออยากเห็นปญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีลดต่ําลงท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได และจากผลการวิจัยพบวาเพศชายมีระดับการมีสวนรวมมากกวาเพศหญิง ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา เพศชายตองเดินทางไปประกอบอาชีพอาชีพนอกบานอาจจะพบ หรือเห็นความผิดแปลกของชุมชนไดงายกวาเพศ
หญิง แตระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากในปจจุบันเพศหญิงเขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน มีความอดทนอด
กลั้นในการทํางานที่ดีกวาเพศชาย จึงทําใหไมเกิดความแตกตางกันมากนักระหวางท้ังสองเพศ จึงสงผลใหในดานรวมทั้ง 3 ดาน ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา นาคประสิทธิ เมื่อทําการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยดาน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และปจจัยดานอาชีพมีระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน 

2) จากสมมติฐานการวิจัยที่วา ประชาชน ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขต
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ประชาชน ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมตอการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ดานและรายดาน ไม
แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ทุกชวงอายุตางก็อยากเห็นชุมชนของตนปลอดยาเสพติด 
และจากผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุ 34 - 51 ป มีสวนรวมทั้ง 4 ดาน มากที่สุด รองลงมาก็คือ 52 ปขึ้นไป ซึ่งอธิบาย
ไดวา ในวัยดังกลาวเปนวัยท่ีเต็มไปดวยวุฒภิาวะ มีความรับผิดชอบ และเปนวัยที่เริ่มคิดถึงอนาคตของลูกหลานท้ังของตนเอง 
และเพื่อนบาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภรณ สังสนา ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ในบานคลองมวงเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย
พบวา ประชาชนในบานคลองมวงเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีท่ีมีเพศและอายุแตกตาง
กันมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน ภาพรวมไมแตกตางกัน 

3) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา ประชาชน ที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ประชาชน ที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวม
ตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ดานและราย
ดาน แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อาชีพแตละอาชีพมีมุมมองตอชุมชน และสังคม
แตกตางกัน ตลอดจนปจจัยดานเวลา สถานที่ และโอกาสในการพบปะผูคนแตกตางกันทําใหระดับการมีสวนรวมจึงเกิดความ
ตางอยางชัดเจน จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มอีาชีพเกษตรกร มีสวนรวมมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีอาชีพ รับราชการ / 
ลูกจางภาครัฐ / รัฐวสิาหกิจ ซึ่งอธิบายไดวา ประชาชนสวนใหญในเขตตําบลศาลายามีอาชีพเปนเกษตรกร และเกษตรกรสวน
ใหญก็สอดคลองกับชวงวัยที่มีความเปนหวงลูกหลาน มองโลกในแงบวก อยากเห็นการพัฒนาของชุมชนที่ตนตั้งรกรากอยูมา
นาน และอาชีพขาราชการ ก็มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีตอประชาชน รูสึกอยากเห็นประชาชนในพ้ืนที่ปลอดภัยจากยาเสพ
ติดเชนกัน จึงทําใหระดับการมีสวนรวมของท้ังสองอาชีพมีความใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภรณ สังสนา ได
ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในบานคลองมวงเหนือ หมูท่ี 3 ตําบล
ลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน
มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว ได
ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

4) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ประชาชน ที่มอีาชีพ
ตางกัน มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม
ทั้ง 4 ดานและรายดาน แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา การศึกษามีอิทธิพลตอความคิด
และทัศนคติ แตผลการวิจัยกลับพบวา ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา 
คือ ระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี ในที่นี้กลับอธิบายไดวาการศึกษา และทัศนคติที่ดีไมไดจํากัดอยูแตเพียงในตํารา หรือใน
สถาบันเทาน้ัน การศึกษา และทัศนคติท่ีดีเกิดขึ้นไดจากประสบการณ รวมถึงสื่อสมัยใหม และนาจะเปนผลจากการรณรงค 
และปราบปรามของเจาหนาที่ดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนภรณ สังสนา ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในบานคลองมวงเหนือ หมูที่ 3 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก 
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จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร ภูแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวน
รวมของประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบวา อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลตําบล
พลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี ้
ผลการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบล

ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยการ
ประชุมรวมระหวางภาคประชาชน และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยการรณรงค จัดกิจกรรม หรือโครงการที่เก่ียวของกับการ
แกไขปญหายาเสพติด โดยใชความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของประชาชน สามารถติดตามผลดําเนินงานไดอยางสะดวก 
แบงเปนรายดานในการเสนอแนะเชิงนโยบายลําดับ ดังนี้  

1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยใหประชาชนมีสวนรวมรวมแสดงความ หรือเพิ่ม
ชองทางในการแสดงออก แจงขอมูลขาวสารของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรเพ่ือทํา
การแกไขปญหายาเสพติดมากขึ้น 

2) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยใหโอกาสแกประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เสนอโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆเพ่ิมชองทางในการแจงเบาะแสเก่ียวกับยาเสพติดใหมากขึ้น จัดตั้งกลุมกิจกรรมเชน กองทุน
แมของแผนดินในการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน  หรือสรางจิตอาสาแจงขอมูลยาเสพติดในพื้นท่ีใหมีมากขึ้น รวมถึงมี
โครงการกิจกรรมใหประชาชนในพื้นที่ทุกชวงวยั 

3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยสรางผลลัพธที่ยั่งยืน และมั่นคงเพ่ือชีวิตของประชาชน 
สํารวจและชี้แจงผลลัพธที่เปนรูปธรรมตอประชาชน ใหตระหนักถึงปญหายาเสพติดที่ลดลงจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จัด
โครงการ หรือกิจกรรมใหมากขึ้น และครอบคลุม เพราะสันทนาการตาง ๆ คือผลประโยชนที่ประชาชนไดรับหลังจากการ
ดําเนินกิจกรรม เชนเดียวกับความปลอดภัยของชุมชนที่ไดรับผลจากการลดลงของปญหายาเสพติด เพราะหากไมมีปญหายา
เสพติดในพื้นที่ ปญหาสังคมและอาญากรรมยอมลดลงเชนกัน 

4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีสวนรวมตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยการเพ่ิมชองทางท่ีสะดวก และรวมสมัย ใหประชาชน
สามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานไดทุกเวลา แจงขาวสาร ประชาสัมพันธ รณรงคผานสื่อสมัยใหม 
สรุปผลดําเนินงานทุกโครงการ ควรสํารวจความคิดเห็นประชาชนวาโครงการใดมีผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดทุกครั้ง เพ่ือ
สอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา ในการสรางความมัน่ใจใหกับประชาชน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1) ควรทําการศึกษาวิจัยในหัวขอเดียวกันนี้ ในดานอื่น ๆ เชน ดานความรับผิดชอบ ดานสถานการณ       

ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หรือดานความพึงพอใจ เปนตน เพื่อนําผลวิจัยมาเปรียบเทียบใหแสดงความคิดเห็นใน    
แตละดาน เพ่ือจะไดทราบถึงความตองการของประชาชนในพื้นที่ วามีความคิดเห็นอยางไรในประเด็นของการแกไขปญหา    
ยาเสพติด จากมุมมองและมิติอ่ืน ๆ 
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2) ควรทําการวิจัยอยางตอเนื่อง เนื่องจากผลการวิจัยยังอยูในระดับปานกลางทุกดาน ท้ังในเชิงปริมาณ    
และเชิงคณุภาพ เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดใหดีข้ึนกวาเดิม เพ่ือเปนการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ ใหเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการในการแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดของภาครัฐ โดยอาศัย
ความรวมมือของประชาชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อประเมินผลวาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว สําเร็จหรือ
ลมเหลวเพียงใด เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนาตอไป 

4) ควรนําการวิจัยนี้สงใหศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ใหประโยชนจากการวจิัยตอไป 
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ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบตัตินตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชขีองนักบญัช ี
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

Factors Influencing the Practice of Ethics for Professional Accountants 
in the Eastern Economic Corridor 

ศิริวรรณ สุขประเสริฐ*,  จิรานุช ยวงทอง 
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจนัทบุร ี
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีของนักบัญชี  2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 270 
คน คิดเปนรอยละ 83.08 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 325 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมปจจัยที่สงผลอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ปจจัยที่สงผลอยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ ดานโครงสรางองคกร คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 รองลงมา คือ ดาน
นโยบายการบริหาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานระบบงาน คาเฉลี่ยเทากับ 
3.99 และดานบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ตามลําดับ การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขต
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมการปฏิบัติตนอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา การปฏิบัติตนอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานการรักษาความลับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให คาเฉลี่ย
เทากับ 4.31 ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ดานความรู
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ดานความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทั่วไป คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ตามลําดับ ปจจัยที่
สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร และ
ดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน ดานโครงสรางองคกร ดาน
ระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตัวพยากรณของการปฏิบัติตนโดยรวม สามารถ
รวมกันพยากรณการปฏิบัติตนโดยรวมไดรอยละ 65.69 
คําสําคัญ:  ปจจัยท่ีสงผล, จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี, นกับัญชี, ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

Abstract 
 

 The purposes of this study aimed to study factors influencing the practice of ethics for professional 
accountants and to study the practice of ethics for professional accountants in the Eastern Economic 
Corridor. The data were collected from 270 accountants who were selected from the sample group of 325 
people.  The questionnaire was applied to data collection.  The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation, Pearson’ s product moment correlation coefficient formula and 
multiple linear regression technique. The result revealed the overall influential factor of  the ethical practice 
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for professional accountants in the Eastern Economic Corridor was at a high level (mean = 4.01).  The first 
influential factor was organizational policy (mean = 4.03), the second factor was administrative policy (4.01), 
the next one was working environment (mean = 4.01), the fourth one was work system (mean = 3.99), and 
the last one was personnel (mean = 3.99), respectively. The ethical  practice for professional accountants 
in the Eastern Economic Corridor showed the excellent overall result ( mean =  4. 29) .  The first excellent 
factor was confidentiality (mean = 4.31), the second one was responsibility to shareholders or legal entity 
for whom the accountants work ( mean =  4. 31) , the third one was transparency, independence, fairness, 
and honesty ( mean =  4. 29) , the fourth one was knowledge,  ability, and operational standards ( mean = 
4.28), the next one was responsibility to colleagues and general ethics (mean = 4.28), and the last one was 
responsibility to clients ( mean =  4. 23) , respectively.  The factors influencing the ethical practice for 
professional accountants including organizational structure, work system, administrative policy, and working 
environment had a positive relation and impact to the overall practice with the statistical significance at 
the level of 0. 05.  The multiple linear regression analysis result revealed the following influential factors: 
organizational structure, work system, administrative policy, and working environment which were the 
forecaster of the overall practice (65.69%) 

Keywords:  Factors Influencing, Accounting Professional Ethics, Accountants, Eastern Economic Corridor 
 

บทนํา 
นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อใหเปน

เขตเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน โดยมุงเนนการสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อนาคต (New Engine of Growth) มีพื้นท่ีดําเนินงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
โดยดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาเมืองใหม มีการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่องในอนาคต สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
โครงการ สงเสริมการคาและการลงทุน การอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการอันเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2561) การแขงขันทางธุรกิจที่เพ่ิมมากขึ้นในปจจุบันทําให
ผูประกอบการตองปรับตัวตามสภาพแวดลอมเสมอ รวมถึงผูทําบัญชีตองมีการปรับตัวตามสภาพธุรกิจ เพื่อใหทันตอการ
แขงขันกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงทําใหผูทําบัญชีมีความสําคัญมากข้ึนจากเดิมที่เปนเพียงแคการ
ทําบัญชีรายรับรายจายเทานั้น แตปจจุบันผูทําบัญชีถือเปนฟนเฟองสําคัญของผูประกอบการ ไมวาจะเปนผูประกอบการขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ (จิราพรรณ แซซ,ี 2562) 

นักบัญชีถือเปนอาชีพหนึ่งที่ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทาง ตองศึกษามาโดยตรงและตองอาศัย
ประสบการณจากการทํางาน นักบัญชีในอดีตคือบุคคลที่แผนกอ่ืนมองวาเขาถึงยากมีปฏิสัมพันธกับแผนกอื่นนอย เนื่องดวย
การทํางานที่มีแตตัวเลขและตองใชสมาธิ แตในปจจุบันนักบัญชีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการภายในมากกวา
ในอดีต นักบัญชีเปนผูที่สามารถใหขอมูลแกฝายบริหารเพ่ือใชในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตาง ๆ โดยขอมูลที่ไดรับ
จากนักบัญชีนั้นจะสะทอนภาพการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทได เพราะขอมูลจากนักบัญชีนั้นเปนขอมูลที่ผูบริหารและ
บุคคลภายนอกนําไปตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวย ซึ่งหากขอมูลผิดพลาดอาจจะสงผลกระทบตอบริษัทได (ศิริกาญจน วงษเสรี 
และสุรีย โบษกรณัฏ, 2559) งบการเงินจะใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากกับนักลงทุน ทําใหรูวาผูประกอบการมีขนาดใหญ
หรือขนาดเล็ก กําลังเติบโตหรือถดถอย มั่งคั่งหรือขาดแคลน รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่สรางรายไดและไมสรางรายได แมงบ
การเงินจะทําใหเห็นสภาพกิจการหลายอยางตอนักลงทุน แตนักลงทุนตองระวังตัวเลขท่ีอาจไมใชตัวเลขที่แทจริง อยางกรณี
ของ WorldCom ที่รายงานมูลคาสินทรัพยสูงกวาความเปนจริงไปถึง 11 ลานดอลลาร ทําใหตนทุนคาใชจายต่ําเกินไป 
ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดกําไรสูงข้ึนดวย และกรณ ีEnron ก็เปนอีกบริษัทหนึ่งซึ่งลงบัญชีดวยมูลคาสินทรัพยสูงเกินจริง ตัวเลข
กําไรที่เห็นก็เปนตัวเลขปลอม ซึ่งทั้งสองกรณีจึงเปนอุทาหรณกับนักลงทุนเสมอมา (อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และคณะ, 
2559) เมื่อขอมูลทางบัญชีมีประโยชนและมีความสําคัญตอธุรกิจ จรรยาบรรณจึงเปนสิ่งสําคัญ ถาผูทําบัญชีปฏิบัติงานอยางไม
ตรงไปตรงมาและไมตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจะสงผลตอองคกรเปนอยางยิ่ง สภาวิชาชีพบัญชีจึงไดออกขอบังคบั
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เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 เปนกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
เพื่อใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ นาเช่ือถือ และผูใชบริการงานใหความเชื่อมั่น โดยขอบังคับดังกลาว
ครอบคลุมเนื้อหาตามขอบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี และเพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
2.  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 
3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีของ

นักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธและสงผลกระทบตอการปฏิบัติตน

ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ไดแก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงคํานวณหากลุมตัวอยางโดยเลือกใชสูตรของ W.G. 

Cochran ใชสัดสวนตามท่ีนิยมทั่วไป คือ กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 5% ตองการสุมตัวอยางเปน 70% 

หรือ 0.70 จากประชากรทั้งหมด จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเทากับ 323 คน คณะผูวิจัยจึงกําหนด

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนจํานวน 325 คน ใชวิธกีารสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมลูครั้งน้ี คือ “แบบสอบถาม” (Questionnaire) ซึ่งคณะผูวจิัยไดดําเนินการสรางข้ึนตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังน้ี  

  1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจากเอกสาร ตํารา 

บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาเปนกรอบแนวคิดในการวจิัยbและจัดทําแบบสอบถามเพ่ือใชในการวิจัย 

  2.  นําแบบสอบถามไปทดลองใชb(Try Out) กับนักบัญชีในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคา

ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์ของ แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffivbients) ไดคาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.976  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลปฐมภูมิb(Primary Data)bจากการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จํานวนทั้งสิน้b325bคน คณะผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 1.  คณะผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางระบบออนไลน  
 2.  เมื่อไดรับแบบสอบถามแลวนํามาสํารวจความสมบรูณของแบบสอบถาม 
 3.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณนํามาวิเคราะหขอมูล 
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ขอมูลทุติยภูมิb(Secondary Data)bขอมูลท่ีเก่ียวของกับแนวคิดbทฤษฎีbหรือจากการศึกษาคนควาจากเอกสารb
บทความbตําราทางวิชาการbเอกสารออนไลน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร การวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

  1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) 

  2.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และขอมูล
เก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยใช

คาเฉลี่ย  (x)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)bใชการวดัคาแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ของลิเคิรทb(Likert Scale) 

  ก า ร แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค ะ แ น น ใ ช ค า เ ฉ ลี่ ย จ า ก ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง bแ บ ง เ ป น b5bร ะ ดั บ  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542:110) ดังนีb้ 

   ระดับมากที่สุด  อยูชวงระหวาง  4.21 – 5.00  

   ระดับมาก   อยูชวงระหวาง  3.41 – 4.20  

   ระดับปานกลาง  อยูชวงระหวาง  2.61 – 3.40  

   ระดับนอย   อยูชวงระหวาง  1.81 – 2.60  

   ระดับนอยทีสุ่ด   อยูชวงระหวาง  1.00 – 1.80 
 3.  ทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ของนักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression)  

 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบติัตนตามหลักจรรยาบรรณ 

วิชาชีพบัญชีของนักบัญชี 
𝐱 S.D. 

ระดับปจจัย 

ที่สงผล 
อันดับที่ 

1.  ดานโครงสรางองคกร 
2.  ดานระบบงาน 
3.  ดานนโยบายการบริหาร 
4.  ดานบุคคล 
5.  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

4.03 
3.99 
4.01 
3.99 
4.01 

0.60 
0.60 
0.59 
0.61 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
4 
2 
5 
3 

ภาพรวม 4.01 0.53 มาก  

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีใน

เขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53.เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนอยูในระดับมากทุกดาน 
อันดับแรก คือ ดานโครงสรางองคกร คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 รองลงมา คือ ดานนโยบายการ
บริหาร คาเฉลี่ยเทากับ.4.01 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ.0.59.ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดานระบบงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และดานบุคคล 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ตามลําดับ 

 
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ผลการวิเคราะหปรากฏ

ตามตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชใีนเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

การปฏิบัตตินตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

ของนักบัญชี 
𝐱 S.D. 

ระดับการ 

ปฏิบัติตน 
อันดับที่ 

1.  ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม   

    และความซื่อสตัยสจุริต 

2.  ดานความรูความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

3.  ดานการรักษาความลับ 

4.  ดานความรับผดิชอบตอผูรับบริการ 

5.  ดานความรับผดิชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือ 

    นิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให 

6.  ดานความรับผดิชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและ 

    จรรยาบรรณท่ัวไป 

4.29 

 

4.28 

4.31 

4.23 

4.31 

 

4.28 

0.56 

 

0.55 

0.59 

0.59 

0.57 

 

0.57 

มากท่ีสดุ 

 

มากท่ีสดุ 

มากท่ีสดุ 

มากท่ีสดุ 

มากท่ีสดุ 

 

มากท่ีสดุ 

3 

 

4 

1 

6 

2 

 

5 

ภาพรวม 4.29 0.51 มากท่ีสดุ  

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 
4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยู
ในระดับมากที่สุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานการรักษาความลับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 
รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให คาเฉลี่ย
เทากับ.4.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ.0.57.ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ดานความรูความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดานความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 และดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59 ตามลําดับ 

 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ของนักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีของนักบัญช ีผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 3-4 
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ตารางที่ 3  แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี  

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

𝐱 4.285 4.034 3.985 4.013 3.987 4.014 

S.D. 0. 589 0. 598 0.600 0.593 0.613 0.564 

Y 1 0.609* 0.531* 0.691* 0.600* 0.624* 

X1  1 0.754* 0.670* 0.675* 0.675* 

X2   1 0.771* 0.779* 0.742* 

X3    1 0.776* 0.731* 

X4     1 0.744* 

X5      1 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน คือ ดานโครงสรางองคกร (X1) มี

คาเทากับ 0.609 ดานระบบงาน (X2) มีคาเทากับ 0.531 ดานนโยบายการบริหาร (X3) มีคาเทากับ 0.691 ดานบุคคล (X4) มี
คาเทากับ 0.600 และดานสภาพแวดลอมการทํางาน (X5) มีคาเทากับ 0.624 แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานบุคคล และ
ดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีความสัมพันธทางดานบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 4 .แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีของนักบัญช ี

ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบติัตนตามหลัก

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี 

การปฏิบัตตินตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

ของนักบัญชี P-value          

B SEb  

1.  ดานโครงสรางองคกร 

2.  ดานระบบงาน 

3.  ดานนโยบายการบริหาร 

4.  ดานบุคคล 

5.  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

0.258 

-0.270 

0.431 

0.072 

0.202 

0.056 

0.069 

0.064 

0.063 

0.063 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.255 

0.001* 

a = 1.493     R = 0.554     Adjusted R2 = 0.546     SEest= 0.343     F = 65.690 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานโครงสรางองคกร ดาน
ระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัตติน
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดาน
บุคคล ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนโดยรวม 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน 
ดานนโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตัวพยากรณของการปฏิบัติตนโดยรวม มีคาความคลาดเคลือ่น
มาตรฐาน (SEest) เทากับ 0.343 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.554 และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ 
(Adjusted R2) เทากับ 0.546 ซึ่งหมายความวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตน ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดาน
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นโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน สามารถรวมกันพยากรณการปฏิบัติตนโดยรวมไดรอยละ 65.69 
สามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบ ไดดังนี ้

 
Y = 1.493 + 0.258 X1 - 0.270 X2 + 0.431 X3 + 0.202 X5 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 270 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 88.52 มีอายุ
ต่ํากวา 30 ป จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 68.89 มีสถานภาพโสด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 69.63 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 72.22 มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 
59.63 และเปนหนวยงานเอกชน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 69.63 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีภาพ
รวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับแรก คือ 
ดานโครงสรางองคกร รองลงมา คือ ดานนโยบายการบริหาร ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานระบบงาน และดานบุคคล 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับแรก คือ ดานการรักษา
ความลับ รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให 
ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป และดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 
ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ของนักบัญชี และการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีของนักบัญช ีพบวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชีโดยรวม (Y) ไดแก ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต (Y1) ดานความรู
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Y2) ดานการรักษาความลับ (Y3) ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ (Y4) ดาน
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให (Y5) และดานความ
รับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป (Y6) 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังนี ้
1.  นักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการ

ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีภาพรวมอยูในระดับมาก. เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานโครงสรางองคกร 
ดานระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานบุคคล และดานสภาพแวดลอมการทํางาน อยูในระดับมากทุกดาน เนื่องจาก 
วิชาชีพบัญชีจะตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใชเปนแนวทางและกรอบความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพ อีกท้ัง 
จรรยาบรรณวิชาชีพเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม ความดีงาม เปนสิ่งที่สังคมคาดหวัง และเปนเครื่องชวยควบคุมความ
ประพฤติปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตตินันท  พิศสุวรรณ และคณะ (2560 ) เรื่อง การปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีในกลุม Big 4 ผลการวิจัยพบวา สํานักงานบัญชีมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี เพื่อใหผลการ
ปฏิบัติงานเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซึ่งจะสงผลตอผลการดําเนินงานขององคกรใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

2.  ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานโครงสรางองคกร มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีของนักบัญชีในทุกดาน คือ ดานความโปรงใส ความ
เปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ ดานการรักษาความลับ ดานความรับผิดชอบตอ
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ผูรับบริการ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให และดาน
ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวชิาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมพบวา ดานโครงสราง 
อยูในระดับมาก เนื่องจาก โครงสรางถือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตอการปฏิบัติงานและเปนการกําหนด จัดสรรหนวยงาน 
ตําแหนงหนาท่ีรายละเอียดของงานแตละประเภทใหเปนสัดสวนที่ถูกตองและเหมาะสม กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคทําให
การปฏิบัติงานไมซ้ําซอน ก็จะสงผลตอประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคการเปนอันมาก   

3.  ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานระบบงาน มีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความ
เที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานการรักษาความลับ ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ ดานความรับผิดชอบตอผูถือ
หุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาท่ีให และดานความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทั่วไป เน่ืองจาก การจัดการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการเตรียมงานอยางดีไมมีการสับสนวุนวายในปฏิบัติงาน 
ทําใหชวยลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานและชวยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี ภาพรวมพบวา ดานระบบ อยูในระดับมาก 

4.  ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานนโยบายการบริหาร มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีของนักบัญชีในทุกดาน คือ ดานความโปรงใส ความ
เปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ ดานการรักษาความลับ ดานความรับผิดชอบตอ
ผูรับบริการ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให และดาน
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป เนื่องจาก การกําหนดนโยบายการบริหารองคกรจะทําใหเกิด
ความสําเร็จในเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว และเพื่อกําหนดนโยบายใหบุคลากรมีความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
และปฏิบัติตามกรอบนโยบายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมพบวา ดานนโยบายการบริหารของ
องคกร อยูในระดับมาก 

5.  ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานบุคคล มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีของนักบัญชี คือ ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม 
และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ ดานการรักษาความลับ และดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให เนื่องจาก การมีมนุษยสัมพันธเปนเครื่องมือในการจัดการปญหา สราง
ความเขาใจที่ดีตอกัน สรางความเขมแข็งของทีมงานและทําใหเกิดการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในเปาหมายของการทํางานและองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุดา  ดุสิตรัตนกุล (2557) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ : ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากร
สวนกลาง ภาพรวมพบวา ปจจัยดานบุคคล อยูในระดับมาก ซึ่งจากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการทํางานเฉพาะ
บุคคลมีความสําคัญอยางมากตอการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรมีการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรอยางสม่ําเสมอเพ่ิมพูนความรูที่หลากหลายความรูใหม ๆ เพื่อนํามาใชพัฒนาองคกรตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 

1.  ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี อันดับแรก คือ ดานโครงสรางองคกร รองลงมา 
คือ ดานนโยบายการบริหาร.และดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดังน้ัน นักบัญชีในปจจุบันควรมคีวามรูและบทบาทในงานดาน
ตาง ๆ ดวย เชน เปนท่ีปรึกษาของบริษัทในการวางแผนและการกําหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธในระยะยาว การ
วิเคราะหการเงินและเศรษฐกิจ การจัดการเก่ียวกับคอมพิวเตอร การบัญชีเพ่ือการจัดการ การสื่อสารกับแผนกอ่ืนและสามารถ
ใหขอมูลและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจทางธุรกิจ เพราะนักบัญชีมีขอมูลทางการเงินซึ่งสามารถนํามากําหนด
ยุทธศาสตรและเปาหมายของธุรกิจอันจะทําใหธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอไปในอนาคต 
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 2.  นักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชทีุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะดานการรักษาความลับ และดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให การพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีอยางสม่ําเสมอจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ครบถวน ทันตอเวลา และเปนท่ียอมรับมากยิ่งข้ึนตอไป 

 3.  หนวยงานที่เก่ียวของควรจัดโครงการอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพ่ือเปนการ
สงเสริมและพัฒนานักบัญชีใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนใหตระหนักถึงผลกระทบจากการขาด
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ีนําไปสูการปฏิบัติงานทางบัญชีและรายงานทางการเงนิใหมีความนาเช่ือถือไดตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี เชน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ไดแก ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานสวัสดิการ และคาตอบแทน เปนตน  
2.  ควรมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลัก

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
3.  ควรมีการเก็บขอมูลในเชิงลึกและใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณรวมดวย เพื่อใหไดขอมูลใน

ประเด็นของการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น และมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัยอ 

 งานวิจัยเรื่องบานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสรางชุมชนทองเที่ยวจากภูมิลักษณชุมชน  
นาคูหา จังหวัดแพร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องเลาชาวบานนาเก่ียวกับวัฒนธรรมสังคมชุมชน และเพื่อศึกษา
ภาคปฏิบัติการการสรางตลาดชุมชนเพื่อการทองเที่ยว โดยใชวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  อันประกอบไปดวย การเก็บขอมูลภาคสนาม และการเก็บขอมูลจากเอกสารตําราที่เก่ียวของ 
ทั้งเรื่องของการทองเที่ยว การสรางตลาดเพ่ือจําหนายสินคาชุมชน และการพัฒนาเพื่อนําไปสูการยกระดับชุมชน           
ใหมีคณุภาพชีวิตท่ีดขีึ้นจากการทองเที่ยว ผานการสัมภาษณเจาะลึกกับบุคคลในชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 10 คน ไดแก  ผูนํา
ชุมชน ผูประกอบการรานคา เเละนักทองเที่ยวที่มาในชุมชน อีกท้ังการศึกษาแบบมีสวนรวม และการศึกษาภาคปฏิบัติ
การ โดยการลงภาคสนาม (Field Study) เขารวมในกิจกรรมการทองเท่ียวเเละวัฒนธรรมชุมชน รวมไปถึงเขารวมการ
จัดการตลาดของกลุมแกนนําบริหารตลาด พ้ืนที่ในการศึกษาคือ ชุมชนบานนาคูหา หมูที่ 5 ตําบลสวนเข่ือน อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร โดยผลการศึกษาพบวา ชื่อหมูบานสัมพันธกับพ้ืนที่ชุมชนท่ีมีอากาศเย็น มีหมอกปกคลุมเกือบตลอดป         
ทําใหชื่อหมูบานเดิมวา “บานผาขะมอย” “บานนาผามอย” มาเปลี่ยนเปน บานนาคูหาท่ีสัมพันธกับถํ้าในชุมชน จากน้ัน
ไดมีการพัฒนาโดยพระในชุมชนเปนวัดและชุมชนทองเที่ยว การสรางตลาดชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวนําเสนอสินคาที่อยู
ภายใตภูมิลักษณชุมชน 

คําสําคญั :  นาคูหา, แพร, ชุมชนทองเที่ยว, ภูมิลักษณชุมชน, การสรางชุมชนทองเที่ยว 
 

Abstract 
 The purposes of this research, " Ban Na or Ban Nork: The Practical Study to Create Community-

based Tourism According to Community Landform", were to study folklore stories on community social 

cultures, and to investigate practically a creation of community market for tourism. This study used 

qualitative research to collect data through field study and related documents in which are concerning 

of tourism, market creation to sell community products and community development to improve the 

quality of life from tourism. The research methods used were as follows: (1) an in-depth interview with 

10 people from the community, including community leaders, entrepreneurs, and tourists, and (2) a 

participant observation and practical studies of field study, and (3) a participation in tourism and cultural 

events.  The study field was at Ban Khuha Community, Village No. 5, Suan Kuean Subdistrict, Mueang 

Phrae District, Phrae Province. The study found the relation in village name, Na Khuha, and its 

geographic characters. The village is located in mountain area with cooling temperature, and is always 

covered by fog. The village was previously named "Ban Pha Ka-Mhoei", then later was changed to its 

current name "Na Khuha". 'Na' is paddy field and 'Khruha' is the name of local cave. Later, the village 
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was developed by monks and became local tourist attraction including temples, community markets 

and natural scenery under community landform. 

Keywords : Na Khuha, Phrae Province, Community-based Tourism, Community landform 
 

บทนํา 
    การขับเคลื่อนของประเทศในปจจุบันมีวัตถุประสงคที่มุงจะออกจากประเทศท่ีกําลังพัฒนาและอยูในกับดัก
รายไดปานกลางมาเน่ินนาน การพัฒนาที่ตองปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง 
“นวัตกรรม” จากเดิมฐานทรัพยากรในชุมชนที่ยังชีพดวยเกษตรกรรม จึงตองพัฒนาแปรรูปจากสินคาเกษตรใหเปนสินคา
เชิงนวัตกรรมเพ่ิมมลูคาในสินคาเหลาน้ัน ผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจดิจิทัล  
 “นาคูหา” ชุมชนเล็ก ๆ ในหุบเขาที่ตั้งของเมืองแพร ที่ไมไดเปนจุดมุงหมายหลักในการทองเท่ียวเหมือนจังหวัด
อ่ืนในภาคเหนือ แตหากพิจารณาจากภูมิหลังทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร แหลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และ
วัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งแลว สามารถนําองคประกอบทุกดานมารังสรรคใหเปนนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดมีการพัฒนาโดยนาํทรัพยากรชุมชนมาผสานกับการสรางสิ่งใหม ๆ เพื่อดงึดูดการทองเที่ยว (จารุวรรณ ขําเพชร, 2559) 
อยางเชน วัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งบานแมลัว ที่เปนแหลงผลิตเม่ียงหรือชาปาในวงจรชีวิตของคนภาคเหนือมาตลอด    
พืชพันธุธรรมชาติอยาง “สาหรายเตา” ชาวบานนาคูหาใชภูมิปญญาในการทําบอเตามาแปรรูป เปนขาวเกรียบเตาและสบู
เตาเพื่อสรางรายไดเสริม (อภิญญา สุขแสงศรี, 2552) “เหม้ียง” (หรือเม่ียง) ท่ีเปนอาหารวางที่ขึ้นช่ือ “ฮอม” ที่นํามายอม
ผา และการทําฮอมเปยก (มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ และคณะ, 2560) 
 การศึกษาเร่ือง บานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสรางชุมชนทองเท่ียวจากภูมิลักษณชุมชน
นาคูหา จังหวัดแพร จึงมีความจําเปนเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งภายใตสภาพภูมินิเวศชุมชน และภูมิหลัง       
ทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเร่ืองเลาชาวบานนาเก่ียวกับวัฒนธรรมสังคมชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาการสรางตลาดชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวกับภูมิลักษณชุมชน 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การสรางชุมชนทองเที่ยวภายในชุมชนปจจุบันมักใชแนวคิด การทองเท่ียวโดยชุมชน หรือท่ีรูจักกันวา
Community – Based Tourism  (CBT) เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือสรางความเขมแข็งขององคกรชาวบานในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนด    
ทิศทางการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ซึ่งตองคํานึงถึงความเขมแข็งของชุมชน อันเปนกลไกที่สําคัญ     
ในการพัฒนา เน่ืองจากความเขมแข็งของชุมชนจะแกไขปญหาท้ังในระดับชุมชน และพัฒนาที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ประเทศไปพรอมกันอยางบูรณาการความเขมแข็งของชุมชนน้ีเปนรากฐานท่ีสําคัญของประชาสังคม (Civil Society) 
ปญหาและพัฒนาชมุชนและสังคมรวมกัน และยังเห็นวาการพัฒนาชุมชนและสังคมไมอาจสําเร็จได ถาหากไมมีการพัฒนา
แบบองครวม ซึ่งมีความเขมแข็งของชุมชนเปนตัวต้ังในการพัฒนา การพัฒนาท่ีย่ังยืนจะตองสรางพลังใหชุมชนในทองถ่ิน 
(รพีภัทร สุขสมเกษม, 2559)  
 นอกจากนี้การสรางชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน ยังคํานึงถึงความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม      
มีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน (เกศรา สุกเพชร เเละ นนทลฉัตร วีรานุวัตดิ์, 2560) โดยการ
สรางการทองเท่ียวเหลาน้ันจะนําจุดเดนภายในชุมชนมาดึงดูดนักทองเท่ียว อยางเชน ประวัติศาสตรชุมชน วัฒนธรรม
ชุมชน ภูมิลักษณชุมชน เปนตน ซึ่งส่ิงเหลาน้ีลวนเกิดขึ้นจากระบบนิเวศ หรือ นิเวศวิทยาวัฒนธรรม  
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นิเวศวิทยาวัฒนธรรม เปนการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเนนถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมวาเปน
ตัวกําหนดกระบวนการวิวัฒนาการทาง สังคมวัฒนธรรม มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอม ผานเคร่ืองมือ           
ที่เรียกวาวัฒนธรรมในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมอยางเปนพลวัต โดยมีพ้ืนฐานสําคัญคือ เทคโนโลยีการผลิต
โครงสรางสังคม   และลักษณะของสภาพแวดลอมธรรมชาติเปนเง่ือนไข 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจยัใชวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยภาคปฏิบัติการ     
อันประกอบไปดวย การเก็บขอมูลภาคสนาม และการเก็บขอมูลจากเอกสารตําราที่เก่ียวของ ทั้งในเร่ืองของการทองเที่ยว    
และการสรางตลาด และการพัฒนาตลาดชุมชน จากการรวมมือกันทั้งผูปฏิบัติงาน แกนนําชุมชน ชาวบานที่กําเนิดภายใน
พื้นที่ ผูประกอบการรานคา เเละนักทองเที่ยวที่มาในชุมชน จํานวนทั้งส้ิน 10 คน ผานการ การสัมภาษณเชิงลึก          
(In-depth Interview) และการศึกษาแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยการลงภาคสนามเเละเขารวม
กิจกรรมสําคัญในชุมชน อีกทั้งใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหาจากการวิจัย (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 

ภาพที่ 1 บรรยากาศบานนาคูหา 
 

ชุมชนนาคูหา มีจุดเดนคือเปนแหลงโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย ชื่อชุมชนแตเดิมคือ บานนาผามอย 
นาขะมอย สันนิษฐานวาจากหมอกท่ีปกคลุม มองไมเห็นชัดเจนเกือบทั้งป (มอยหมายถึงมัวๆ) และหมอกคลุมบริเวณจุด     
หนาผาสูงชันที่ตระหงานเปนแลนดมารคชุมชนที่ชื่อผาสิงห (ภาพที่ 1) เม่ือกวา 100 ปผานมาไดเปล่ียนชื่อมาเปน          
นาคูหา โดยคูหา เชื่อมโยงกับถ้ําท่ีมีจํานวน สองถ้ํา มีขนาดเล็กใหญตางกัน และในถํ้าที่ขนาดใหญจะมีพื้นที่กวางลึกเขาไป
ดานใน ต้ังอยูในเขตอุทยานฯ รอบหมูบานข้ึนไปบนเขาไมสูง สามารถนําทรัพยากรจากปามาใชประโยชนยังชีพได ภูเขา
ดานบนเปนแหลงกําเนิดตนนํ้าหรือขุนน้ําและไหลมาหลอเล้ียงคนในพ้ืนที่ราบหุบเขาดานลาง พื้นที่ปามาก แตใตตนไม
ใหญมีตนเม่ียงท่ีเจริญเติบโตขึ้น และปลูกมากวา100 ป (จารุวรรณ ขําเพชร, 2561) 

 

จากเร่ืองเลาชาวชุมชนเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรมพบวา ในปจจุบันมีการปลูกกาแฟเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ตนเมี่ยง 
ชุมชนนาคูหาโอบลอมดวยภูเขา และผานกลางดวยลําธารนํ้าไหล มีการทํานาขาวรายรอบแปลงเล็ก ๆ รอบ ๆ บริเวณ
พื้นท่ีวัด 
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โดยวัดน้ี (ภาพที่ 2) มีประวัติวากอสรางมากวา 100 ป ชวงป 2443 แตระยะเวลาไมนานมีพระนักพัฒนาขึ้นมา
ดํารงตําแหนงเจาอาวาส และนําแนวคิดการพัฒนาชุมชน โดยใชฐานชุมชนเปนหลัก สรางสะพานไม (ขรัวแตะ) ทอดยาว
ครอมลาํธารที่ไหลมาจากขุนลานโอบลอมทุงนาโดยรอบดานตะวันออกของวัด  สรางพระพุทธรูปองคใหญตระหงานกลาง
ทุงนา  ใชชองทางโซเชียลในการประชาสัมพันธและลงภาพซ้ําๆตอเน่ือง จนกระทั่งปจจุบัน มีคําคน “นาคูหา” และเพจ
แนะนําการเดินทางมายังชุมชนแหงน้ีอีกมาก วัฒนธรรมชุมชนยังคงยึดถือตามหลักการศาสนาพุทธและพุทธแบบชาวบาน 
(Popular Buddhism) การประกอบพิธีทางศาสนา เชน วันออกพรรษา ท่ีจัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ และ
หนวยงานราชกาของจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดมารวมในงานสวนของปฎิบัติการการจัดทําตลาดไดรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาสินคาที่เชื่อมโยงกับฐานชุมชนไดแก ผลิตภัณฑจากเม่ียง ผลิตภัณฑจากเตาหรือไก (สาหรายนํ้าจืด) 
ผลิตภัณฑไมไผ พืชผักและผลไมที่ปลูกขึ้นในชุมชน เชน อโวคาโด เสาวรส ผักสมุนไพรทองถิ่น มะแควน สะคาน เปนตน 

จากการนําแนวคิดเร่ืองตลาดมาอธิบายเช่ือมโยงชุมชนนาคูหาแหงน้ี ตลาดมิไดหมายถึง Market ท่ีมคีวามเจริญ
ลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว การอธิบายตลาดในบริบททุนนิยมวาตลาดมีพัฒนาการเม่ือมนุษยกาวออก
จากเศรษฐกิจสังคมกอนทุนนิยม (Pre-capitalist Economy) มาสูเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การแลกเปลี่ยนแบบตลาด      
ไดกาวเขามามีความสาํคัญตอมนุษยชาติอยางกวางขวางจน คารล โปลานยี (Carl Polanyi) อธิบายวาสังคมมนุษยไดกาว
เขามาเปน “สังคมตลาด” หรือ Market Society มีการแลกเปลี่ยนแบบตลาดและเปนรูปแบบที่ครอบงําไปท่ัวโลก       
(บัวพันธ พรหมพักพิง และคณะ, 2563) แตสถานที่ทองเที่ยวนาคูหาแหงน้ี การจัดจําหนายสินคา มีเพียงเพิง 4-5 คูหา    
(หอง/ชอง) ที่จัดพื้นที่ใหกับชาวบานนําสินคามาขาย ฉะน้ันพื้นท่ีจัดวางสินคาไมไดหมายถึง ตลาด ตามนิยามขางตน 
สินคาเปนเพียงสินคาที่แสดงเอกลักษณชุมชนและมีอยูในชุมชน 

สินคาที่จําหนาย (ภาพที่ 3) อนุมานวาเปนดังตลาดต้ังอยูดานเหนือในบริเวณลานจอดรถของวัด  ซึ่งจําแนกได
เปน 1) พืชสมุนไพรใชประกอบอาหาร เชน จะคาน มะแขวน เปนตน 2) หนอไม หนอไมดอง หนอไมสม หนอโอ         
(มาพรอมนํ้าพริกใบมะกรูด) หนอไมแหง 3) อาหาร ไดแก ขาวเกรียบเตา ถั่วลายเสือ ขาวหลาม อาหารกับขาวเชนหลาม
บอน (บรรจุในกระบอกไมไผตัดเฉลียง) 4) พืชผักผลไมในชุมชน ไดแก มะขามปอม ผักกูด อโวคาโด เสาวรส สมโอ มะระ
แมว ถ่ัวฝกยาว ลองกอง ลางสาด เปนตน 5) ผลิตภัณฑชุมชน เชน กานํ้ารอนทาํจากไมไผ เคร่ืองดริปกาแฟทําจากไมไผ 
เปนตน 

 

ภาพท่ี 2 วัดนาคูหา 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

หมูบานทองเที่ยวแหงนี้ตั้งอยูในหุบเขาจังหวัดแพร ที่มีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนเล็ก ๆ กระจายตามแองที่ราบ         
ในหุบเขา พื้นที่ขอบดานนอกเปนเหมือนขอบกระทะและเปนพื้นท่ีของปาไม พ้ืนที่ไมใชท่ีราบ ฉะน้ันการต้ังบานเรือน
รวมทั้งสภาพชุมชน จึงเกาะกระจายตามพื้นท่ีราบขอบๆ แนวเขาและตามแนวลําเหมือง ลําธาร ที่ไหลมาจากขุนนํ้า       
บนยอดเขาชุมชนไมสามารถขยายตัวออกไปได ภายในชุมชนประกอบดวยผืนนาแปลงเล็ก ๆ และลําเหมืองที่โอบลอม    
ทุงนาและชุมชนใหกระจุกตัวเหมือนภาพในจินตนาการ “หมูบานเล็กในปาใหญ” ในอดีตชุมชนน้ีดํารงชีวิตตามวิถี
การเกษตรที่มีพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดคือเมี่ยง และการปลูกถั่ว ปลูกขาวโพด ปลูกขาวเปนอาหารหลัก มีพืชนํ้าคือ
สาหรายนํ้าจืด หรือชาวบานเรียกวา “เตา หรือ ไก” เปนแหลงรายได หลังจากน้ันมีการปลูกพืชยืนตนและจําหนาย       
ในลําดบัตอมา เชน  เสาวรส อโวคาโด ทุเรยีน เงาะ เปนตน สวนสินคาจากปา เชน หนอไม รถดวน หลากชนิด เปนสินคา
และอาหารของชาวชุมชน เปนตน 

ดวยหมูบานในหุบเขา จึงมีความเชื่อสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในชุมชน ท้ังเจาพอเจาแมที่เปน
คลายวิญญาณบรรพบุรุษทําหนาที่ปกปกรักษาหมูบานและลูกหลาน ผีขุนนํ้าท่ีทําหนาที่เผ่ือแผ จัดสรรและใหความม่ันคง
ดานนํ้า เพื่อการเกษตร โดยยอดผาชางผาดานคือยอดเขาสูงสุดของจังหวัดแพร และเปนแหลงความเชื่อของผีขุนนํ้า 
วัฒนธรรมชุมชนในรอบปเก่ียวกับศาสนาพุทธและผีวิญญาณนิยมตาง ๆ (จารุวรรณ ขําเพชร, 2558) 

ภาคปฎิบัติการชุมชน หากพิจารณาตามแนวคิดการปฎิบัติการ (Practice, Action, Praxis)  เชิงโครงสราง    
และโครงสรางนิยมท่ีทรงอิทธิพลขณะน้ัน (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2559) ปฎิบัติทางสังคม (Social Practice) มีนักคิด
หลายคน   ที่นํามาใชอธิบาย เชน ปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ที่คุนเคยเร่ือง Habitus การนําแนวคิดมาอธิบาย
ปรากฎการณ    ทางสังคมในฐานะปรากฎการณพื้นฐานในชีวิตทางสังคม นํามาอธิบายความสัมพันธการกระทําวาเปน
ความสอดคลองกับบริบทของสังคม วัฒนธรรมที่ผลิตรูปแบบชีวิตสังคม มีเจาอาวาสนักพัฒนาในชุมชน ไดนํามาผนวกรวม
กับพลวัตและบริบทของชุมชน ความเคลื่อนไหวและการเปล่ียนแปลงของโลก ท่ีกระจายสงตอแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยว 
และการสรางชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียว นักทองเที่ยวไดเสนอความคิดสะทอนการปฎิบัติการที่เห็นในชุมชนวา           
“...พาหลานมาเที่ยว หลานอยูกรุงเทพอยากมา ตัวเองเคยมาเม่ือ 2 ปกอนเขาเก่ียวขาวหมดแลว แตชวงน้ีขาวกําลังงาม
พรอมเก่ียว...ช่ืนชมนะ ขนาดอยูกลางปายังมีคนมาเท่ียว คนศรัทธามาทําบุญ มองเห็นคนมาจากหลายทิศทาง” 

“แตพื้นที่มันนอย ที่สวยงามเพราะมีนาขาวพอเก่ียวเสร็จเหลือแตวัด แตกอยังมีพระเจาองคใหญงามอยู”1 
“ตามมาจากโซเชียล ยิ่งคนลงภาพมากๆ กอจะมีคนมาก คนอยากมาเท่ียว ยอดจึงไดจากคนแชร...ไดขึ้นไปถึง

ยอดผาสิงห ท่ีเปนเหมือนจุดชมวิวของหมูบาน (นําภาพหนาผาสิงหใหชม) ...สวนตัวอยากใหอยูแบบน้ี ไมอยากใหขยาย
หรือพัฒนาอะไรตอไป เพราะจะเปนเหมือน สปน หรือมอนแจม หรือภูทับเบิก อยางภูทับเบิกข้ึนไปแลวไมเห็นภูละเห็น
แตดงรีสอรท เต็มภูเขา...หากจะเติมแคอยากใหมีพื้นที่เล็กๆ กางเตนทไดกอพอละ แคใหคนมาชมและกลับไป” 

                                                             
1 สัมภาษณพอวิสิษฐ สุภาพ อายุ 76 ป นักทองเที่ยวจากตางอําเภอ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ
ชุมชน 
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“การขายของของชาวบานกอเปนเสนห ใหชาวบานขายของธรรมดาทั่วไปท่ีในพื้นที่ชุมชนมี แตควรเพ่ิม 
signature และตี brand ของตนเอง และหาผูรับรองแบรนดน้ันๆ เพ่ือความนาเช่ือถือของสินคา  จะเปนการใหผู ซ้ือ
ตัดสนิใจไดงายและเร็วข้ึน เชน ตรา อย. ตรา มผช. เปนตน”2 

โดยเฉพาะเทศกาลและวันหยุดยาว ทางวัดไดจัดกิจกรรมจะมีนักทองเที่ยวเขามาจํานวนมาก เชน วันที่ 22 
ตุลาคม 2564 ทางวัดไดจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ มีผูคนมาจากหลายสารทิศ ทั้งตางหมูบานอําเภอในจังหวัดแพร       
และจังหวัดอ่ืน ๆ เชน นนทบุร ีเพชรบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี และมาไกลสุดจากอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา3 

ภูมิลักษณชุมชนนาคูหาที่ดึงดูดนักทองเที่ยว นอกจาก “ความติดใจในธรรมชาติ ติดใจความเย็นแลว การไดมา
พบปะปอแมปนองชาวบานท่ีน่ีเขาอัธยาสัยดี เปนกันเอง รับแขก มีของกินมาสูแบบชาวบาน ปนกันกินอยูไป คิดวาเปน
จุดเดนของท่ีน่ี นอกจากความสวยงามของธรรมชาติยังมีบอเตา เม่ียง กาแฟ 4” 

ดังน้ันภูมิลักษณชุมชนนาคูหาโดยภาพรวมเปนลักษณะภูเขาสูง อาศเย็นตามลักษณะทั่วไปของภาคเหนือ      
บนเขามีการปลูกพืชทองถิ่น คือ เม่ียง ที่ขึ้นตามแนวภูเขาสูง และพ้ืนที่ท่ีมีอากาศเหมาะสม นาคูหาจึงเปนพ้ืนที่สําคัญ     
ในการปลูก สงออก และจัดจําหนายเม่ียงของจังหวัดแพรมาแตเดิม อีกท้ังยังสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานราก         
และเศรษฐกิจในเรื่องของ โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ ย่ังยืน หรือที่รูจักกันวา BCG อันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ        
การทองเท่ียวจากการนําอัตลักษณทองถ่ิน วัฒนธรรมชุมชนด้ังเดิม ภูมิปญญาทองถ่ิน (สํานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ, 2562) และเน้ือหาอัตลักษณเชิงพื้นที่มาตอยอดผลิตภัณฑ         
และบริการใหมีมูลคาที่สูงข้ึน โดยคนในชุมชนเพ่ือปองกันการทําลายธรรมชาติทองถ่ิน สรางชุมชนเขมแข็ง และกอใหเกิด
การพัฒนาอยางย่ังยืน 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

 จากการศึกษาเร่ือง บานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสรางชุมชนทองเที่ยวจากภูมิลักษณ
ชุมชนนาคูหา จังหวัดแพร พบวา การพัฒนาชุมชนเพื่อใหเปนหมูบานทองเท่ียว มีความสําคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ               
เเละวัฒนธรรมชุมชนด้ังเดิม รวมไปถึงเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ดังจะไดจากหลายชุมชนทองเท่ียวท่ีนําเอาวัฒนธรรม
เฉพาะในภูมินิเวศเหลาน้ันมาเปนจุดเดนในการดึงดูดนักทองเที่ยว เชน ชุมชนคีรีวง เเละอีกหลายชุมชน ทั้งน้ีหากมีศึกษา
คนควา      ในลําดบัถัดไป ควรศึกษาคนควาเปรยีบเทียบทั้งในเร่ืองของการสรางจุดแข็งจากรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน 
เพื่อนํามาพัฒนาตอยอด รวมทั้งการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบในเร่ืองพ้ืนที่ตลาดในบริบท และภูมิภาคอื่น ๆ เพ่ือหาจุดเดน 
เเละจุดรวม รวมถึงนํามาแกไขจุดบกพรองของตลาดภายในชุมชนของประเทศไทย และประเด็นที่สําคัญคือการยกระดับ
คุณภาพชีวิต การเพิ่มรายไดภายในชุมชน เปนสิ่งสําคัญท่ีตองจัดเก็บขอมูลโดยหนวยงานทองถ่ิน ควรมีการวิเคราะห      
จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค(Threats) ในพ้ืนที่นาคูหา เพื่อนํามา
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หรือ Business Model และชุมชนเขมเเข็งในลําดับตอไป 
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2 สมัภาษณคุณอธิป บัวสุคนธ อายุ 30 ป ผูรวมเปดโลกการทองเท่ียวและเปนสมาชิกของเพจ “โลกของคนเดินทาง” จาก
กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 ตุลาคม 2564 
3 ขอมูลจากสมุดคัดกรองผูเขารวมพิธีทําบุญวันตักบาตรเทโวโรหณะ วันท่ี 22 ตุลาคม 2564 
4 สัมภาษณพอรัญจวน ตันติ อายุ 65 ป มัคนายกวัดนาคูหา วันที่ 22 ตุลาคม 2564 
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บทคดัยอ 
  การวิจัยครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตรับผิดชอบ         

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งไดแก อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  การวิจัย   
ในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง  คือ ผูทรงภูมิปญญาจากอําเภอบางพลี จํานวน 36 คน และจากอําเภอ
เมืองจํานวน 29 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คอื แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษารวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  การวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา  
 1. ภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอบางพลี ที่รวบรวมได มี 41 ผลิตภัณฑ/ผลงาน จากผูทรงภูมิปญญา 36 คน 
แบงเปนแบงเปน 4 สาขา คือ 1) คหกรรม ไดแก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม 2) สาขาศิลปกรรม ไดแก งานหัตถกรรม 
งานประดิษฐ  ดนตรีและนาฏศิลป 3) สาขาสาธารณสุข ไดแก ผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติ และการนวดแผนโบราณ   
และ 4) สาขาเกษตรกรรม   
 2. ภูมิปญญาทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง ที่รวบรวมได มี 31 ผลิตภัณฑ/ผลงาน จากผูทรงภูมิปญญา 29 คน 
แบงเปน 4 สาขา คือ 1) คหกรรม ไดแก อาหาร ขนม และเครื่องด่ืม 2) สาขาศิลปกรรม ไดแก งานหัตถกรรมและงาน
ประดิษฐ  3) สาขาสาธารณสุข ไดแก ผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติ และ 4) สาขาเกษตรกรรม   

  3. ภูมิปญญาแตละผลิตภัณฑ/ผลงาน ประกอบดวย 1) ประวัติผูทรงภูมิปญญา 2) กระบวนการเรียนรูส่ังสม
ประสบการณ 3) การถายทอดประสบการณ/ภูมิปญญา 3) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน และ 4) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน 
และขั้นตอนการผลิต/การดําเนินการ  
คําสําคญั: ภูมิปญญาทองถิ่น,  ผูทรงภูมิปญญาม  ชุมชนในเขตรบัผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study and gather indigenous knowledge of 

communities in BangPhlee District and Muang District in Samutprakarn province under the responsibility 
of Dhonburi Rajabhat University. This research was considered an exploratory research. The sample 
groups in this exploratory research were sixty-five persons with indigenous knowledge; thirty-six persons 
from BangPhlee District and twenty-nine persons from Muang District. The research instrument 
employed in this study was a structural interviewing form for collecting information and data concerning 
the indigenous knowledge of communities in BangPhlee District and Muang District.  The information 
and data collected were analysed through the content analysis method and presented in terms of 
frequency count and percentage. The results and findings indicated that: 
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1.  In BangPhlee District, there were a total of forty-one products from indigenous knowledge 
which were classified into four groups; namely (1 )  foods and desserts, (2 )  artworks, handicrafts, Thai 
music and Thai dancing (3) Thai herbal medicinal products and Thai massage and (4) agriculture  

2. In Muang District, there were a total of thirty-one products from indigenous knowledge which 
were classified into four groups; namely (1) foods, desserts, and drinks, (2) artworks and handicrafts, (3) 
Thai herbal products and (4) agriculture  

3 .  Each indigenous knowledge lesson was composed of four parts; namely (1) background of 
the people with indigenous knowledge, (2) ways of accumulating experiences and skills, (3 )  ways of 
transferring and conserving the indigenous knowledge, and (4) the production process.  
Keywords: Indigenous Knowledge,  Persons with Indigenous Knowledge,  Communities under the 
Responsibility of Dhonburi Rajabhat Universty in Samutprakarn Province 
 

บทนํา 
 บทบาทของภูมิปญญาไทยในการพัฒนาสังคม  ไดรับการยอมรับมากขึ้นจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐ  

หนวยงานเอกชน  และองคกรชุมชน  มีการศึกษาคนควาและนําไปสูการปฏิบัติการในแผนการทํางานของหนวยงาน    
ตาง ๆ มากขึ้น  ภูมิปญญาไทยมีความหลากหลายซ่ึงเปนความหลากหลายที่แวดลอมวิถีชีวิตของคนในสังคม  ภูมิปญญา
ไทยจึงเก่ียวของกับทุกมิติทางสังคม  โดยมีคนเปนศูนยกลางของความสัมพันธกับมิตทิางสังคมน้ัน ๆ หรืออีกนัยหนึ่งเรียก
ไดวาเปนผูทรงภูมิปญญาของสังคมผูรู  สืบทอด  พัฒนา  ถายทอด  และนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคน
ไทยในสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 )  และกําหนดทิศทางอยางชัดเจนในยุทธศาสตรชาติ  
นโยบายรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาจะตองพัฒนาประเทศไปสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 
ดาน  คือสังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญา  และการเรียนรู  สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2547: 1-12)  และทิศทางการพัฒนาในประเทศ ไดมุงการวางรากฐานในการพัฒนาคนและสังคมไทย           
สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูดังน้ันจึงจําเปนตองมีการศึกษาคนควาภุมปญญา  แตละเรื่องใหกระจางชัดโดยศึกษา
จากชาวบานใหมากท่ีสุด  ใหรูวาเขาทําอะไรเปน  เขาทําอะไรเกง  มีอะไรอยูบาง  และแตละชุมชนมีภูมิปญญาอะไร     
เมื่อรวบรวมขอมูลไดมากแลวนํามาจัดหมวดหมูเปนแผนก  เพ่ือหาความหมายและคุณคาท่ีแทจริงโดยพิจารณา        
ความเชื่อมโยงระหวางภูมิปญญากับระบบตางๆ ของชุมชุน  เมื่อศึกษาภูมิปญญาจนกระจางชัดแลว  ควรถายทอดไปยัง
กลุมเปาหมายตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม (จารุวรรณ  ธรรมวัตร, 2543,  อางใน  อัญชลี  พงษแตง, 2553)  สําหรับ
การจัดการศึกษาที่เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  รัฐบาลไดมองเห็นความสําคัญของการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาสราง
ความเข็มแข็งใหกับชุมชน  จึงไดระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช  2540  ไดกําหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐในสวนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาไวในมาตร 81 ระบุวา รัฐจะตองสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นสูระบบ     
การปฏิบัติอยางจริงจังในการจัดการศึกษาซ่ึงโดยระบบการจัดการศึกษา  ถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญประการหน่ึง       
ของการดํารงชีวิตมนุษย  จึงไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.  2545  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาไววา  ใหนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  เพราะเปนส่ิงที่มี
ประโยชน  ผูเรียนไดเรียนรูเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น  ทําใหเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเปนไทย  
ความสามารถในการคิด  การจัดการแกปญหาเก่ียวกับตนเอง  งานพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาทองถ่ินและแสวงหาความรู
ใหม  ๆ รวมทั้ งบํารุงรักษาทรัพยากร  สิ่ งแวดลอม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  สืบ ไป  (กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 อางในสุเมธ  วรรณรัตน, 2548) 

ตามกฎกระทรวง การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ซ่ึงออกโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (2564) น้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถูกจัดไวในกลุมที่ 3 คือ กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรอืชุมชนอ่ืน 

มีภารกิจหลักและยุทธศาสตรที่ มุงสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและชุมชนที่มี วัตถุประสงคหรือประโยชนรวมกัน              

การเปนแหลงเรียนรูถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความแข็งแรงใหแกชุมชนและการใหประชาชนมีโอกาส

เรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยตอง สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมปญญาทองถิ่น 
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ประยุกตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหเขากับยุคสมัยเพิ่อเพ่ิมคุณคาและมูลคา และตองสงเสริม     

การสืบทอดและพัฒนาความรูจากผูมีภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินเพ่ือใหการดําเนินงาน    

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามภารกิจหลักและยุทธศาสตรดังกลาวเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

น้ัน พบวาฐานขอมูลภูมปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซ่ึงไดแก 

อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนแหลงของภูมิปญญาที่หลากหลายและคนในชุมชนหลายกลุม 

ไดนําความรูภูมิปญญาของตนที่มีอยูมาประยุกตใชและปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเปนอาชีพเปนจํานวนมาก             

แตยังขาดฐานขอมูลบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมาศึกษาเรียนรูเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต

และถายทอดภูมิปญญาสูคนรุนหลังตอไป    

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ของชุมชน    
ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซ่ึงไดแก อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือเปนฐานขอมูลบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและหนวยงานทองถิ่น       
ที่รับผิดชอบนําไปประยุกตใชตามภารกิจหลักและยุทธศาสตรที่มุงสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค
หรือประโยชนรวมกัน ซ่ึงกําหนดไวในกฎกระทรวง ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ ซึ่งไดแก อําเภอบางพล ีและอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
1. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Exploratory Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

1.1 กลุมเปาหมายที่ใหขอมูล ไดแก ผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 65 คน แบงเปน ในเขตอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 36 คน และในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 29 คน   

1.2 ขอบเขตดานเน้ือหา   
   1) การศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใน 5 ประเด็น คือ 

1) ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับองคความรูและผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น 2) กระบวนการเรียนรูสั่งสมประสบการณ 3) การถายทอด
ประสบการณ/ภูมิปญญา 4) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน  และ 5) ข้ันตอนการผลิต/การดําเนินการ และไดแบงองคความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินเปน 4 สาขา คือ 1) สาขาคหกรรม ไดแก ดานอาหารและขนม 2) สาขาศิลปกรรม ไดแก ดานงาน
ประดิษฐ ดานหัตถกรรม และดานดนตรีนาฏศิลป 3) สาขาสาธารณสุข ไดแก ดานยาสมุนไพร และดานการนวดแผน
โบราณ และ4) สาขาเกษตรกรรม 
  2) การศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 5 ประเด็น คือ    
1) ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับองคความรูและผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น 2) กระบวนการเรียนรูสั่งสมประสบการณ 3) การถายทอด
ประสบการณ/ภูมิปญญา 4) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน  และ 5) ขั้นตอนการผลิต/การดําเนินการ และไดแบงองคความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินเปน แบงเปน 4 สาขา คือ 1) สาขาคหกรรม ไดแก อาหาร ขนม และเคร่ืองดื่ม 2) สาขาศิลปกรรม 
ไดแก หัตถกรรมและงานประดิษฐ  3) สาขาสาธารณสุข ไดแก ผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติ และ 4) สาขา
เกษตรกรรม  
  3) การคัดเลือกภูมิปญญาเพ่ือศึกษารวบรวมน้ัน กําหนดเกณฑคือ จะตองเปนผลิตภัณฑหรือผลงานที่ไดรับ
ความนิยมในทองถิ่นเปนที่รู จักของคนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเปนอยางดี และยังมีการผลิตหรือดําเนินกิจการ            
อยูในปจจุบัน และผูทรงภูมิปญญามีความเต็มใจและยินยอมใหขอมูลภูมิปญญาของตนเพ่ือเผยแพรใหบุคคลอ่ืนที่สนใจ   
ไดเรียนรูและสามารถใหความรูในรายละเอียดข้ันตอนการผลิตหรือดําเนินงานหากมีผูสนใจเขามาติดตอสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติม 
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1.3 ขอบเขตดานพื้นที่เปาหมาย  
   1) ชุมชนตางๆที่มีภูมิปญญาทองถ่ินในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแบงเปน 6 ตําบล ไดแก      

1) ตําบลบางพลีใหญ 2) ตําบลบางปลา  3) ตําบลบางโฉลง 4) ตําบลบางแกว 5) ตําบลราชาเทวะ และ 6) ตําบล       
หนองปรือ   

   2) ชุมชนตางๆที่มีภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแบงเปน 9 ตําบล ไดแก     
1) ตําบลสําโรงเหนือ 2) ตําบลบางโปรง 3) ตําบลปากน้ํา 4) ตําบลบางดวน 5) ตําบลทายบานใหม 6) ตําบลทายบาน         
7) ตําบลแพรกษา 8) ตําบลบางเมือง และ 9) ตําบลดานสําโรง 
 
2. เคร่ืองมือวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงรวจ เคร่ืองมือวิจัยคือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษารวบรวม
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก ขอมลูบรบิทของชุมชน
ในเขตอําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และแนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่น ในการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือโดยการใหผูทรงคุณวุฒิดานภูมปญญาทองถ่ินจํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสม         
ของเน้ือหา จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยในคร้ังน้ีไดกําหนดเกณฑ
คาดัชนีความสอดคลองของคําถามแตละขอตองมีคาแต 0.66 ข้ึนไปจึงจะนําไปใชได และจากผลการวิจัย พบวาขอคําถาม
ทุกขอในแบบสอบถามมีคาต้ังแต 0.66 ข้ึนไป ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจึงสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลได  
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยและคณะทํางานไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สําหรับศึกษารวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน ผูใหขอมูลคือ ผูทรงภูมิปญญาทองถ่ินในเขตอําเภอบางพลี จํานวน 36 คน      
และในเขตอําเภอเมือง จํานวน 29 คน  ขอมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณ นําไปวิเคราะหเน้ือหา สรุป    
และอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว นําเสนอขอมูลในคาของความถี่และรอยละ  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัย แบง เปน 2 ตอน คือ   

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

 1.1 ผลการศึกษารวมรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นจากผูทรงภูมิปญญาจํานวน 36 คน พบวามีภูมิปญญา
จํานวน 41 ผลิตภัณฑหรือผลงาน ดานที่มีผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นมากที่สุด คือ ภูมิปญญาทองถ่ินสาขาคหกรรม ซึ่งไดแก 
อาหาร ขนม และเคร่ืองดื่ม รวมจํานวน 19 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)  คิดเปนรอยละ 46.34  รองลงมาคือ สาขา
ศิลปกรรม ไดแก งานหัตถกรรม งานประดิษฐ  ดนตรีและนาฏศิลป รวมจํานวน 14 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)       
คิดเปนรอยละ 34.13  อันดับที่สามคือ สาขาเกษตรกรรม จํานวน 4 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)  คิดเปนรอยละ 9.76  
ซ่ึงมีจํานวนเทากันกับ สาขาสาธารณสุข ไดแก ยาสมุนไพร และการนวด รวมจํานวน 4 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)  
คิดเปนรอยละ 9.76  ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 1 

ตาราง  1   รายช่ือผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น (ผลิตภัณฑ/ผลงาน) ของชุมชนในเขตอําเภอ    
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ลําดับที่ ช่ือผูทรงภูมิปญญา ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน) ทองถ่ินที่อยูอาศัย 

1 นายวิชัย  เปลี่ยนศรีนวล 1) การเพาะตนชวนชม ตําบลบางพลใีหญ 
2 นางสาวอัญญิกา  สุยะตา 2) งานเพนทแกว ตําบลบางพลีใหญ 
3 นางทองใบ  เฉลิมเกียรติพิกุล 3) ขนมปนสิบสูตรโบราณ ตําบลบางพลใีหญ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
444 

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

4 นางปนัดดา  ปะนางรอง 4) พุทราเชื่อม ตําบลบางพลใีหญ 
5 นางเจริญ  ประจงรัด 5) ขนมเม็ดขนนุ ตําบลบางพลใีหญ 
6 นางบุญศรี  พุมมาล 6) ขนมช้ันสมุนไพร ตําบลบางพลใีหญ 
7 นางพรรณทิพย  เต้ียงาม 7) การเพาะเห็ดฟาง ตําบลบางพลใีหญ 
8 นายธนพล  เต้ียงาม 8) การตนออนทานตะวัน ตําบลบางพลใีหญ 
9 นางวงษ  พูลศิร ิ 9) นวดแผนโบราณ ตําบลบางพลใีหญ 
10 นางดุลพร  อุประ 10) ถั่วกรอบแกว ตําบลบางพลีใหญ 
11 นางอัยลดา  สคุนธชาติ 11) จักสานตะกราพลาสติก ตําบลบางพลใีหญ 
12 นายสิทธิชัย  โลรัตนชัย 12) กลวยกวนรสมะขาม ตําบลบางพลีใหญ 
13 นางพรรณ ี อรุณสง 13) ขาวหมาก ตําบลบางพลใีหญ 
14 นายสมหมาย  สัมฤทธ์ิตะทวล 14) ปุยจุลินทรีย ตําบลบางพลใีหญ 
15 นายวาทิต  ไทรวิมาน 15) ครูชาง (สอนและผลิตเครื่องดนตรี

ไทย) 
ตําบลบางพลใีหญ 

16 นางสาววรรณี  เปลี่ยนสีนวล 16) ทองมวนกะทิสอ ตําบลบางพลใีหญ 
17 นายสําเริง  สมจิตต 17) ผลิตสวิงจับปลา ตําบลบางพลใีหญ 
18 นางวรวรรณ  หนูงาม 18) ปลาสลดิแคลเซียม ตําบลบางปลา 
19 นางกาญจนา  ผานโผน 19) น้ําพริกนรกปลาสลิด ตําบลบางปลา 
20 นายชาลี  หนูงาม 20) ปลาสลดิเน้ือทอง ตําบลบางปลา 
21 นายชาลี  มานีรักษ 21) ปลาสลดิแดดเดียว ตําบลบางปลา 
22 นางทรัพยมณ ี จ่ันมงคล 22) นํ้าวานหางจระเข ตําบลบางปลา 
23 นางศิริพร  สวัสด์ิศุภผล 23) กระเปาสานจากเสนพลาสติก 

24) ดอกไมจากผาใยบัว 
25) ผาปกลายทอง 

ตําบลบางปลา 

24 นางภิญาดา  บุญพิทักษ 26) น้ําพริกปลาหวาน ตําบลบางปลา 
25 นางนภาพร  ทรัพยสมบูรณ 27) ปลาสลิดแหง 

28) ปลานํ้าแข็ง 
ตําบลบางปลา 

26 นางพรพณา  พัดทอง 29) พวงหรีดดอกไมแหง ตําบลบางปลา 
27 นางเพลินใจ  แกวสมนึก 30) ละครชาตรี ตําบลบางปลา 
28 นายวิจิตร  วัฒนจันทร 31) วงดนตรีปพาทย ตําบลบางปลา 
29 นางวันเพ็ญ  แกวนุม 32) ขนมดอกจอก ตําบลบางปลา 
30 นางวชิราภรณ  เพ็ชรรัตน 33) กลวยคลุกเกลือวชิราภรณ 

34) พวงหรีด 
ตําบลบางปลา 

31 นายธรรม  เกตุคลายแสง 35) นํ้ามันนวดสมุนไพรจากกานพลู 
36) ผลิตภัณฑพอกผิวหนา  

ตําบลบางแกว 

32 นางดุษฎี  อนุรกัษสุนทร 37) กะหร่ีพัฟ ตําบลบางแกว 
33 นางสาววรรณรัตน  นิจผล 38) ขี้ผึ้งสมนุไพร ตําบลบางแกว 
34 นางสุมิตรา  วาทะพุกกะณะ 39) สุพัตราเทียนหอม ตําบลบางแกว 
35 นางปทมา  ฉิมบานไร 40) เคร่ืองปนวิจิตรศิลป ตําบลบางโฉลง 
36 นางนันทพันธ  ธนาศุภวัฒน 41) ผลิตภัณฑจากผาใยบัว ตําบลราชาเทวะ 

 
 1.2 ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญไดรับการถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 44.44 รองลงมา คือ เรียนรูจากผูรูที่ไมใชคนในครอบครัว จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.22  เขารับการอบรม
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จากหนวยงานท่ีเปดอบรม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 19.46 และ เรียนรูดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก จํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 13.88  สําหรับระยะเวลาการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญา พบวา สวนใหญมีระยะเวลา   
การส่ังสมประสบการณระหวาง 10-20 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 55.55  รองลงมาคือ มีระยะเวลาการสั่งสม
ประสบการณต่ํากวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.22  มีระยะเวลาการส่ังสมประสบการณ 21-40 ป จํานวน 7 
คนคิดเปนรอยละ 19.44 และ มีระยะเวลาการส่ังสมประสบการณ 41 ปขึ้นไป มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.79        
ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ขอมูลกระบวนการเรียนรูและการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญาทองถ่ิน 36 คน 

รายการ จํานวน รอยละ 
1. กระบวนการเรียนรู   

1.1 เรียนรูดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก 5 13.88 
1.2 ไดรบัการถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ 16 44.44 
1.3 เรียนรูจากผูรูที่ไมใชคนในครอบครัว 8 22.22 
1.4 เขารับการอบรมจากหนวยงานที่เปดอบรม 7 19.46 
รวม 36 100 

2. ระยะเวลาการส่ังสมประสบการณ   
2.1  ต่ํากวา 10 ป 8 22.22 
2.2  10-20 ป 20 55.55 
2.3  21-40 ป 7 19.44 
2.4  41 ปข้ึนไป 1 2.79 
รวม 36 100 

 
ตอนท่ี 2  ผลการศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   
 2.1 จากผลการศึกษารวมรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินจากผูทรงภูมิปญญาจํานวน 29 คน มีภูมิปญญาจํานวน 

31 ผลิตภัณฑหรือผลงาน สาขาที่มีผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นมากท่ีสุด คือ ภูมิปญญาทองถ่ินสาขาคหกรรม (อาหาร/ขนม/

เครื่องด่ืม) จํานวน 13 ภูมิปญญา (ผลติภัณฑ/ผลงาน)  คิดเปนรอยละ 41.90  รองลงมาคือ สาขาสาธารณสุข (ผลิตภัณฑ

จากสมุนไพร) จํานวน 10 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)  คิดเปนรอยละ 32.40 สาขาศิลปกรรม (หัตถกรรม/

ส่ิงประดิษฐ) จํานวน 7 ภูมิปญญา (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)  คิดเปนรอยละ 22.50  และสาขาการเกษตร จํานวน 1 ภูมิปญญา 

(ผลิตภัณฑ/ผลงาน)  คิดเปนรอยละ 3.20 ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 3 

 

 

ตาราง  3   รายชื่อผูทรงภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น (ผลิตภัณฑ/ผลงาน)ของชุมชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
ลําดับที่ ชื่อผูทรงภูมิปญญา ภูมิปญญา(ผลิตภัณฑ/ผลงาน) ทองถ่ินท่ีอยูอาศัย 

1 นางชวนชื่น บุญเหล็ง 1) ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรปูการบูรหอม 

2) กระเปาจากหนังเบาะรถยนต 

ตําบลสําโรงเหนือ 

2 นางทวี จันทวงศ 3) งาดําอบนํ้าผึ้ง ตําบลสาํโรงเหนือ 

3 นางปฏิญญา โภคชัชวาล 4) ผาเช็ดหนาจากผาบาติก ตําบลสําโรงเหนือ 

4 นางสุพัตรา รุงโปรง 5) แหนมหม ู ตาํบลบางโปรง 

5 นางเบญจมาศ อวมเทียม 6) สบูบาธบอมสมนุไพร ตําบลบางโปรง 
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6 นางสาวศิริมาส ปากเทพา 7) สบูจากนํ้ามันธรรมชาต ิ(บานภูตะวัน) ตําบลบางโปรง 

7 นางสาวบังอร กรุดภู 8) ขนมทองมวน ตําบลบางโปรง 

8 นางทองยุน พรหมโพธ์ิ 9) กลวยทอด ตําบลบางโปรง 

9 นายบุญเลิศ ไทยทัตกุล 10) การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ตําบลปากนํ้า 

10 นางจรนิทร ล้ิมดํารง 11) ขนมใบจาก ตําบลปากนํ้า 

11 นางสาวบํารุง พูลสวัสดิ์ 12) ขันโตกจักสาน 

13) ตะกรากระเขาจักสาน 

ตําบลบางดวน 

12 นางสวาท กลิ่นมีทรัพย 14) ขนมจากมะพราวออน ตําบลบางดวน 

13 นายนันทพันธ ธนาศภุวัฒน 15) นันทพันธดอกไมประดิษฐ ตําบลทายบานใหม 

14 นายอุสาห ปานแกว 16) ไพรสกัดน้ํามันเหลืองสมุนไพรไทย-จีน 

เบญจ เฮิรบ 

ตําบลทายบานใหม 

15 นางวิมล จุละพราหมณ 17) ขนมตม ตําบลทายบานใหม 

16 นางสุนันทา สิงหทองอนันต 18) นํ้าดื่มสมุนไพร ตําบลทายบาน 

17 นางปวีณา ไคนุนนอย 19) สมุนไพรสูดดม ตําบลทายบาน 

18 นางมะลิ เกิดแสง 20) นํ้าพริกเผากุง ตาํบลแพรกษา 

19 นางกัญญาณทั ธิสน 21) นํ้าพริกปลาดกุฟูไขเคม็ ตําบลแพรกษา 

20 นางนันทยา มากโภคา 22) หม่ีกรอบ ตาํบลแพรกษา 

21 นางศรีจันทร สะอาดอน 23) สมุนไพรใบยานางผสมมะกรูดบํารุงเสน

ผม 

ตําบลแพรกษา 

22 นางชนิษฐา นิลดวง 24) ผามัดยอม ตาํบลบางเมือง 

23 นางศรีวรรณ คุมครอง 25) ยากันยุง ตําบลบางเมือง 

24 นายธนกร จันทรศรี 26) รองเทาแตะ ตําบลบางเมือง 

25 นางละอองดาว มณีรัตน 27) บัวลอยสามสี ตําบลบางเมือง 

26 นางกัญญาพร นวลสอาด 28) นํ้ายาลางจาน ตําบลบางเมือง 

27 นางวิจิตตรี จันทรตาย 29) ธูปหอมสมุนไพรไลยุง ตําบลบางเมือง 

28 นายเชาวลิต ภานิชกุล 30) เทยีนหอมตะไครไลยุง ตําบลบางเมือง 

29 นายพิษณุ สุขใจ 31) ขนมตุบต๊ับ ตําบลดานสําโรง 

 

 2.2 ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญเรียนรูดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 37.90 
รองลงมา คือ ไดรับการถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ และ เรียนรูจากผูรูที่ไมใชคนในครอบครัว จํานวน
เทากันคือ 7 คน คิดเปนรอยละ 24.10 เทากัน   และ เขารับการอบรมจากหนวยงานที่เปดอบรม จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 13.90   สําหรับระยะเวลาการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญา พบวา สวนใหญมีระยะเวลาการส่ังสม
ประสบการณระหวาง 10-20 ป จํานวน 13คน คิดเปนรอยละ 48.88  รองลงมาคือ มีระยะเวลาการส่ังสมประสบการณ
ตํ่ากวา 10 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 37.90  มีระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ 41 ปข้ึนไป มีจํานวน 4 คน     
คิดเปนรอยละ 13.70 และมีระยะเวลาการส่ังสมประสบการณ 21-40 ป จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 3.60                  
ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 4 
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ตาราง 4 ขอมูลกระบวนการเรียนรูและการสั่งสมประสบการณของผูทรงภูมิปญญาทองถ่ิน 29 คน 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. กระบวนการเรียนรู 
  

1.1  เรียนรูดวยตนเองจากการลองผิดลองถูก 11 37.9 

1.2  ไดรบัการถายทอดจากคนในครอบครวัหรือบรรพบุรษุ 7 24.1 

1.3  เรียนรูจากผูรูที่ไมใชคนในครอบครัว 7 24.1 

1.4  เขารับการอบรมจากหนวยงานท่ีเปดอบรม 4 13.9 

รวม 29 100 

2. ระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ 
  

2.1  ต่ํากวา 10 ป 11 37.9 

2.2  10-20 ป 13 44.8 

2.3  21-40 ป 1 3.6 

2.4  41 ป ขึ้นไป 4 13.7 

รวม 29 100 

 
ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่น 
1. ช่ือภูมิปญญา ยากันยุง (ขอมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            คุณศรีวรรณ  คุมครอง 
2. ประวัติผูทรงภูมิปญญา : คุณ ศรีวรรณ  คุมครอง อายุ 45 ป ประกอบอาชีพ กลุมอาชพี ที่อยู บานเลขที่ 45 หมู 5 
ตําบลบางเมือง อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ สถานภาพ สมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
กระบวนการเรียนรูและส่ังสมประสบการณ : คุณศรีวรรณไดศึกษาการทํายากันยุงและสั่งสมประสบการณกวา 10 ป     
มีการพัฒนาตนเองดวยการคนควาจากอินเทอรเน็ต การเรียนรูและฝกปฏิบัติกับผูรู และจากสาขาที่จบการศึกษา ทํายา
กันยุงปรับปรุงใหผลิตภัณฑนาสนใจและใชงานไดงาย บุคลากรตองมีการส่ือสารไดหลายภาษาเพราะมีกลุมนักทองเที่ยว
ตางชาติเขามาเรียนรู เชน จีน ญี่ปุนและอังกฤษ เปนตน ตองแกปญหาโดยให เจาของหรือประธานกลุมฝกฝน            
และถายทอดใหแกสมาชิกคนอื่นๆ  รางวัลที่ไดรับ มีดังตอไปน้ี 1) ไดรับรางวัลสินคาโอทอประดับภาค  2) ไดรับรางวัล
ผลิตภัณฑจังหวัดดีเดน 
 
3. การถายทอดและสืบทอดองคความรูภูมิปญญา : การถายทอดหรือสืบทอดภูมิปญญาการทํายากันยุง คุณศรีวรรณ   
ไดถายทอดใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจ, กลุมแมบาน, นักทองเที่ยว, นักเรียน, นักศึกษา และองคกรตางๆทั้งภาครัฐ        
และเอกชน โดยคิดแคคาอุปกรณเทาน้ัน จํานวนคนที่ไดรับการถายทอดมีหลายรุน เพราะคุณศรีวรรณไดทํายากันยุงมา
เปนเวลา 10 ปแลว ระยะเวลาในการถายทอดหรือสืบทอดองคความรูภูมิปญญาการทํายากันยุงประมาณ 1 วัน ผูที่ได
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เรียนการทํา นํ้ายาลางจานสามารถนําไปประกอบอาชีพเปนของตนเองได ถือวาคุณศรีวรรณประสบความสําเร็จ          
ในการถายทอดหรือสืบทอดภูมิปญญาการทํายากันยุง หนวยงานภาครัฐชวยสนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ไดแก รานสินคาโอทอป และบานของประธานกรรมการหมูบาน ไดใหการสนับสนุนเร่ืองสถานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑ   
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน 
องคประกอบหลักภูมิปญญา 
สวนที่ 1: เปลือกสมแหง      2.   ตะไครหอม    
สวนที่ 2 : ขี้เลื่อย      2.   แปงเปยก 
 
สวนที่ 1            

               

สวนที่ 2 

 

 

 

 

 

5. ข้ันตอนการผลิต/การดําเนินการ 
1. นําเปลือกสมและตะไครหอมมาห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ 

2. นําขี้เลื่อยไปตากแดดใหแหง แลวนํามาบดละเอียด 

3. นําเปลือกสม 3 สวน ตะไครหอม 1 สวน ขี้เล่ือย 1 สวน ผสมกัน แลวนําแปงเปยกคลุกรวมกันใหเหนียวเหมือน
ชันยาเรือ 

4. เสร็จแลวนําไปใสบล็อกหรือแมพิมพ แลวนําไปตากแดดใหแหงสนิท โดยใชเวลาประมาณ 2-3 วัน 

5. บรรจุใสบรรจุภัณฑ พรอมใชหรือจําหนาย     
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สรุปผลและอภิปรายผล 

  จากการศึกษาวิจัย พบวา ดานที่มีผูทรงภูมิปญญาทองถ่ินมากท่ีสุด คือ ภูมิปญญาทองถิ่น สาขาคหกรรม 
ไดแก ดานอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืม ทั้งน้ี อาจเนื่องมาจาก ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญเปนสตรีและหารายไดเสริมจุนเจือ
ครอบครัว จึงมีความถนัดกับงานดานการทําอาหารหรือขนม ตอมาไดพัฒนาและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ คิดคนสูตรขนมหรือ
อาหารใหมๆที่อรอย เปนที่ยอมรับในชุมชน พัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัย พกพาสะดวกจึงจําหนายเปนของฝากได
กลายเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมใหกับครอบครัวได และอาหารและขนมเปนปจจัยส่ีที่มนุษยทุกคนตองการสวนใหญ
คนในทองถ่ินจึงใหความสนใจในการเรียนรู ฝกฝน เปนอันดับแรก 
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 ผูทรงภูมิปญญาสวนใหญไดรับการถายทอดจากคนในครอบครัวหรือบรรพบุรุษ  และมีระยะเวลาการสั่งสม
ประสบการณของผูทรงภูมิปญญา ระหวาง 10-20 ป  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะในเขตตําบลบางพลี
ใหญ และตําบลบางปลา อาศัยอยูในสองตําบลเปนเวลานานตั้งแตรุนบรรพบุรุษ การไดรับการถายทอดมาจากคน         
ในครอบครัวหรือบรรพบุรุษและพัฒนาจนเปนที่ยอมรับอยางแพรของคนในชุมชน สั่งสมประสบการณมากนานเกิน 10 ป 
โดยเฉพาะดานอาหาร ซ่ึงเปนปจจัยสี่ที่จําเปนสําหรับมนุษยทุกคน และหากพัฒนาสูตรใหอรอย เปนที่ยอมรับของชุมชน 
และพัฒนาบรรจุบันใหทันสมัยแลวสามารถกลายเปนของฝาก และกลายเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมสรางรายไดใหแก
ครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑจากปลา ผูทรงภูมิปญญาบางคนเรียนรูดวยตนเองเกิดจากความชอบสวนตน    
และเรียนรูเพิ่มเติม  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก มนุษยทุกคนหากมีความชอบดานไหนและใหความสนใจเปนพิเศษจะสามารถ
สรางสรรคและคิดคนฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ปจจุบันแหลงเรียนรูเขาถึงไดงายโดยเฉพาะส่ืออิเลคทรอนิคส           
และอินเตอรเนต เม่ือพัฒนาและฝกฝนจนเกิดความเช่ียวชาญและเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนไดก็สามารถกลายเปน
ผลิตภัณฑ/ผลงานที่สรางรายไดหลักหรือรายไดเสริมใหแกครอบครัวได  ผูทรงภูมิปญญาเรียนรูจากผูรูและฝกปฏิบัติ     
จนเกิดความชํานาญ เชน ภูมิปญญาที่ปรับปรุงดานรสชาติจนไดสูตรท่ีลงตัว ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหทันสมัยเหมาะแกการ
นําไปเปนของฝาก หรือ ผูทรงภูมิปญญาที่เรียนรูโดยการอบรมจากสถานฝกอาชีพเฉพาะ และฝกฝนใหเกิดความชํานาญ
เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สภาวะการวางงานและการแขงขัน   
ในตลาดแรงงานที่สูง สถานที่ทํางานอยูไกลบาน และภาระของสตรีที่ตองดูแลครอบครัว การสรางความม่ันคงใหกับชีวิต 
ทําใหคนในชุมชนตองหาทางที่จะสรางรายไดเสริมใหแกครอบครัวและเม่ือศึกษาเพ่ิมเติมหม่ันฝกฝนเรียนรูจากส่ือ
อิเลคทรอนิคสหรืออินเตอรเนต แลวสามารถพัฒนาเปนอาชีพหลักได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ซ่ึงสอดคลอง       
กับงานวิจัยของ เรไร  ไพรวรรณ (2548: 20-23) ที่ไดอธิบายไววา กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษยมีอยู 8 
รูปแบบหลักๆ คือ การลองผิดลองถูก การลงมือทําจริง การสาธิตวิธีการ / การส่ังสอน ดวยการบอกเลา การเรียนรู      
โดยพิธีกรรม มาจากศาสนา การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ การผลติซ้ําทางวัฒนธรรม และครูพักลักจํา  

  สําหรับการถายทอดประสบการณ/ภูมิปญญาของผูทรงภูมิปญญา พบวา มีการถายทอดโดย 3 วิธีหลัก คือ 
การเปนวิทยากรสอน  การถายทอดใหกับคนในครอบครัวและผูท่ีสนใจทั่วไป และการ การถายทอดใหกับคนในครอบครัว
เทาน้ัน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ปจจุบันสถานศึกษาตองรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งตองปรับหลักสูตร   
ใหเหมาะสมกับทองถ่ินและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ดังน้ัน สถานศึกษาจึงตองเชิญผูทรงภูมิปญญาทองถ่ินไปชวยในการ
จัดทําหลักสูตร และเปนวิทยากรสอนในสถานศึกษาแทรกตามกลุมสาระวิชาตางๆท่ีเก่ียวของ ซึ่งการศึกษาในปจจุบัน
มุงเนนการเรียนการปฏิบัติจากของจริงส่ือจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริงได หรือทางสถานศึกษา
อาจจะพานักเรียนนักศึกษาไปทัศนะศึกษา ณ สถานที่ทํางานของผูทรงภูมิปญญาก็เปนการเรียนการสอนนอกสถานที่    
ใหเรียนและปฏิบัติจริง จะเห็นไดวา เปนการถายทอดภูมิปญญาอยางมีแบบแผนโดยการนําภูมิปญญาสอดแทรกไว       
ในหลักสูตรสถานศึกษาหรือหนวยการเรียนการสอน เปนการอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาใหแกบุคคลอื่นที่สนใจสืบทอด
ตอไปสูคนรุนหลัง   อยางไรก็ตาม  ภูมิปญญาที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและถายทอดใหเพียงบุคคลในครอบครัว
เทาน้ัน อาจเนื่องมาจาก คําสั่งหรืออาจเปนธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัวหรือเปนลิขสิทธ์ิของแตละครอบครัว              
ที่ตองปฏิบัติตาม ซ่ึงหากลูกหลานหรือบุคคลในครอบครัวรับและถายทอดตอกันเปนรุนๆไปก็ถือวาเปนการถายทอดภูมิ
ปญญาไมใหเกิดการสูญหาย แตอยางไรก็ตาม อาจเปนการถายทอดหรืออนุรักษภูมิปญญาในวงแคบ ซ่ึงอาจมีความเส่ียง
ตอการหายสาบสูญไปจากสังคมหรือชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานดนตรีไทยและนาฏศิลปพ้ืนบาน และงานหัตถศิลป 
เปนตน อยางไรก็ตาม พบวา ผูทรงภูมิปญญาบางทานเปดใจกวางในการถายทอดภูมิปญญาใหแกผูสนใจทั่วไปไมเพียงแต
คนในครอบครัวเทาน้ัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูทรงภูมิปญญาบางทานอาจจะตระหนักถึงการอนุรักษภูมิปญญาไมใหหาย
สาบสูญไปจากทองถิ่นชุมชน เพื่อใหถายทอดสูชนรุนตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ธันยาภรณ  โพธิกาวัน 
(2553: 234 - 236) ที่ไดสรุปไววา  กระบวนการเรียนรู  การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานขลุย  และแคนแบบด้ังเดิม  
แบงออกําเปน 1) การเรียนรูในครอบครัวดวยการเรียนรูจากการเห็นการทําของครอบครัว  จนกลายเปนกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง  2) การเรียนรูจากการชวยงานภายในครอบครัวไดลงมือปฏิบัติดวยการชวยเหลือผูใหญ  3) การเรียนรู
จากการถายทอดโดยตรงจากญาติผูใหญ พอ แม พ่ีนอง สนับสนุนเพ่ือนํามาประกอบอาชีพ  4)  การเรียนรูในชุมชน       
ไดจากการสังเกตและจดจําเปนลูกมือชวยงานและบันทึกวิธีการหรือข้ันตอนในการทําไวเปนลายลักษณอักษร             



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
451 

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

เพ่ือสามารถนาํมาศึกษาไดตลอดเวลา  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทรฤดี  ดาวดึงส (2554)  ที่ไดนําภูมิปญญา
ทองถิ่นไป สัมมนาหลักสูตรสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และได
สรุปวา  ภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ผุเรียนรักและหวงแหนและภูมิใจ         
ในทองถิ่นของตนเอง  ผูเรียนมีโอกาสการศึกษาคนควาหาความรูและยังสืบทอดความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  ผูเรียน    
ไดประสบการณตรงจากการเรียนรูไดเห็นของจริงปฏิบัติจริง  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  สามารถสรางทัศนคติ
ที่ดีใหแกผูเรียน  ทําใหเกิดการเรียนรูทีย่ังยืน  สามารถพัฒนาความรูไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  จากผลงานวิจัย
ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  ภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญที่สามารถที่จะสอดแทรกบูรณาการไปสูกลุมสาระ        
การเรียนรูไดทุกกลุมแมกระทั่งภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนในเขตธนบุรีก็ควรนําไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  
ในเขตธนบุรีไดเหมือนกัน  เพ่ือเปนการถายทอดการเรียนรูใหกับเยาวชนตอไป 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีควรตองมีการศึกษาปญหาและแนวทางการจัดต้ังศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น     
ของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัยในกลุม
พัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอ่ืน มีภารกิจหลักและยุทธศาสตรท่ีมุงสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและชุมชนที่มีวัตถุประสงค
หรือประโยชนรวมกัน การเปนแหลงเรียนรูถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อสรางความแข็งแรงใหแก ชุมชน             
และการใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยตอง สืบสานและอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม
และภูมปญญาทองถ่ิน ประยุกตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเขากับยุคสมัยเพ่ิอเพ่ิมคุณคา        
และมูลคา และตองสงเสรมิการสืบทอดและพัฒนาความรูจากผูมีภูมิปญญาดานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
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บทคดัยอ 

การประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมเพื่อจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล         
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยในการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรม และ 2) วิเคราะหศักยภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
จัดต้ัง ตลาดนัดวัฒนธรรม การสัมภาษณและเก็บแบบสอบถามดานปจจัยและแนวทางในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมถูก
นํามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลตลาดนัดวัฒนธรรม และผูเชี่ยวชาญดานภูมิ
สารสนเทศ เพื่อนําปจจัยที่ไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และหาพื้นที่       
ที่เหมาะสมในการจัดต้ัง “ตลาดนัดวัฒนธรรม” 
    ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรมมีทั้งหมด 5 ปจจัย โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญจากมากที่สุดดังน้ี 1) ถนน 2) แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 3) ตลาดนัดคูแขง 4) สวนราชการและศูนยรักษา
ความปลอดภัย และ 5) จุดจอดรถโดยสารประจําทาง นอกจากน้ี ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา ตําบลเขาขาวมีพื้นที่              
ที่เหมาะสมในการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรมรวม 1.78 ตารางกิโลเมตร หรือ รอยละ 6.66 ของพื้นท่ี ซ่ึงกระจายตัว        
อยูบริเวณตอนใตและตอนกลางของตําบลเขาขาว อยูในพ้ืนที่ หมูที่ 3 บานบอหิน หมูที่ 4 บานนาขาเหนือ และหมูท่ี 5 
บานดาหลํา 
คําสําคญั : ตลาดนัดวัฒนธรรม, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร, พ้ืนที่เหมาะสม 
 

Abstract 
Assessing the potential of the appropriate area for a "cultural flea market" in Khao Khaow 

Subdistrict, La ngu District, Satun Province aims to 1) study the factors in the establishment of a cultural 
flea market and 2) analyze the potential for the right areas to set up a "cultural flea market". The 
interview and the questionnaire of factors and guidelines for establishing a cultural flea market were 
used to collect data from both a sample in charge of the cultural flea market and geo-informatics 
experts in order to analyze the factors obtained from the samples in the Geographic Information System 
program and seek for the right space to set up the "cultural flea market". 
    The results showed that there are five factors affecting the establishment of the cultural flea 
market by priority from the most as follows: 1) Street 2) Cultural attractions 3) Rival flea markets 4) 
Government offices and security centers and 5) Bus parking spots.  Moreover, the study revealed that 
Khao Khaow Subdistrict has suitable areas of 1.78  square kilometers or 6.66 percent of a total area to 
establish a cultural flea market, which spread out to the south and central parts of Khao Khao 
Subdistrict, in Moo 3 Ban Bo Hin, Moo 4 Ban NaKha Nua and Moo 5 Ban Dalam.    
Keywords : Cultural Flea Market, Geographic Information System, Suitable Area 
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บทนํา 
พ.ศ. 2561 องคการเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ประกาศให

พื้นที่สตูลจีโอพารคเปนอุทยานธรณีโลกแหงแรกในไทย ทําใหจังหวัดสตูลมีนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและตางชาติ            
ใหความสนใจมาเท่ียวมากข้ึน รวมทั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดแคมเปญ เรียกวา Amazing Thailand Go 
Local  เที่ยวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต พรอมรวมสรางการเติบโตดานเศรษฐกิจ ผานการกระจาย
รายไดไปยังทองถิ่น ที่เปนสวนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งย่ิงข้ึน โดยแบงออกเปน 7 
กิจกรรม ประกอบดวย 1) enjoy local เท่ียวชุมชนไดลุนไดแตม จากการใชจายและทองเที่ยวในชุมชน และเมืองรอง    
2) กระตุนกลุมตลาด MICE จัดประชุม สัมมนาและกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง โดยเนนการเดินทาง              
ในวันธรรมดา 3) local link จัดเสนทางเที่ยวเชื่อมเมืองรอง ทองเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักพวงเมืองรอง 4) eat local 
ประชาสัมพันธอาหารถ่ิน อาหารอรอย อาหารหามพลาด สงเสริมการใชวัตถุดิบจากทองถ่ิน ผานกิจกรรม eat local 
week ในทุกภาค 5 )  our local สรางสรรคและสนับสนุนการ จัด กิจกรรม community events บนพื้นฐาน                  
ของวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่น 6) local heroes คนพื้นถ่ินสุดเท ภูมิปญญาสุดเจง เพ่ือการพัฒนาคน สรางเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนจากองคความรูตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และ 7) Local Strength พลัง
สรางสรรค ชุมชนนาเที่ยว สินคานาชอป เที่ยวแบบเขาถึงวิถีชุมชน เรียนรูชีวิตความเปนอยู พรอมอุดหนุนสินคา         
จากนักคิดพื้นถิ่นรุนใหม ชวยใหเศรษฐกิจม่ันคง ชุมชนย่ังยืน (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) ทําใหหลายชุมชนในจังหวัดสตูล
เร่ิมต่ืนตัวในการจัดรูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและภูมปิญญาของชาวบาน เพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งของนักทองเท่ียว    

ตําบลเขาขาว อําเภอละงู มีทําเลท่ีต้ังที่มีเสนทางเชื่อมตอกับแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงและไดรับความนิยม      
จากนักทองเที่ยว เชน นํ้าตกวังสายทอง ถํ้าภูผาเพชร ทําใหตําบลเขาขาวจึงเปนทางผานของนักทองเที่ยว ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว เห็นวาทําเลที่ตั้งของตําบลเขาขาวเปนจุดเดนที่ใชในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน 
เน่ืองจากตําบลเขาขาวมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ถํ้าวังคราม และถ้ําทะลุที่พบซากดึกดําบรรพของสัตวทะเล 
และเปนพ้ืนที่สวนหน่ึงของอุทยานธรณีสตูล รวมทั้งมีวัฒนธรรมประเพณี  ศูนยเรียนรูทางการเกษตร และผลิตภัณฑ
ทองถิ่น เชน กาแฟโบราณบานนาขาเหนือ เน้ือสมุนไพร ขาวกลองเขาขาว โรตีกรอบบานดาหลํา กะหรี่ปบแบดิโอพอต 
การสานกรรมเปรต การทําวาวโตะโหว ตุกตาใสผาปาเตะบานบอหิน เปนตน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาขาวตองการ
พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกถ้ําทะลุ และสรางกิจกรรมการทองเที่ยวทางวิถีชีวิตภูมิปญญาของชาวบาน      
ตามแนวทางที่กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาที่จัดแคมเปญ โดยเนนกิจกรรมดานอาหารถิ่นและกิจกรรมที่แสดง         
อัตลักษณของชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชน โดยจัดหาพื้นที่ในการจัดต้ังตลาดวัฒนธรรม ตามแนวทาง
นโยบายตลาดประชารัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น จําหนายผลิตภัณฑทองถิ่น สรางรายไดใหกับชุมชน 
รวมท้ังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวอยางย่ังยืน  
    จากความตองการดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมในการจัดต้ังตลาด
นัดวัฒนธรรม ตําบลเขาขาว โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ การซอนทับขอมูล 
(Overlay Analysis) รวมกับสมการทางคณติศาสตรเพ่ือวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสม 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยในการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรม 
 2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมในการจัดต้ัง “ตลาดนัดวัฒนธรรม” 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษารวบรวมปจจัยที่มีผลตอการจัดต้ังตลาดนัดจากการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณบุคคล 
(Individual interview) และการสอบถาม (Questionnaire)  

2. ประชากรท่ีใชในการศึกษา ใช วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling 
Technique) จากผูรับผิดชอบและจัดการบริหารตลาดนัดวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา และพัทลุง ไดแก ตลาดนํ้า        
คลองแดน ตลาดนํ้าคลองแห ตลาดนํ้าบานพรุ หลาดสองเล และตลาดใตโหนด จํานวน 10 คน และผูเช่ียวชาญดาน     
ภูมิสารสนเทศ จํานวน 4 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 14 คน เพ่ือใหผูเขี่ยวชาญตอบแบบสอบถามในใหคาถวงนํ้าหนัก        
ของแตละปจจัย (Weight) และคะแนนชวงของแตละปจจัย (Rating) 

3. การใหคาถวงนํ้าหนักของแตละปจจัย (Weight) และคะแนนชวงของแตละปจจัย (Rating) ที่ใชในการศึกษา  
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีผลตอการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมมากกวาก็จะกําหนดใหมีคาถวงนํ้าหนักที่สูงกวาปจจัยที่มี
อิทธิพลหรือมีผลตอการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรมนอยกวา ซ่ึงกําหนดใหคานํ้าหนักคะแนนอยูในชวง 1 – 5 โดยการให    
คานํ้าหนักคะแนนซึ่งใหคา 1 เปนคาถวงนํ้าหนักของปจจัยที่มีความสําคัญนอยที่สุด และคา 5 เปนคาถวงนํ้าหนัก        
ของปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด สวนคาคะแนนความสาํคัญของปจจัย ไดกําหนดคาคะแนนตั้งแต 1 – 4 ซึ่งคาคะแนน 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด สวนคาคะแนน 1 หมายถึง ไมมีความเหมาะสมตอการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม    
ซ่ึงระดับการจําแนกขอมูล คาคะแนน และคาถวงนํ้าหนักจะไดจากจากแบบสอบถามความเห็นของผูรับผิดชอบ          
และจัดการบรหิารตลาดนัดวัฒนธรรม และผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิสารสนเทศ เพื่อนําไปใชในการซอนทับขอมูล 

4. ซอนทับขอมูลปจจัยในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม และคํานวณหาคาคะแนนของขอมูลในแตละปจจัย     
โดยทําการรวมคาคะแนนของขอมูลท่ีไดรับการถวงนํ้าหนักแลวของแตละปจจัยโดยใชโปรแกรม ArcGis 10.5  ซ่ึงจะทําให
ไดพื้นที่ที่ มีคาคะแนนรวมตาง ๆ กัน หลังจากท่ีทําการซอนทับแผนที่ปจจัยทั้งหมดแลว การคิดคาคะแนนรวม               
ในการวิเคราะหขอมูลและจัดระดับความเหมาสมของพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการเปนตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชน เปนดังสมการ 

S = (R1W1) + (R2W2) + (R3W3) + (R4W4) + (R5W5)    
โดย  S  = ระดับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเปนคาคะแนนรวมของแตละปจจัย 

  R  = คาคะแนนของปจจัย 
  W = คานํ้าหนักของปจจัย 
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5. นําคะแนนรวมของแตละปจจัย มาแบงระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยใชหลักทางสถิติหาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มากําหนดคาพิสัย (Range) ของคะแนนในแตละชวง ซึ่งแบงพ้ืนที่ เหมาะสม      
ออกเปน 3 ระดับ คือ พื้นที่เหมาะสมมาก พื้นที่เหมาะสมปานกลาง และพื้นที่เหมาะสมนอย 
 

ผลการวิจยั 
  การศึกษาปจจัยเพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรม มีผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ปจจัยในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชน 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณผูรับผิดชอบบริหารตลาดนัดวัฒนธรรม 

และผูเชี่ยวชาญดานภูมิสารสนเทศ พบวา ปจจัยในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมมีท้ังหมด 5 ปจจัย โดยมีระดับ           
การจําแนกขอมูล คาคะแนนชวงของแตละปจจัย (Rating) และคาถวงนํ้าหนักของแตละปจจัย (Weight) ไดดงัตารางที่ 1 
และภาพที่ 1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1  การใหคาถวงนํ้าหนักและคาคะแนนปจจัยจากการสัมภาษณผูรับผิดชอบบริหารตลาดนัดวัฒนธรรม  
และผูเชี่ยวชาญดานภูมิสารสนเทศ 
 
ปจจัย ระดับการจําแนกขอมูล คาคะแนน คาถวงน้ําหนัก 

ถนน นอยกวา 100 เมตร 

100 – 200 เมตร 

200 – 300 เมตร 

มากกวา 300 เมตร 

4 

3 

2 

1 

5 

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม นอยกวา 100 เมตร 

100 – 200 เมตร 

200 – 300 เมตร 

มากกวา 300 เมตร 

4 

3 

2 

1 

4 

ตลาดนัดวัฒนธรรมคูแขง มากกวา 5000 เมตร 

2500 – 5000 เมตร 

1250 – 2500 เมตร 

นอยกวา 1250 เมตร 

4 

3 

2 

1 

3 

สวนราชการและศูนยรักษาความปลอดภัย นอยกวา 500 เมตร 

500 – 1000 เมตร 

1000 – 1500 เมตร 

มากกวา 1500 เมตร 

4 

3 

2 

1 

2 

จุดจอดรถโดยสารประจําทาง นอยกวา 500 เมตร 

500 – 1000 เมตร 

1000 – 1500 เมตร 

มากกวา 1500 เมตร 

4 

3 

2 

1 

2 
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ภาพที่ 1  ขอมูลภูมิสารสนเทศของปจจัยที่ใชในการวิเคราะห (ก) ขอมูลระยะหางจากถนน (ข) ขอมูลระยะหางจากแหลง
ทองเที่ยวทางวฒันธรรม (ค) ขอมูลระยะหางจากตลาดนัดวัฒนธรรมคูแขง (ง) ขอมูลระยะหางจากศูนยราชการและหนวย
รักษาความปลอดภัย และ (จ) ขอมูลระยะหางจากจุดจอดรถประจําทาง 
 

2. วิเคราะหศักยภาพพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมในการจัดต้ัง “ตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชน” 
จากการซอนทับขอมูลปจจัยบนแผนที่และนําคะแนนรวมของแตละปจจัยมาแบงระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยใช
หลักทางสถิติพบวา พื้นท่ีสวนใหญของตําบลเขาขาวมีศักยภาพพื้นท่ีเหมาะสมนอยในการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรม        
คิดเปนพื้นที่ 15.98 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 59.98 โดยมีพื้นที่กระจายตัวอยูบริเวณตอนเหนือและขอบของตําบล
ดานตะวันตกและตะวันออก ซ่ึงอยูในพ้ืนที่ หมู ท่ี 1 บานสันติสุข หมูที่ 2 บานหาญ และหมูที่ 6 บานทุงเกาะปาบ 
รองลงมา คือ เหมาะสมปานกลางคิดเปนพื้นที่ 8.89 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 33.36 โดยมีพ้ืนที่กระจายตัวอยูบริเวณ
ตอนกลางและตอนเหนือของตําบลเขาขาว  อยูในพ้ืนที่ หมูท่ี 1 บานสันติสขุ หมูที่ 2 บานหาญ หมูที่ 3 บานบอหิน หมูที่ 
5 บานดาหลํา และหมูที่ 7 บานนาขาใต ตามลําดับ และพื้นที่เหมาะสมมากในการจัดต้ังตลาด คิดเปนพ้ืนที่ 1.78 ตาราง
กิโลเมตร หรือ รอยละ 6.66 โดยมพีื้นที่กระจายตัวอยูบริเวณตอนใตและตอนกลางของตําบล อยูในพ้ืนที่ หมูที่ 3 บานบอ
หิน หมูท่ี 4 บานนาขาเหนือ หมูที่ 5  บานดาหลํา ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) 
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ภาพท่ี 2 ระดับความเหมาะสมของพื้นท่ีในการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรม 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การกําหนดปจจัยที่ใชในการวิเคราะหพ้ืนที่ในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัด

สตูล  มีท้ังหมด 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ ดังน้ี ปจจัยถนน ปจจัยแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ปจจัย
ตลาดนัดวัฒนธรรมคูแขง ปจจัยศูนยรักษาความปลอดภัย และปจจัยจุดจอดรถโดยสารประจําทาง ตามลําดับ              
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นราวดี บัวขวัญ (2556) ศึกษารูปแบบการจัดการตลาดนํ้าเพ่ือการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ผลการศึกษาพบวาปจจัยศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยวตองประกอบดวยการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความปลอดภัย
ดานการทองเท่ียว แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรมการทองเที่ยว การบริการทองเที่ยวดานสาธารณูปโภค         
และสาธารณปูการท่ีจําเปนตอนักทองเที่ยว และสอดคลองกับ ปริศนา มัชฌิมา (2543) ไดศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับ
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บริเวณเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยการใชโปรแกรม ArcView GIS 3.1 ในการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พิจารณา
จากความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ไดแก ทาเรือ ถนน/ทางเดิน คลอง โทรศัพทสาธารณะ และสถานที่ราชการ ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคญัตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

ดังน้ันปจจัยสําคัญที่สุดคือ ปจจัยถนน เน่ืองจากวาผูคนมักใหความสําคัญกับความสะดวกในการเดินทางเขาถึง
จุดหมายปลายทาง โดยสวนใหญจะพบวาท่ีตั้งตลาดนัดจะตองเปนสถานที่สามารถสัญจรไดสะดวก ซึ่งสอดคลอง          
กับงานวิจัยของ อําพัน ศิริสม, ดิฐา แสงวัฒนะชัย (2561) ศึกษารูปแบบตลาดนัดชุมชนตําบลนาโพธิ์  อ.กุดรัง                
จ.มหาสารคาม พบวา ที่ตั้งของตลาดอยูตรงกลางระหวางชุมชน บริเวณสามแยกบานหนองแหน เปนสถานที่พบปะกัน
ของคนในชุมชนโดยรอบตลาด เน่ืองจากชาวบานเห็นวาตําแหนงที่ตั้งยังสามารถขายสินคาใหแกผูสัญจรผานไปมา          
จึงรวมตัวกันนําสินคามาขายและเกิดเปนตลาดนัดประจําทุกวัน และ โศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล (2561)  ศึกษาปจจัย   
แหงความสําเร็จในการจัดการตลาดนดัของหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน จากการศึกษาพื้นท่ีตลาดนัด 3 แหงคือ 
ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม ถนนคนเดินวัวลายและตลาดนัดเลียบดวนรามอินทรา พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จ           
ในการจัดการ คือ สถานที่ต้ังของตลาดนัดเช่ือมตอกับโครงขายคมนาคมของเมืองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย และเขาถึงได
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หลายเสนทาง ดังน้ัน สถานที่ต้ังควรเชื่อมตอกับโครงขายคมนาคมหรือโครงขายเสนทางสัญจรของเมือง และขนาด       
ของพ้ืนที่ตองมีปริมาณมากพอกับปริมาณผูซื้อ  
 ปจจัยสําคัญรองลงมาคือ ปจจัยแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเน่ืองจากวาแหลงทองเท่ียววิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เปนทรัพยากรที่มีอยูเดิมแลวในชุมชนตาง ๆ ที่มีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตตามวิถีชุมชนน้ัน ๆ รวมไปถึงทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดวย อีกทั้งยังมีสินคาที่บงช้ีถึงความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมในทองถิ่น ซ่ึงถือเปน       
จุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว สอดคลองกับ โศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล (2561)  ศึกษาปจจัย             
แหงความสําเร็จในการจัดการตลาดนัดของหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนพบวาปจจัยทางสินคา โดยเฉพาะสินคา
ทางหัตถกรรมที่มีเอกลักษณไมสามารถหาซื้อไดจากพื้นที่อื่น สินคาที่จําหนายบนถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหมน้ันเปน
สินคาเชิงสัญญะที่มุงตอบสนองความตองการดานจิตใจของผูซื้อมากกวาประโยชนใชสอย เพราะสินคาหัตถกรรมเหลาน้ี
แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ ภูมิปญญาของชาวเชียงใหมและความเปนของแทด้ังเดิมของศิลปะลานนา ซึ่งเปน
แรงจูงใจที่สามารถกระตุนความตองการในการบรโิภคสินคาเชิงสัญญะของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
 สวนปจจัยตลาดนัดวัฒนธรรมคูแขง เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการแขงขัน หากมีตลาดนัดเหลาน้ันอยูในบริเวณ
ใกลเคียงและมีการขายสินคาในวันเดียวกันหรือวันที่ใกลเคียงกันจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบและผูซื้ออาจจะตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาในตลาดนัดคูแขงที่อยูในบริเวณใกลเคียงเหลาน้ัน ปจจัยน้ีถือเปนปจจัยดานลบ ย่ิงอยูใกลมากเทาไหร        
ก็จะสงผลดานลบในการขายสินคามากขึ้นเทาน้ัน 
 ปจจัยสวนราชการศูนยรักษาความปลอดภัย เพ่ือดูแลความปลอดภัยแกชุมชน และบริหารจัดการในเรื่องของ
การจอดรถ การดูแลรักษาทรัพยสินของนักทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกสะดวกสบาย และปลอดภัย อีกทั้งสวน
ราชการรวมกับชุมชนในการบริหารจัดการตลาด ต้ังแตการคัดเลือกสินคามาขาย การควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย
ใหเปนไปตามกฎระเบียบ โดยตลาดที่มีการบริหารจัดการโดยสวนราชการประสบความสําเร็จ เชน ตลาดถนนคนเดิน
จังหวัดเชียงใหม ดังที่  โศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล (2561)  ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการตลาดนัด             
ของหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน พบวา ตลาดถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม บริหารจัดการโดยเทศบาลเมือง
เชียงใหมรวมกับผูคาจัดต้ังเปนคณะกรรมการ ทําหนาที่ชวยคัดเลือกรานคา ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด 
โดยจัดสรรพ้ืนที่การจําหนายสินคาออกเปน 6 โซน แตละโซนแตงกายดวยเส้ือผาท่ีมีสีแตกตางกัน การจัดการดังกลาวได
อํานวยสะดวกในการแกไขปญหาขอรองเรียนของนักทองเที่ยว จะเห็นไดวาการจัดการตลาดถนนคนเดินเชียงใหมโดย
เทศบาลนครเชียงใหม เปนเวลากวา 13 ปนับตั้งแตปพ.ศ.2547เปนตนมา ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนทองถิ่น และสามารถสรางใหถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมเปน “ถนนคนเดินตนแบบ”
ไปสูถนนสายอื่น ๆ ทั่วประเทศ 
 ปจจัยจุดจอดรถโดยสารประจําทาง สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ และนักทองเท่ียวที่ชอบการทองเที่ยวโดย    
การมากันเปนกลุมเล็ก ๆ หรือทองเที่ยวเพียงลําพัง รถโดยสารประจําทางจึงจําเปนอยางย่ิงสําหรับการพาไปใหถึง
จุดหมายปลายทางได ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงของการคมนาคมขนสง เพ่ือเขาถึงตลาด สอดคลองกับ สอดคลองกับ อําพัน ศิริ
สม, ดิฐา แสงวัฒนะชัย (2561) ศึกษารปูแบบตลาดนัดชุมชนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม พบวา สถาน
ที่ต้ังของตลาดนัดเช่ือมตอกับโครงขายคมนาคมของเมืองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย มีรถโดยสารบริการรับสง และเขาถึง
ไดหลายเสนทาง ดังน้ัน สถานที่ต้ังควรเช่ือมตอกับโครงขายคมนาคมหรือโครงขายเสนทางสัญจรของเมือง และ รายงาน
สถานการณพฤติกรรมนักทองเที่ยวและความเชื่อมั่นของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย ไตรมาสท่ี 2 
ป 2560 พบวา นักทองเที่ยวตางชาติใหความสําคัญระบบคมนาคมของไทยดานราคาที่เปนมาตรฐานไมแพงจนเกินไป 
และทางเลือกการเดินทางที่ควรเพิ่มข้ึน และเสนอความเห็นวาแนวทางการพัฒนาการคมนาคมของไทยเพื่อสนับสนุน    
ภาคการทองเที่ยวน้ัน ควรเนนไปที่การพัฒนาการคมนาคมภายในพ้ืนที่การทองเท่ียวเปนสําคัญ โดยเนนไปที่             
การควบคุมดูแลมาตรฐานระบบขนสง และการจัดใหมีขนสงสาธารณะภายในพ้ืนที่  สวนนักทองเท่ียวไทยเห็นวาควรเนน
การพัฒนาระบบขนสงภายในแหลงทองเที่ยว โดยเนนการจัดใหมีระบบขนสงสาธารณะภายใน ดังน้ันการบริการ            
รถโดยสารประจําทางจึงเปนปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวเขาถึงตลาดนัดและทองเที่ยวภายในชุมชนได (สภาอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2560) 
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 ผลจากการหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรมพบวา พื้นที่เหมาะสมในระดับมาก เปนพื้นที่ที่มี

เสนทางคมนาคมเช่ือมตอกับอําเภอละงูและตําบลบอผุด และอยูใกลกับศูนยราชการ หรือหนวยรักษาความปลอดภัย       

เพื่อบริหารจัดการตลาด อยูใกลแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับคูมือการดําเนินงานโครงการตลาดชุมชน

เพ่ือธุรกิจทองถิ่น “ตลาดตองชม” ของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑของตลาดที่เขารวมโครงการตองต้ังอยู     

ในสถานที่ท่ีเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ไมหางไกลชุมชน ใกลแหลงทองเที่ยว ใกลศูนยการเรียนรูของชุมชน             

มีส่ิงอํานวยความสะดวก อาทิ ลานจอดรถ  ที่น่ังทานอาหาร หองนํ้า (กรมการคาภายใน, 2559) และสอดคลอง           

กับงานวิจัยของ โศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล (2561)  ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการตลาดนัดของหนวยงาน

ภาครัฐ ชุมชน และเอกชน จากการศึกษาพื้นที่ตลาดนัด 3 แหงคือ ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม ถนนคนเดินวัวลาย       

และตลาดนัดเลียบดวนรามอินทรา พบวา พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการประกอบดวย 5 ปจจัยสําคัญคือ      

1.สถานที่ต้ังของตลาดนัดเชื่อมตอกับโครงขายคมนาคมของเมืองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย และขนาดของพ้ืนที่มีปริมาณ

มากเพียงพอกับปริมาณของผูบริโภค 2.สินคามีเอกลักษณ 3.กิจกรรมของตลาดสามารถสรางความมีชีวิตชีวา              

และความเปนสังคมของผูคน 4.การจัดการแบบมีสวนรวมโดยประชาชนในชุมชน และ 5. การประชาสัมพันธผานสื่อ     

ตาง ๆ อยางหลากหลาย 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1.ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของหรือดูแลในการจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรมวิถีชุมชนเปนไปอยาง    
มีประสทิธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ควรปฏิบัติดงัน้ี 
  1) การจัดพื้นที่บริการท่ีจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว และเพื่อความม่ันใจ      
ในความปลอดภัยทรัพยสินของลูกคา 
  2) การจัดกิจกรรมภายในตลาดเพ่ือสรางความมีชีวิตชีวาและสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
เพ่ือเปนการสงเสริมตอการขายผลิตภัณฑสินคาในชุมชน 
  3) การประชาสัมพันธ หรือการสื่อสารทางการตลาดผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนเว็บไซดสื่อสังคม
ออนไลน ปายประชาสัมพันธ ทําใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  1) ควรมีการศึกษากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํากิจกรรมภายในตลาดเพื่อเปน
แรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขาเย่ียมชมตลาดมากขึ้น 
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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงปลากะพงในปจจุบันและในระยะที่ผานมา ตลอดจน     
เพ่ือศึกษาสภาพปญหาหรืออุปสรรคการเล้ียงปลากะพงของเกษตรกร  รวมทั้งเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟู          
การเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งน้ีมีขอมูลประชากรจริง คือ
เกษตรกรผูเล้ียงปลากะพง โดยเก็บขอมูลประชากรจริงแบบเฉพาะเจาะจงสัมภาษณเชงิลึก ซึ่งเกษตรกรที่มีอยูจริงจํานวน 
5 ราย แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร เพ่ือหาแนวทางฟนฟูการเล้ียงปลากะพง
ของเกษตรกรในพ้ืนที่เทศบาลบางปะกงตอไป 
 ผลการวิจัย พบวา การเล้ียงปลากะพงในปจจุบันมีผูเล้ียงปลากะพงในเทศบาลบางปะกงลดลงหรือ มีอยูเพียง 5 
ราย จากเดิม ป 2559 มีประมาณ 30 ราย ซึ่งในระยะที่ผานมาพื้นที่เทศบาลบางปะกง มีผูเลี้ยงปลากะพงมากกวา 200 
กวาราย เมื่อศึกษาสภาพปญหาการเล้ียงปลากะพงพบวา มีอยูสองปญหา ไดแก ปญหาแรกเก่ียวของกับสภาพแวดลอม
อันเน่ืองมาจากเกิดมลพิษทางแมนํ้าทําใหระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอมเปล่ียนแปลงไป สวนปญหาที่สองเกิดจากขอจํากัด
ภายในชุมชน เชน พื้นที่เลี้ยงปลามีนอย มีพอแมพันธปลาดอยคุณภาพ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวนใหญเปนคนรุนเกา      
และไมไดรวมกลุมกัน สําหรับแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกร ไดแก ประการแรกปรับปรุง
วิธีการเลี้ยงปลาใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ดวยการใหเกษตรกรหันมาเล้ียงปลาในบอแทน เพราะสามารถ
ควบคุมการเลี้ยงปลาอยางมีประสิทธิภาพและลดคาใชจายลง เพื่อลดความเสี่ยงการเล้ียงปลาแบบธรรมชาติ                
โดยมีหนวยงานราชการเปนแกนหลักสําคัญในการสนับสนุน ประการท่ีสองการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวย
การ สรางภาพลักษณชุมชนใหเปนแหลงการเรียนรู  การสรางความแตกตางการผลิตการจัดจําหนายปลากะพง            
แบบครบวงจร  สวนประการที่สามไดแก การพัฒนาตลาดเพื่อสรางความพอใจใหกับผูบริโภค  
คําสําคญั: กลยุทธสงเสริมการฟนฟู, การเล้ียงปลากะพง 
 

Abstract 
This research aimed to study current and past conditions of sea bass culture, investigate the 

condition of problems and obstacles to farmers in sea bass farming, and guidelines for restoring 
promotion of sea bass farming for farmers in Bangpakong Municipality, Chachoengsao Province. The 
population of this research were 5 sea bass farmers collected by real demographic with in-depth 
interviews. The data were analyzed term of farmers’ problems and obstacles to find out restoration  
guidelines of sea bass culture for farmers in Bangpakong Municipality. 

The results of the research showed that the fishery of sea bass, at present, there was a decrease 
for only 5 sea bass farmers in Bangpakong Municipality, from about 30 in 2016. In the past, the Bang 
pakong municipality area, there were more than 200 sea bass farmers. When studying the problem of 
fish farming, it was found that there were two problems: the first one was related to the environment 
due to river pollution causing changes in an ecosystem or environment and; the second problem was 
due to the limitations within the community such as less fish farming areas. With low-quality of Fish 
parents most fish farmers were the older generation and were not grouped together. For promotion 
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guidelines, the restoration of sea bass culture among farmers is the first thing together with improving 
fish farming methods to be suitable for the environment. By allowing farmers to turn to raising fish in 
the pond instead, this could control fish farming more efficiently and reduce costs. To reduce the risk 
of natural fish farming, government play an important role of main supporter. Second, creating a 
competitive advantage was as followings: creating a community image as a learning resource, and 
creating a complete differentiation, production, distribution of sea bass. Thirdly, marketing was 
developed to satisfy consumers. 
Keywords: Promoting Strategies for Restoration, Sea bass culture 
 

บทนํา 
แนวโนมของจํานวนประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น ทําใหความตองการบริโภคอาหารมีมากขึ้นตามลําดับ              

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนหนทางหน่ึงที่จะสามารถเพิ่มพูนผลผลิตอาหารใหสูงขึ้น ในขณะที่ลักษณะภูมิประเทศไทย        
มี แมนํ้า ลําคลอง ทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณและมีจํานวนมาก ที่สามารถทําการเกษตรและการประมงไดเปนอยางดี 
เม่ือศึกษาลักษณะสัตวนํ้าเศรษฐกิจที่ทําการเพาะเลี้ยงพบวา ปลากะพง มีความโดดเดนที่สุด เน่ืองจากเปนปลาที่เล้ียงงาย
และใหผลตอบแทนที่ ดี ปลากะพงเปนสัตวเศรษฐกิจสําคัญท่ีสรางรายไดใหกับเกษตรกรและประเทศ ซึ่งปจจุบัน        
ความตองการของตลาดปลากะพงมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะตลาดในตางประเทศ ซ่ึงในชวงระยะ 5 ปที่ผานมา ต้ังแต 
ป 2550–2554 (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) มีปริมาณการสงออกปลากะพง
ขยายตัวเพิ่มข้ึน เฉลี่ยรอยละ 4.19 ตอป การผลิตภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการตลาด ทําใหมีการนําเขาปลา
กะพงจากตางประเทศมาทดแทน สวนตลาดภายในประเทศมีความตองการสูงเชนเดียวกัน เน่ืองจากพฤติกรรมของ
ผูบริโภคใหความสําคัญกับสุขภาพ และสังคมสวนใหญมีผูสูงวัยมากขึ้น การบริโภคปลาทานไดงายและทําใหรางกายมี
สุขภาพดี ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง (2556) ไดกลาวถึงโอกาสของตลาดปลา
กะพงยังมีความตองการอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากผูคนนิยมทานปลามากขึ้น เพราะสามารถทานไดทุกเพศทุกวัย        
และสามารถนําปลามาประยุกตทําอาหารไดหลายอยาง รวมทั้งทําใหรางกายสุขภาพดีดวย 

สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศ มีแมนํ้าบางปะกงไหลผานพื้นที่อําเภอตาง ๆ     
ซ่ึงประกอบไปดวย อําเภอบางนํ้าเปร้ียว อําเภอบางคลา อําเภอเมือง อําเภอบานโพธ์ิ และออกสูอาวไทยท่ีอําเภอ         
บางปะกง รวมความยาวชายฝงทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร ในอดีตบริเวณในลุมแมนํ้าบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเทรา   
มีความอุดมสมบูรณมากเปนแหลงที่อยูอาศัยสัตวนํ้าหลากหลายชนิด และสัตวนํ้าที่พบมากไดแก จําพวกปลาชนิดตาง ๆ
โดยเฉพาะปลากะพง ซ่ึงมีลักษณะเปนปลานํ้ากรอยขนาดใหญที่สุด เจริญเติบโตไดดีในนํ้ากรอยและนํ้าจืด  นอกจากน้ี
ปลากะพงยังเปนปลาเศรษฐกิจที่กรมประมง สงเสริมใหเล้ียงเพราะเปนปลาท่ีเล้ียงงาย โตเร็ว รสชาติของเน้ือปลาดี       
มีราคาดี หาพันธปลาไดงาย มีทุกขนาด และสามารถหาไดปริมาณไมจํากัด สามารถเลี้ยงไดทั้งน้ําจืด นํ้ากรอย หรือ 
นํ้าเค็ม โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริเวณปากแมน้ําท่ีมีความเค็มเปล่ียนแปลงไดงาย ประกอบกับความตองการของตลาด        
ในการบริโภคมีสูงซึ่งมีทั้งความตองการในประเทศและตางประเทศ เน่ืองจากเน้ือปลามีรสชาติดี ทานไดงาย รวมถึง     
ทานไดทุกศาสนา ทําใหมีเกษตรกรไดหันมาประกอบกิจการเล้ียงปลากะพงเปนจํานวนมากรวมทั้งถือวาปลากะพงทําให
เกิดวิถีชีวิตอาชีพแบบด้ังเดิมในอดีตท่ีผานมา (ศูนยศิลปวัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร, 2558) 
ในขณะที่ปจจุบันสภาพของลุมแมนํ้าบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เน่ืองจากมีการกอตั้ง
อุตสาหกรรมโรงงานมากมายและจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น มีการขยายที่อยูอาศัยของชุมชนมาในลุมแมนํ้ามากขึ้น        
เกิดนํ้าทวมรวมทั้งภัยธรรมชาติตางๆ ทําใหเกิดผลกระทบตอลุมแมนํ้าบางปะกงท่ีเคยอุดมสมบูรณกลายเปนแมนํ้าเนาเสีย
ที่เกิดจากโรงอุตสาหกรรมและชุมชน ทําใหสัตวตางๆ สูญหายหรือไมสามารถอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวได จากสภาพ
ปญหาของลุมแม นํ้าบางปะกงในขางตน ทําใหปลากะพงมีปริมาณลดนอยลงและสงผลกระทบตอการทําอาชีพ            
หรือการประกอบการอาชีพนอยลงไปดวย สําหรับตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนที่ราบลุม   
ปากแมนํ้า ซึ่งในอดีตเปนบริเวณที่มีปลากะพงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จนกระทั่งปจจุบันปลากะพงไดสูญหายไป 
เน่ืองจากเกิดมลพิษแมนํ้า ซึ่งสอดคลองกับ สทุิน วุฒิสินธ ปราชญชาวบานผูเลี้ยงปลากะพง (กองสวัสดกิารสังคม, 2559) 
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ไดกลาวไววา อาชีพชาวบางปะกงในอดีตคือ การประมง การเล้ียงปลา กุง ฯลฯ โดยเฉพาะการเล้ียงปลากะพงไดกําไรสูง
มาก หากคิดเปนรายไดเหนือตนทุนเงินสดเฉลี่ยน้ําหนักปลากะพง 1 กิโลกรัม เทากับ 24-50 กวาบาท (จุฑารัตน จุลศิริ
พงษ, 2553)  ตอมาระยะหลังเกิดปญหาแมนํ้าเส่ือมโทรม การเล้ียงปลาทําไดยากมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาการขาดทุน 
จํานวนเกษตรกรที่เล้ียงปลากะพงลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งส่ิงเหลาน้ีจะกอผลกระทบวิถีชีวิตในอดีตท่ีมีคุณคาสูญหายไป 

จากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการเล้ียงปลากะพง กอใหเกิดคุณคาผลประโยชน       
ตอระบบเกษตรเศรษฐกิจโดยรวม และเปนกิจกรรมที่จะสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยูคูกับวิถีชีวิตเกษตรกร       
ในชุมชนเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวของทองถิ่นตอไป สวนแนวทางการสงเสริม ฟนฟู การเล้ียงปลากะพง เปนแนวทาง
ขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความสอดคลอง    
กับสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพการเล้ียงปลากะพงในปจจุบันของพื้นที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ือศึกษา
สภาพปญหาหรืออุปสรรคการเล้ียงปลากะพงของเกษตรกร รวมถึงเพ่ือกําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลา
กะพงของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรไดแก กลุมเกษตรกร ผูเลี้ยงปลากะพง ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลบางปะกง อําเภอ     
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกลุมประชากรจํานวน 5 ราย (จากขอมลูพ้ืนฐานของเทศบาลบางปะกง สํานักงานเทศบาล
บางปะกง, 2558 ไมไดระบุเอาไว ในขณะที่ทะเบียนปราชญชาวบานของกองสวัสดิการสังคม, 2559 ไดระบุปราชญ
ชาวบานผูเลี้ยงปลากะพง จํานวน 1 ราย และภายหลังผูวิจัยไดลงภาคสนามในเทศบาลบางปะกง 5 คร้ัง พบวามีเพียง 1 
ราย อีก 4 ราย อดีตเคยเล้ียงปลากะพงมากอน) สําหรับในเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ดวยการใชแบบสอบถาม    
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางรวมกับสัมภาษณเชิงลึก (เชิงคณุภาพ)  โดยการกําหนดคุณลักษณะเจาะจง ซึ่งพิจารณา
จากบทบาทผูนําทองถิ่น/ชุมชนในการผลิต และการประยุกตการเล้ียงปลากะพง สําหรับประเด็นในการสัมภาษณ         
จะประกอบไปดวย ขอมูลสวนตัวของเกษตรกรผูเล้ียงปลา การจับปลาในรอบท่ีผานมา และอุปสรรคหรือปญหาที่พบ      
ในการเลี้ยงปลากะพงในกระชังหรือบอดิน สวนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยน้ี ไดดําเนินการออกเปน 2 สวน คือ        
สวนแรกไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของกับ การเพาะเล้ียงปลากะพง การประกอบกิจการปลา
กะพง เปนตน ตลอดจนไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนางานวิจัยใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
สําหรับวิธีการเก็บขอมูลในสวนที่สอง ใชแบบสัมภาษณกับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง ในเทศบาลบางปะกง อําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 5 ราย ซึ่งไดมาจากการศึกษาภาคสนามโดยจําแนกขอมูลแยกออกเปนประเด็น    
ตามจุดมุงหมายของการวิจัยที่ตั้งไว หลังจากน้ันนําขอมูลจากแบบสัมภาษณของกลุมเกษตรกรผูเ ล้ียงปลากะพง             
มาเรียบเรียงใหอยูตามลาํดับขอคําถาม โดยการคนหาความหมายใหตรงประเด็นและใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยน้ี หากมีขอมูลที่ซํ้าซอนกันใหมีการเทียบเคียงกัน แลวจับกลุมขอมูลใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น จากน้ันผูวิจัย
ตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองของขอมูลอีกคร้ังหนึ่งวาขอมูลที่ไดมีความครบถวนเพียงพอเหมาะสมแกการนําไป
วิเคราะหขอมูล สรุปผล แลวหรือไม ในกรณีที่ขอมูลที่ไดมามีความสอดคลองกันผูวิจัยจะใชการตรวจสอบขอมูล          
แบบสามเสา (Triangulation) และหากมีขอมูลสวนใดท่ียังไมสมบูรณ ผูวิจัยก็ทําการเก็บขอมูลในสวนที่ขาดหายไป
เพ่ิมเติมใหมอีกครั้ง เพ่ือใหครบถวนสมบูรณตอไป 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก สรุปแบบสัมภาษณของผูเลี้ยงปลากะพง และวัตถุประสงค     
ในการวิจัยนี้ สวนที่ 1) สรุปแบบสัมภาษณของผูเล้ียงปลากะพง กลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
กะพง ไดใหขอมูลเก่ียวกับการเลี้ยงปลากะพง ตามลําดับตอไปนี้ เกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายแรก เปนปราชญชาวบาน
ผูเล้ียงปลากะพงขาว โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางประกง ขึ้นทะเบียนปราชญชาวบานแนวทางพัฒนา
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อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2559 อายุ 81 ป สําเร็จการศึกษาระดับ ป.4 ในปจจุบันทําอาชีพ
หลักคือ การเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง ในอดีต เคยเลี้ยงปลากะพงขาวมาแลว 38 ป โดยมีกระชังท้ังหมด 24 กระชัง 
ใชคนงาน 1 คน เปนเจาของคนเดียวทั้งหมดรวมทั้งลงทุนดวยตนเอง สําหรับการเล้ียงปลากะพงในอดีตที่ผานมา       
สรางรายไดดี ทําใหฐานะครอบครัวมีกินมีใชอยางพอประมาณ โดยมาจากการเล้ียงปลากะพงและจําหนายใหกับรานคา 
รานอาหาร โรงแรม มากมาย รวมทั้งสงออกไปตางประเทศ ซึ่งตองการบริโภคปลาเน่ืองจากรสชาติอรอย ทําประกอบ
อาหารไดหลายชนิด รวมทั้งมีประโยชนคุณคาทางดานรางกาย สวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายที่สองอายุ 48 ป สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมตน ในปจจุบันทําอาชีพหลักคือ เปนเจาของรานอาหารชื่อรานลาภกํานัน อาชีพรองเลี้ยงปลากะพง
ขาวในกระช่ังและบอดิน ในอดตีเคยเล้ียงปลากะพงในกระชั่ง 25 ป โดยมีกระชังท้ังหมด 100 กวากระชัง ใชคนงาน 8 คน 
สวนการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินเคยทํามาประมาณ 10 ป มีจํานวน 15 บอ ใชคนงาน 4 คน สําหรับการผลิตปลา
กะพงขาวในรอบปที่ผานมา เปนเจาของคนเดียวและลงทุนเองท้ังหมด โดยสวนใหญตลาดรองรับจะจําหนายปลา        
ใหกับโรงแรมและรานอาหารที่อยูในกรุงเทพฯ ซึ่งเนนที่เล้ียงปลาในกระชังเพราะมีความตองการสูงและไดราคาดี สําหรับ
เกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายท่ีสามอายุ 53 ป สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อดีต
เคยเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังมาแลว 10 ป โดยเลี้ยงในกระชัง 9 กระชัง มีคนงานท้ังหมด 4 คน ลงทุนเองทั้งหมด      
เลาถึงการเล้ียงปลาที่ผานในอดีตผานมาวา การประกอบอาชีพเล้ียงปลากะพงทําใหมีรายไดดี เพราะเปนที่ตองการ      
ของผูบริโภคและผูประกอบการรานอาหารและโรงแรม โดยเฉพาะปลากะพงในกระชัง เน่ืองจากมีรสชาติดีและมีคุณคา
ทางโภชนาสูง จึงเปนตองการตลาดอยางมาก ตอมาเกิดภัยธรรมชาติอันไดแก น้ําทวมและแมนํ้าเกิดมลพิษ ทําใหเกิดผล
กระทบตอปลากะพงที่อยูในกระชัง เกิดโรคระบาดในปลา คุณภาพนํ้าไมดีซึ่งเปนถิ่นอาศัยของปลากะพง เปนสาเหตุทําให
เกิดปลาตายเปนจํานวนมากและไมสามารถเลี้ยงตอไปได จึงหยุดการเล้ียงปลาไวกอน แลวหันมาประกอบอาชีพ         
เปดรานอาหารใกลแมนํ้าบางประกง จนถึงปจจุบันนี้ หลังจากนั้นคณะผูวิจัยไดสอบถามถึงการกลับมาเลี้ยงปลากะพงใหม 
ผูใหขอมูลมีความสนใจ แตรอดูโอกาสอีกที สวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงรายท่ีสี่ชื่อฟารมโกวิทจําหนายปลากะพงในบอ 
ซ่ึงมีอยูประมาณ 20 บอ เน่ืองจากเจาของเดิมไดเสียชีวิตลง ปจจุบันมีญาติ เปนผูดูแลและรับเปนที่ปรึกษาในการ
แกปญหาการเล้ียงสัตวน้ํา เชน กุง ปลา เปนตน ลักษณะของกิจการฟารมทําขนาดเล็กลง เน่ืองจากทําคนเดียว   และอายุ
มากแลว สนใจที่จะถายทอดความรูมากกวา ไดใหขอมูลเก่ียวกับการเล้ียงปลากะพงวาเปนปลาที่ทําใหเกิดรายไดดี ไมคอย
มีปญหาอะไรมากนัก แตก็อยากสงเสริมการเล้ียงปลากะพงใหมีชื่อเสียง หากมองปญหาทางพ้ืนที่ เน่ืองจากมีขอจํากัด     
ในพ้ืนที่และมีการประสานงานในกลุมเครือขายนอย เปนลักษณะตางคนตางอยูมากกวา และเกษตรกรผูเล้ียงปลากะพง
รายที่หาอายุ 60 ป มีบอปูนเล้ียงปลากะพงประมาณ 10-15 บอ มีความชํานาญในเล้ียงลูกพันธุปลากะพงเพื่อขายสงออก
ตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย จําหนายลูกพันธุปลากะพงที่เล้ียงดวยอาหารเม็ด 100%  โดยใน 1 ป จะไดผลผลิตป
ละ 3-4 ครั้ง โดยสมัยกอนจะสงออกไดปละ 2 ลานตัว แตปจจุบันน้ีผลผลิตตกต่ําลงมาก เน่ืองจากปญหาเร่ืองโรคปลา 
ราคาอาหารปลาแพงข้ึน ตนทุนนํ้าและไฟฟาที่มีราคาสูงมาก จึงมีขอเสนอแนะ อยากมีหนวยงานที่เก่ียวของมาชวยเหลือ 
หรือจัดใหเปนพ้ืนที่ศูนยกลางเพื่อเปนตลาดกลางของปลากะพงของจังหวัด สวนที่ 2) วัตถุประสงคในการวิจัยน้ีแบงออก
ได 3 ประการ คือ ประการแรกการศึกษาสภาพการเลี้ยงปลากะพงในปจจุบันและในระยะที่ผานมาในพื้นที่เทศบาล     
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาพปจจุบันการเล้ียงปลากะพงในพ้ืนที่เทศบาลบางปะกง พบวามีกลุมเกษตรกรเล้ียงปลา
กะพงแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกจะเปนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังในแมนํ้าบางปะกง มีจํานวน 1 ราย 
อาศัยอยูริมแมนํ้า เปนเจาของอยูเดิม มีประสบการณเล้ียงปลากะพงเปนอยางดี สวนลักษณะของการเลี้ยงปลาแบบ      
ด่ังเดิม คือซ้ือลูกพันธปลามาเล้ียงในกระชัง แลวเล้ียงใหโตตามขนาดท่ีตองการ และจําหนายใหกับลูกคาตอไป อยางไร    
ก็ตามเหตุผลที่เกษตรยังคงเลี้ยงปลาอยู เน่ืองจากมีความผูกพันธุในการเล้ียงปลากะพงมาเปนเวลายาวนานและตองการ
อนุรักษอาชีพดั่งเดิมใหลูกหลานไดสืบทอดตอไป สําหรับกลุมที่สองจะเปนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงในบอ มีจํานวน 
4 ราย ซ่ึงทั้ง 4 ราย ยังคงเปนเจาของอยูเดิม และมีประสบการณเลี้ยงปลากะพงมากอน สําหรับการเลี้ยงปลาในบอ     
กลุมเกษตรกรใหเหตุผลวา มีความสะดวกในดําเนินการและสามารถควบคุมสภาวะตาง ๆ ของการดูแลปลาไดเปนอยางดี 
เชน การรักษาสภาพนํ้าใหสะอาด อุณหภูมิที่เหมาะสม ลดการเกิดโรคระบาด เปนตน  ทําใหปลามีโอกาสอยูรอดสูง      
และเจริญเติบโตไดตามขนาดที่ตองการ แลวจึงสงจําหนายปลาใหกับลูกคาตอไป นอกจากสภาพผูเลี้ยงปลากะพงท้ังสอง
กลุมขางตนแลว ยังพบวา กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงไมไดรวมกลุมกัน ตางคนตางอยู สวนพอแมพันธุปลาดอย
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คุณภาพเน่ืองจากเกษตรกรบางรายคัดพันธุปลามาจากพ้ืนที่เดียวกันหรือบอเลี้ยงของตนเอง ในขณะที่ลูกปลาออนแอ 
ปวยงาย เน่ืองจากไมมีการตรวจโรคปลากอนจะนําปลาเพาะเล้ียง สวนการชวยเหลือตาง ๆ ยังมีนอยจากหนวยงาน        
ที่เก่ียวของ สําหรบัในชวงระยะที่ผานมาในอดีต แมนํ้าบางปะกงมีความอุดมสมบูรณมีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนที่ราบลุม
ปากแมนํ้าซึ่งเปนที่อยูอาศัยของปลากะพงอยางชุกชุม ทําใหชุมชนมีวิถีชีวิตมีอาชีพการจับปลาและเล้ียงปลาเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากเน้ือปลาทานงาย รสชาติอรอย และดีตอสุขภาพ รวมทั้งเปนตองการของตลาดอยางมาก ทําใหราคาปลา
กะพงจําหนายไดราคาดี เปนแรงกระตุนทําใหผูเล้ียงปลากะพงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ประการที่สองสภาพปญหาหรือ
อุปสรรคการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลบางปะกง พบวา มี 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวย ปญหาการเกิดภัยธรรมชาติซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยง
ปลาไดรับความเสียหาย  ปญหาการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมโรงงานเพิ่มข้ึน ทําใหแมนํ้าเกิดมลพิษ สงผล
กระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมระบบนิเวศของปลา ปญหาการแขงขันสูง เน่ืองจากผูเล้ียงปลากะพงในพ้ืนที่อ่ืน
มีจํานวนมากและผลิตปลาไดคุณภาพดีกวา ปญหาภัยคุกคามหรือสิ่งที่ทดแทนปลา เชน กุง ปลานิล ปลาดุก ฯลฯ          
มีจํานวนมากและมีอยางหลากหลายชนิด ปญหาผูขายปจจัยการผลิตหรือผูจําหนายอาหารปลามีราคาสูง เน่ืองจากผูขาย
มีนอยราย ทําใหมีอํานาจตอรองสูงกวา เกิดผลกระทบเกษตรกรผูเลี้ยงปลามีตนทุนสูง  นอกจากน้ียังพบปญหาผูซื้อหรือ
ลูกคาสามารถตอรองราคาได เน่ืองจากเกษตรกรผูเลี้ยงปลามีขอจํากัดในการผลิต รวมท้ังปญหาบทบาทของหนวยงาน    
ที่เกี่ยวของที่จะใหการชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงปลากะพงยังมีนอยหรือมีกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมยังไมคอยชัดเจน          
2) ปจจัยภายในที่เปนจุดออนซ่ึงเก่ียวของกับพ้ืนที่ ไดแก ปญหาลักษณะภูมิประเทศของชุมชนมีพื้นทีคอนขางอยางจํากัด 
เน่ืองจากชุมชนมีการขยายตัว จึงไมสะดวกที่จะขยายการเลี้ยงปลาใหมีขนาดใหญได  เกษตรกรผูเลี้ยงปลาไมไดรวมกลุม
กันสวนใหญจํากัดอยูกับคนรุนเกา เปนลักษณะของการตางคนตางเลี้ยง ทําใหไมมีอํานาจในการตอรองราคาในการ
จําหนายผลผลิต  สวนการนําพอแมพันธุปลามาจากจากทองถ่ินหรือผลิตเอง ซึ่งไมไดมาจากปลาแหลงธรรมชาติหรือปลา
จากแหลงอ่ืนๆ ทําใหปลาไมแข็งแรงและมีอัตราการอยูรอดนอย ทําใหปลาที่ผลิตไดดอยคุณภาพ  ขาดการนําเทคโนโลยี
มาประยุกตพัฒนาปลา แตยังคงเลี้ยงปลาแบบเดิมๆ ปญหาเร่ืองโรคระบาดปลาในพื้นท่ีทําใหปลาโตชา ไมแขงแรง ตาย
งาย ขาดการพัฒนาภาพลักษณและคุณภาพของปลา สงผลตอการนําปลาออกจําหนายไมแนนนอน แหลงจําหนาย
ผลผลิตอยูที่บานไมมีที่เปนสวนกลาง ข้ึนอยูเกษตรกรแตละรายที่จะสามารถหาแหลงจําหนายเองมากกวา สําหรับการ
สงเสริมทางการตลาดทําไดยากเพราะตลาดมีขนาดเล็ก ยังดอยกวาคูแขงขันซ่ึงมีขนาดใหญกวาง และประการท่ีสามการ
กําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลบางปะกง สามารถจะดําเนินการได
ดังน้ี 1) มุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเกษตรกรผูเล้ียงปลากะพง โดยการสงเสริมใหเกษตรกรเล้ียง
ปลาในบอเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสามารถควบคุมการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาไดดีกวาแบบการเลี้ยงปลาในกระชั่งหรือการ
เล้ียงปลาตามธรรมชาติ ชวยปองกันโรคระบาดและปญหามลพิษทางนํ้า รวมไปถึงการควบคุมคาใชจายในการเลี้ยงปลาได
อยางชัดเจน การจดทะเบียนรับรองฟารมเพื่อสรางความเชื่อถือและสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค อยางไรก็ตามแตหาก
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการระดับจังหวัดเปนแกนหลักที่สําคัญกําหนดแผนแมบทใน
การพัฒนาการเลี้ยงปลากะพงใหมีความชัดเจน อยางเชน การจัดการทรัพยากรแมนํ้าบางประกงใหเปนแหลงนํ้าธรรมชาติ
ที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟูอยูในสภาพที่สมบูรณ เพ่ือสงเสริมใหการเล้ียงปลากะพงเปนปลาเศรษฐกิจที่สามารถสรางได
สรางรายไดและเปนอาชีพทองถิ่นที่ควรมีการอนุรักษสืบทอดตอไปได การออกกฎหมายควบคุมมลพิษแมนํ้าและจัด
กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ินชวยการอนุรักษสภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนแรงกระตุนให
เกษตรกรหันมาสนใจฟนฟูการเล้ียงปลากะพงมากขึ้นตามลําดับ 2) การสรางขอไดเปรียบในการแขงขันใชหลัก
แนวความคิดของพอรเตอร (พิบูล  ทีปะปาล และธนวัฒน  ทีปะปาล, 2559) ดวยการการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูเล้ียงปลา
กะพงในชุมชนใหมีความเข็มแข็ง มีการจัดโครงสรางบริหารกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาอยางเปนระบบ สงเสริมใหกลุม
เกษตรกรถายทอดองคความรูหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน สรางศูนยแหงการเรียนรูเพื่อสะทอนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีความผูกพันธุกับการเล้ียงปลากะพงมาอยางยาวนาน ซ่ึงจะเปนภาพลักษณท่ีมีคุณคาในสายตา
ของผูบริโภค สวนการสรางความแตกตางเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันควรมีกระบวนการผลิตการจัดจําหนาย
ปลากะพงแบบครบวงจร โดยเริ่มต้ังแตการพัฒนาสายพันธุปลาใหมีคุณภาพ มีจัดระบบการเล้ียงปลาแบบปดหรือการ
เล้ียงปลาในบอโดยมีการควบคุม ผลผลิตปลาไดมาตรฐานและมีคุณภาพปลอดภัยสามารถแปรรูปไดหลายชนิด  มีแพปลา
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หรือตลาดกลางเพื่อจําหนายปลาดวยตนเอง เปนตน 3) จัดกิจกรรมทางดานการตลาดใชหลักแนวคิดสวนผสมทาง
การตลาด (วิชิต อูอน, 2558) ไดแก พัฒนาผลิตภัณฑ (Product) ปลากะพงที่ผลิตมาไดตองไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ความปลอดภัย เปนที่ตองการของผูบริโภคมีการแปรรูปปลากะพงในรูปแบบอื่นๆ ใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ของปลา เชน ปลากะพงแดดเดียว เปนตน  จึงจะสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มได สําหรับทางดานราคา (Price) ควรเปนไปตาม
ราคาตลาดปจจุบันและเหมาะสม โดยราคาของปลาที่ไดตามมาตรฐาน ตองอางอิงตามราคาทองตลาดจริง สวนชองทาง
การจัดจําหนาย (Place) สามารถทําได 2 วิธี วิธีแรกตลาดแบบ เกาหรือเรียกวาตลาดออฟไลน มีการกําหนดสถานที่หรือ
แพปลาที่ชัดเจน เพ่ือจําหนายใหกับลูกคาทั่วไป และวิธีที่สองตลาดแบบออนไลน การทําการตลาดในส่ือออนไลนหรือทาง
อินเตอรเน็ต โดยผานสื่อโฆษณา Facebook, Google, Youtube, Instagram เปนตน เพ่ือเพิ่มชองทางจําหนายใหเขาถึง
ผูบริโภคไดเพ่ิมขึ้น  ซึ่งทั้งสองตลาดดังกลาว ควรมีการจัดกิจกรรมในการทําใหเกิดการความสะดวกในการ เคล่ือนยาย
ผลผลิตออกสูตลาด กระจายสินคา รองรับผลผลิตปลากะพงใหกับลูกคาเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงปลากะพง
จากการเล้ียงปลากะพงไปสูตลาดเพ่ือขาย สวนการสงเสริมการตลาด (Promotion) อาจทําไดหลายวิธี เชน วิธีผานระบบ
โลกของไซเบอร ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหผูบริโภคไดรบัขอมูล ขาวสารไดรวดเร็วและทั่วถึง เปนตน 
 

สรุปและอภิปรายผล  
ผลการศึกษากลยุทธสงเสริมการฟนฟู การเล้ียงปลากะพง จะเห็นไดวา ในเทศบาลบางปะกง อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดปญหาภัยธรรมชาติและการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน สงผลกระทบทําให
ปลากะพงดอยคุณภาพลง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกษตรกรใหความสําคัญในเลี้ยงปลากะพงลดนอยลง สวนการเลี้ยงปลา
กะพงในเขตเทศบาลบางปะกง มีลักษณะการเล้ียงปลากะพงแบงออกเปน 2 วิธี ไดแก การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง     
และการเล้ียงปลากะพงในบอ มีเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงอยูไมเกิน 5 ราย สําหรับการเปรียบเทียบการเล้ียงปลากะพง   
ในกระชังและการเลี้ยงปลากะพงในบอ มีความแตกตางกัน ดังตารางตอไปน้ี  

  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเลี้ยงปลากะพงในกระชังและการเลี้ยงปลากะพงในบอ 

ประเด็น การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง การเลี้ยงปลากะพงในบอ 
1. การควบคมุโรค ไมสามารถควบคุมได สามารถควบคุมได 
2. ตนทุนคงในการเล้ียง นอย สูง 
3. ความตองการของตลาด สูง นอย 
4. คุณภาพปลา ปจจุบันลดลง ดีกวา 
5. รายได ปานกลาง ดี 
6. ความเส่ียง สูง นอย 
7. แรงงาน ใชมาก นอยกวา 
8. ระยะคืนทุน ไมชัดเจน ชัดเจน 

 
สภาพปญหาเก่ียวกับการเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง คือ ปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ไดแก ปญหาสภาพแมนํ้าบางปะกงเสื่อมโทรม ปญหาการเจริญเติบของชุมชนและการเขามาอยูในบริเวณริมแมนํ้ามากขึ้น 
ปญหาการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ปญหาการแขงขันที่สูงข้ึน เน่ืองจากมีจํานวนคูแขงขันเพ่ิมมากขึ้น             
และมีศักยภาพมากกวา ซึ่งทั้งหมดเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก ทําใหเปนอุปสรรคในการสงเสริมและฟนฟูการเล้ียง
ปลากะพงใหเพ่ิมข้ึน การแกไขปญหานี้จะตองอาศัยกฎหมายบังคับใชเพื่อปองกันไมใหผูกระทําความผิดทําลาย
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งการมีสวนรวมของทุกคน ในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหกลับฟนมาใหม ในขณะที่ปญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน ไดแก ปญหาหนวยงานที่เก่ียวของยังไมคอยชัดเจนเก่ียวกับแผนการพัฒนาเกษตรกรที่เลี้ยงปลา
กะพงในเชิงรูปธรรม เชน แผนพัฒนาสงเสริมอาชีพการเล้ียงปลากะพงคืนถิ่น การมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
อยางเพียงพอ และแผนกลยุทธทางดานการตลาดที่ชัดเจน สวนปญหาผูเล้ียงปลากะพงสวนใหญยังเปนผูเล้ียงรายยอย
และมักจะไมมีการรวมกลุม รวมถึงปญหาการเลี้ยงปลากะพงในพ้ืนที่จํากัดเฉพาะกลุมคนรุนเกา ขณะที่ปญหาพอแมพันธุ
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ปลาดอยคุณภาพ และปญหาคาใชจายในการเล้ียงปลากะพงสูงขึ้น ซ่ึงการแกไขปญหา คือ การกําหนดแผนและนโยบาย
การสงเสริมการเล้ียงปลากะพงใหเกิดรูปธรรม สวนแนวทางแกไขของเกษตรกร (กุลภา กุลดิลก, 2559) ใหรวมกลุมกัน
เพ่ือสรางอํานาจตอรอง การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑปลากะพงใหมีความหลากหลายและจดทะเบียนรับรองฟารม          
การคัดพันธุปลาใหมีคณุภาพแจกจายสมาชิก โดยการสนับสนุนกรมประมง เปนตน 
 สําหรับแนวทางการกําหนดกลยุทธเพ่ือสงเสริมการฟนฟู การเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สามารถทําไดโดยการมุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง         
เชน การอบรมใหความรูที่ทันสมัย การประยุกตใชเทคโนโลยีมาพัฒนาการเล้ียงปลากะพงใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น             
สวนการสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน (Daft, 2010) ประกอบไปดวย ดานความเปนผูนําตนทุนสามารถควบคุมตนทุน
การเล้ียงปลากะพงไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางความแตกตางในการผลติและแปรรูปปลากะพงใหมีความหลากหลาย 
รวมถึงการเจาะจงกลุมลูกคาใหเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดานการจัดกิจกรรมทางดานการตลาด (Nickels and McHugh, 2012) 
ประกอบไปดวย พัฒนาผลิตภัณฑ (Product) เกษตรกรตองสนองความตองการใหกับลูกคาท่ีจะไดประโยชนและคุณคา
แกสินคาที่ได ถัดมาในทางดานราคา (Price) ใหมีความเหมาะสมเปนไปตามกลไกตลาดและเกิดความเปนธรรมตอลูกคา 
ตอมาเปนชองทางการจัดจําหนาย (Place) เลือกชองทางที่มปีระสิทธิภาพและลูกคาสะดวกเขาถึงไดงาย สวนการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ทําการตลาดผานสื่อออนไลน เปนตน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อนรรฆนง ศรีนวล 
และคณะ (2560)  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย  
 จากผลการวิจัย กลยุทธสงเสริมการฟนฟู การเลี้ยงปลากะพง คนพบวามีแนวทางดําเนินการอยู 2 ประการ 

ประการแรกสรุปจากแบบสัมภาษณของผูเลี้ยงปลากะพง พบวาเกษตรกรผูเล้ียงปลากะพงสวนใหญ ยังมีความตองการ    
ที่จะเลี้ยงปลากะพงในอนาคต จึงมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมใหมีการเล้ียงปลากะพง ไดแก 
หนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานเทศบาลบางปะกง สํานักงานประมงจังหวัด ควรทบทวนทําแผนแมบทสําหรับ       
การสงเสริมการเล้ียงปลากะพงโดยเนนใหชุมชนมีสวนรวม ในขณะท่ีหนวยงานที่เก่ียวของประสานงานกันรวมกับชุมชน    
ต้ังคณะทํางานเฉพาะข้ึนมาเพื่อที่จะเขาไปแกไขปญหาและสงเสริมใหมีการเล้ียงปลากะพงเพ่ิมข้ึน ดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการที่สนับสนุนใหแผนนําไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลใหเกิดประสิทธิผล สวนประการที่สอง
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคมีอยู 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกการศึกษาสภาพการเล้ียงปลากะพงในปจจุบันและในระยะ
ที่ผานมาในพื้นท่ีเทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คนพบวา การเล้ียงปลากะพงในปจจุบันมีเกษตรกรมีเพียง 1 ราย 
ซ่ึงเปนการเลี้ยงปลาแบบกระชังในแมนํ้าบางปะกง สวนอีก 4 รายเคยเล้ียงปลากะพงมากอน ปจจุบันหันไปประกอบ
อาชีพอ่ืน แตยังมีความสนใจอยู สวนสภาพการเล้ียงปลากะพงในระยะที่ผานมา สวนใหญเล้ียงปลาแบบกระชังในแมนํ้า
บางปะกง เน่ืองจากไดคุณภาพปลาดีและเปนที่ตองการของตลาด จึงมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมเกษตรกรหันไปเล้ียง
ปลาในบอแทนเน่ืองจากปลอดภัยกวา สวนในประเด็นท่ีสองสภาพปญหาหรืออุปสรรคการเล้ียงปลากะพงของเกษตรกร   
ในพื้นที่เทศบาลบางปะกง พบวามี 2 ปญหา คือ ปญหาแรกเปนปญหาจากสภาพแวดลอม เชน ปญหามลพิษแมนํ้า      
บางปะกง ปญหาโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร    
และสหกรณ (2557) ไดกลาวถึงสภาพแมนํ้าบางปะกงเกิดภาวะนํ้าเสียเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลตอแหลงเพาะเล้ียงปลา
เส่ือมโทรม  จึงมีขอเสนอแนะ 1) ใหสํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานเทศบาลบางปะกง  รวมกับชุมชนมีสวนรวม   
ในบริหารการจัดการทรัพยากรแมนํ้าบางปะกง เชน สรางจิตสํานึกการดูแลรักษาทรัพยากรประมง เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น เปนตน 2) ปญหาโรงงานอุตสาหกรรม ใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด เขาไปตรวจสอบและกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม มิใหปลอยของเสียลงสูแมนํ้าบางปะกง      
เปนตน  สวนปญหาที่สองเกิดจากสภาพปญหาภายในพบวา พ้ืนที่มีคอนขางอยางจํากัด เกษตรกรเปนคนรุนเกาและไมได
รวมกลุมกัน รวมถึงปลากะพงดอยคุณภาพ มีขอเสนอแนะ1) ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานประมงจังหวัด 
กําหนดพื้นเฉพาะเพ่ือเปนแหลงการเล้ียงปลากะพงท่ีเหมาะสม 2) ควรจัดต้ังกลุมหรือชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง
ข้ึนมา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูพัฒนาการเพาะเล้ียงปลาที่มีคุณภาพ รวมถึงจัดใหมีสถานที่เพ่ือเปนแหลงการเรียนรู
ใหกับเยาวชนในชุมชน  3) การเลี้ยงปลากะพงใหมีคุณภาพ มีขอแนะนําจากผูเล้ียงปลากะพงท่ีประสบความสําเร็จ      
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หากตองการใหปลากะพงเจริญเติบโตเร็ว ไมมีกลิ่นคาว และลดการเกิดโรคระบาด ใหดูแลรักษาสภาพนํ้าใหสะอาด      
โดยการจัดระบบการไหลเวียนของนํ้าหรือการเติมนํ้าเขาทุกๆวัน หากพบวานํ้าในบอเร่ิมเสียใหถายนํ้าเกาออกประมาณ 
50-70 เปอรเซ็นต แลวจึงเติมนํ้าใหมเขาไป รวมทั้งการดูแลพ้ืนบอที่จะมีการสะสมอาหารของปลาที่ตกตะกอน             
ซ่ึงจะนําไปสูการทําใหนํ้าเกิดเนาเสีย ใหเลือกใชผลิตภัณฑบําบัดพ้ืนบอเพ่ือชวยกําจัดของเสยี หรือการขุดลอกเลนพื้นบอ 
กําจัดเศษวัชพืช และศัตรูของปลาออก เปนตน และประเด็นที่สามการกําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลา
กะพงของเกษตรกรในพ้ืนที่ เทศบาลบางปะกง พบวา ควรมีการดําเ นินการ 3 แนวทาง ดัง น้ีแนวทางแรก                     
เปนการดําเนินการกําหนดแผนแมบทในการสงเสริมฟนฟูการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพ้ืนที่เทศบาลบางปะกง      
มีขอเสนอแนะใหสํานักงานเทศบาลบางปะกงรวมกับชุมชนเสนอแผนพัฒนาและการฟนฟูการเล้ียงปลากะพงเสนอตอ
จังหวัด    สวนในแนวทางที่สองเปนการมุงไปสูเกษตรกรและการเลี้ยงปลากะพงใหมีคุณภาพ มีขอเสนอแนะควรให      
การอบรมและการใหความรูตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน และในแนวทางที่สามตั้งคณะทํางานข้ึนมา     
เพื่อเขามาแกไขปญหาอยางจริงจัง โดยมีขอเสนอแนะการนําแนวคิดกลยุทธฟนฟูมาประยุกตใช คือ มุงเนนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้นหรือปรับใหอยูในสภาพที่เหมาะสมมากที่สุด เพ่ือใหการบริหารงานมีความคลองตัว
มากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกลาวมีความสอดคลองกับความเห็นของกุลภา กุลดิลก (2559) ที่เสนอแนะกลยุทธเชิงรุก           
การรวมกลุมในการเลือกซื้อและเพิ่มอํานาจการตอรอง สวนกลยุทธเชิงปองกัน ใหเพิ่มการจดทะเบียนรับรองฟารม พัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปปลากะพงและเพ่ิมการสนับสนุนปจจัยการผลิตและความรูทางวิชาการ ขณะที่กลยุทธเชิงแกไข ให
วางแผนการใชลูกพันธุและการเล้ียงปลากะพง รวบรวมผลผลิตของสมาชิก สรางกลุมผูแปรรปูผลิตภัณฑปลากะพง   และ
พัฒนาเครือขายฯ เพ่ือใหเปนสหกรณ และกลยุทธเชิงรับเสนอใหกรมประมงเปนผูวางแผนและประสาน ใหเครือขายและ
ผูเพาะฟก วางแผนการผลิตลูกพันธุและปลากะพงรวมกันและสรางเครอืขายจากภาคเอกชน/ผูประกอบการเพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตามนอกจากขอเสนอแนะขางตนแลว ยังมีขอสรุปแบบสัมภาษณของผูประกอบการปลากะพง         
มาเปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไดแก เจาของฟารมเล้ียงลูกปลากะพงเพ่ือสงออกที่สามารถสรางรายไดเปนอยางดี               
และผูประกอบรานอาหารที่สะทอนความตองการปลากะพง โดยไดใหขอมูลเก่ียวกับปลากะพง ดังน้ี 

1) เจาของฟารมเปนผูประกอบการผลิตลูกปลากะพงเพ่ือจําหนายตางประเทศและภายในประเทศ               
ถือเปนแหลงเพาะปลากะพงที่มีขนาดใหญในพ้ืนที่ อําเภอบางปะกง มีการผลิตลูกปลาสูตลาดภายในประเทศ และตลาด
สงออกตางประเทศ เดือนละ 10 ลานตัว โดยสวนใหญเปนปลาที่เล้ียงจากอาหารเม็ด ลูกปลากะพงที่จําหนายมีอายุต้ังแต 
25 วัน จนถึงปลาขนาด 4-5 น้ิว รายแรกเริ่มดําเนินธุรกิจฟารมปลาต้ังแต ป พ.ศ. 2551 โดยเริ่มแรกมีการจําหนาย        
ทั่วภาคกลางของประเทศ จนปจจุบันสงขายทั่วประเทศ และมีการสงออกตางประเทศ เชน ไตหวัน บรูไน อินเดีย 
มาเลเซีย โดยผานทางตัวแทนจําหนายราคามีต้ังแต 3-5 บาท/ตัว โดยการจัดสงภายในประเทศจะใชรถบรรทุกสําหรับ
ขนสงปลาโดยเฉพาะ สวนตางประเทศจะสงโดยเครื่องบินขนสง  โดยเงินลงทุนในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดใชเงินทุน
สวนตัวทั้งหมด สําหรับการผสมพันธุปลากะพง จะใชปลากระชังขนาดใหญของชาวบานที่เลี้ยงแถบบางปะกง           
เพราะมีความแข็งแรง เวลาที่ผสมพันธุจะไดไขดมีีปริมาณไขมาก จะคัดท้ังตัวผู ตัวเมียโดยดูจากลักษณะภายนอก โดยตัวผู
จะมีขนาดที่เล็กกวาตัวเมีย การเลือกปลาที่มีอายุตั้งแต 2 ป ที่มีนํ้าหนักตั้งแต 4 กิโลกรัมขึ้นไปมาเปนพอแมพันธุ         
นํามาเล้ียงแบบแยกเพศในบอปูน ระดับนํ้าลึก 1.5 เมตร เลี้ยงในนํ้าทะเล โดยนํามาผสมกับนํ้าธรรมชาติ ผานการฆาเช้ือ
แลวใหมีความเค็ม 30 ppt. สวนการใหอาหารลูกปลากะพง ลูกปลาอายุ 25 วัน เดิมทีจะกินแตอาหารสดที่มาจาก
ธรรมชาติ พวกปลาเหย่ือ ปจจุบันนํามาเลี้ยงดวยอาหารเม็ดเพราะไมทําให นํ้าเสียเร็ว และหาซื้อไดสะดวกกวา              
โดยลูกปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปจะมีราคาที่สูงกวาลูกปลาที่เลี้ยงดวยปลาเหย่ืออีกดวย นอกจากน้ีการเลี้ยงปลา    
จนลูกปลามีจนมีขนาด 4-5 น้ิวก็สงขายใหแกเกษตรกรเลี้ยงตอ 4-5 เดือนเพ่ือเปนปลาเนื้อสําหรับขายตอไป สําหรับ      
ในการประกอบธุรกิจฟารมปลา ตอบอปูนประมาณ 50 บอ กิจการจะใชคนงานประมาณ 2-3 คน โดยใชเปน
ลูกจางประจําหรือบางครั้งก็ใชเปนลูกจางชั่วคราว โดยเจาของฟารมปลาจะเปนผูคุมการทํางานดวยตนเอง สวนในเร่ือง
ตนทุนดานอื่นๆ มีตนทุนของการซ้ือน้ําทะเล นํ้าประปาจากเอกขน ประมาณเดือนละ 50,000-100,000 บาท คาไฟฟา    
ในการใชปมลม ออกซิเจน ท่ีเปนคาใชจายผันแปรตามการใชงาน สวนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดในการทําธุรกิจ       
คือ ฤดูกาล เนื่องจากในฤดูหนาวไขปลาจะไมแข็งแรง ทําใหผลผลิตนอยลง และอาหารธรรมชาติที่นํามาใชในการเลี้ยง     
มีไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือเรื่องนํ้าประปาที่จะนํามาใชในการเลี้ยงปลามีปริมาณนอย



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
469 

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

และไหลชา จะตองซื้อจากเอกชน จึงทําใหตนทุนในการเลี้ยงปลาสูงข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับความเห็นของ จุฑารัตน 
จุลศิริพงษ (2553) ไดพบปญหาที่ผูเลี้ยงปลากะพงขาวพบมากที่สุด คือปญหาเร่ืองอาหารปลา รองลงมาคือปญหานํ้า      
ลูกพันธุปลา โรคปลา และเทคนิคการเล้ียงปลา ตามลําดับ 
 2) ผูประกอบรานอาหาร 3 ราย ไดแกผูประกอบการรายแรก ประกอบรานอาหารมา 5 ป เมนูอาหาร              
ที่รานไดรับความนิยมไดแก หลนปลาอินทรีย ตมยําทะเลนํ้าใส ปลาแดดเดียวไรกาง ปลากะพงสามรส เรียงตามลําดับ 
หากเปนเมนูปลาที่ไดรับความนิยม คือ ปลาแดดเดียว (กระบอก) ปลากะพงพริกไทดํา ผัดฉาทะเล สวนเมนูปลากะพง     
ที่ไดรับความนิยม คือ ปลากะพงพริกไทดําปลากะพงราดนํ้าปลา ปลากะพงน่ึงมะนาว ลักษณะของปลากะพงที่ตองการ
เปนปลาสดมาจากแมนํ้าย่ิงดี แนวโนมความตองการปลากะพงของรานมีความตองเพิ่มขึ้น โดยมีขอเสนอแนะ อยากใหมี
การควบคุมราคา เนื่องจากมีการขายในราคาแพงตามลักษณะฤดูกาล สวนผูประกอบการรายที่สอง ประกอบรานอาหาร
มา 3 ป เมนูอาหารที่รานไดรับความนิยม ไดแก ตมยําทะเล ปลากะพงราดนํ้าปลา สมตํา และยําตาง ๆ ตามลําดับ       
หากเปนเมนูปลาที่ไดรับความนิยม คือ ปลากะพงราดนํ้าปลา ตมยําปลาปลากะพง และยํารวมมิตร ตามลําดับ สวนเมนู
ปลากะพงที่ไดรับความนิยม คือ ปลากะพงราดนํ้าปลา ตมยําปลากะพง ปลากะพงสามรส ลักษณะของปลากะพง          
ที่ตองการเปนปลาสดขนาด 8 ขีดและเปนปลาที่เล้ียงในกระชัง แนวโนมความตองการปลากะพงของรานมีความคงที่ 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไมคอยดี สําหรับปญหาปลาไมมี และผูประกอบการรายที่สาม ประกอบรานอาหารมา 2 ป      
เปนรานอาหารทะเล เมนูปลากะพงท่ีไดรับความนิยม คือ ปลากะพงราดนํ้าปลา ตมยําปลากะพง ปลากะพงสามรส      
ปลากะพงราดพริก ปลากะพงน่ึงมะนาวลักษณะของปลากะพงท่ีตองการเปนปลาสดขนาด 8-10 ขีด ราคาอยูที่ 120-160 
บาทตอกิโลกรัมและเปนปลาท่ีเลี้ยงในกระชังจะดีกวา ปริมาณที่ใชตอวันอยู 4 ตัวในวันปกติสวนวันหยุดใชประมาณ 10 
ตัว แนวโนมความตองการปลากะพงของรานมีความตองการเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเน้ือปลาอรอยและไดสุขภาพ มีขอเสนอแนะ
อยากใหมีการกําหนดราคาอยูที่ 140-150 บาท จึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของอนรรฆนง ศรนีวล และคณะ (2560) 
ที่พบวา สภาพปญหาราคาตลาดปลากะพงมีความไมแนนอน เน่ืองจากพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา หรือบางกรณี
เกิดจากโรคระบาดในปลาทําใหไดผลผลิตปลากะพงมีจํานวนนอย รวมถึงความรูและประสบการณของเกษตรกรผูเล้ียง
ปลากะพงท่ีสามารถผลิตปลาไดตรงตามขนาดที่ตองการหรือขนาดที่สมบูรณ เปนตน 
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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้ งน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษามาตรการการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย                
2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและการเยียวยาแกประชาชนผูอาศัยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยบริเวณที่ดินริมทางรถไฟ
สายหาดใหญ–สงขลา การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัย กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวของเกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงสนทนากับประชาชนผูอยูอาศัยในพื้นที่บริเวณที่ดินริมทางรถไฟสาย
หาดใหญ-สงขลา 

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูถูกเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟไดรับผลกระทบหลากหลายดาน และสามารถแยกได
เปนดังน้ี ดานสถานภาพความหลากหลายทางความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณริมทางรถไฟพบวา
ประชาชนในพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟจะประกอบอาชีพเก่ียวกับการรับจาง คาขาย ประมง แมบาน ซ่ึงประชาชน          
จะทํางานในบริเวณท่ีไมไกลจากที่อยูของตน จึงเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่กอใหเกิดความเสียหายตอความหลากหลายทาง
ความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณที่ดินรถไฟ คือ  การกังวลในการปรับตัวในถิ่นที่อยูใหม การไมทราบถึงขอ
กฎหมายในการเวนคืน การไมพอใจในการเยียวยาหรือใหคาทดแทนท่ีรัฐบาลกําหนดให จึงไดสงผลกระทบตอประชาชน   
ที่ไดอาศัยและประกอบอาชีพในบริเวณที่ดินริมทางรถไฟอยางมาก ซึ่งขณะท่ีรัฐบาลมุงเนนและใหความสําคัญกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศน้ันคุณภาพ ความเปนอยูของประชาชนบางกลุมกลับย่ิงไดรับความเลื่อมลํ้าจากการ
พัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น หากรัฐมีการเวนคืนท่ีดินจะทําใหกระทบถึงสิทธิและความเปนอยู ไดสงผลกระทบดานบวก    
และดานลบตอท้ังโดยตรงและโดยออมตอชุมชนหนาสถานีรถไฟ และรัฐไมไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน จึงทํา
ใหเกิดสภาพบังคับ ปญหาและอุปสรรคของกฎหมายที่เก่ียวการเวนคืนที่ดินรถไฟไมสอดคลองกับความพึงพอใจ          
ของประชาชนผูถูกเวนคืน ทั้งในดานในการกําหนดคาทดแทน โดยไดพบวาองคกรที่กําหนดเงินคาทดแทนน้ัน เปนบุคคล
ที่รัฐกําหนดข้ึนตามกฎหมาย ซ่ึงไมไดเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในการประเมินราคาทรัพยสิน จึงไมสามารถนํา
หลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนตามที่กฎหมายกําหนดไวมาพิจารณาอยางครบถวนและถูกตองตามหลักวิชาการ       
และคณะผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะดังน้ี รัฐควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม      
ในการประชุม วางแผน รวมถึงการจัดอบรมความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารกฎหมายที่เก่ียวของกับการเวนคืนที่ดิน
บริเวณริมทางรถไฟ เน่ืองจากประชาชนผูอาศัยอยูบริเวณที่ดินริมทางรถไฟเปนผูเสียหายโดยตรง ประชาชนควรมีความรู
ความเขาใจและทราบถึงขอกฎหมายที่ใชในการเวนคืน ถึงสิทธิที่พึงจะไดรับเม่ือถูกเวนคืน เพ่ือที่จะไดจัดหาแนวทางการ
แกปญหาทางในดานการจัดท่ีอยูและที่ประกอบอาชีพใหมใหแกประชาชน และหลังจากที่ประชาชนไดท่ีอยูตามความ     
พึงพอใจหรือตามสมควรแลว รัฐควรจะมีการทําสัญญาเชาและจัดทํามาตรการท่ีจะใหสิทธิแกประชาชนอยางชัดเจน        
เพ่ือแสดงสิทธิของตนทั้งในการกําหนดคาทดแทนท่ีถูกตองตามกฎหมายใหสอดคลองกับราคาประเมินท่ีดินตามความเปน
จริงน้ันควรจะมีผูเช่ียวชาญดานการประเมินราคาทรัพยสิน เพื่อใหประเมินราคาทรัพยสินของภาครัฐใหมีความถูกตอง
แมนยํามากที่สุด ซ่ึงจะเปนหลักประกันไดวา เงินคาทดแทนที่ผูถูกเวนคืนไดรับน้ันยอมมีความเปนธรรมและเพียงพอ       
ในการเยียวยาตอความเสียหายใหแกผูถูกเวนคืนอีกทั้งรัฐควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการเวนคืนที่ดินบริเวณ       
ริมทางรถไฟ ทําใหการเวนคืนของภาครฐัเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
คําสําคญั: การเวนคืนที่ดิน, สงขลา, การรถไฟแหงประเทศไทย 
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Abstract 
This research aims to 1) study the measures of land expropriation of the State Railway of 

Thailand and 2) study the condition of problems and remedies for people who live and own immovable 
properties in Hat Yai-Songkhla railway route areas. A qualitative research methodology was used by 
studying the research papers, law, relevant regulations, and conversational interviewing with people 
living in the area near Hat Yai-Songkhla railway route. 

The results showed that people whose lands along the railroad have been expropriated are 
affected in various ways. The problems can be divided as follows. Regarding the status of living diversity 
of people living in the railroad area, it was found that they work as employees, merchants, fishermen, 
and housewives, and they work in locations near their houses. Therefore, the loss of living diversity 
causes and consequences affecting people in the railroad area are concerns about adjusting to new 
residences, ignorance of expropriation laws, dissatisfaction with government-imposed remedies or 
compensation. As a result, people living in the railroad area and their careers are greatly affected. While 
the government is getting the most out of the country’s infrastructure development, some people’s 
livelihoods are gaining more inequality from the country development. If the government plans to 
expropriate the land without a public hearing for people living on the land targeted for expropriation, 
both positive and negative impact of land expropriation on the rights and livelihoods of communities 
in front of the railway stations would be occurred, making it a compulsory condition for those people. 
The problems and obstacles of the law related to the land targeted for expropriation is inconsistent 
with satisfaction of people whose lands are expropriated in term of determining compensation. It was 
found out that the organizations determining the compensation are selected by the state, and they are 
not knowledgeable about property valuation. As a result, the compensation criteria for expropriation 
as prescribed by the law can not be taken into complete and accurate consideration theoretically. The 
researcher has suggested as follows. The state should ask for people’s opinions and provide people 
opportunities to participate in meeting, planning as well as organizing a training session, and 
disseminating information about the laws related to the land targeted for expropriation because people 
living in the land along the railroad are the direct victims. People should have knowledge, understanding 
of the law on land expropriation, and become aware of their rights when their lands are expropriated 
in order to have solutions finding new places to live and work for those people. After people are 
satisfied with their new residences, a lease agreement and measures on land rights for people should 
be created by the state. This is also the provision concerning people’s rights to have legal compensation 
in accordance with the actual appraisal price of the land accurately done by the government’s property 
appraisal expert. This will guarantee that people whose lands are expropriated fairly and adequately 
receive the compensation as a remedy for people who are in expropriated land. 
Keywords: land expropriation, Songkhla, State railway of Thailand 

 
บทนํา 

การที่รัฐจะดําเนินการจัดทําโครงการบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในดาน   
ตาง ๆ เชน การขยายถนนหรือการกอสรางถนนสายใหม ทางพิเศษ ทางเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เปนตน รัฐอาจมีความจําเปนตองใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยของเอกชน เพ่ือใชในการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
โดยอาจตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย แตในกรณีที่ไมสามารถเจรจา
ตกลงซื้อขายกันไดประกอบกับรัฐยังมีความจําเปนตองใชอสังหาริมทรัพยน้ันอยู สิ่งที่จะตองเกิดขึ้นตามมา คือ การใช
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มาตรการบังคับทางกฎหมายโดยการประกาศใหมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ไดวางหลักการสําคัญในเร่ืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของรัฐไว นอกจากน้ียังมีกฎหมายแมบทกลาง
ซ่ึงใชบังคับเปนการทั่วไปในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย       
พ.ศ. 2530 เน่ืองจากบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวสามารถนําไปใชบังคับกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมาย
เฉพาะอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการเวน คืออสังหาริมทรัพย และการกําหนดเงินคาทดแทน         
การเวนคนือสังหาริมทรพัยไวเปนการเฉพาะได 

หลังจากมีการสรางทางรถไฟเกิดข้ึนแลวซึ่งบริเวณทางรถไฟเปนที่ดินวางเปลาไมมีการใชประโยชน จึงมีนายทุน
หรือประชาชนเขามาใชประโยชนจากที่ดินดังกลาวน้ัน ในจังหวัดสงขลาก็เชนเดียวกัน ทางรถไฟสายสงขลา-หาดใหญ      
มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เปดเดินรถคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2456  ตอมาในป 
พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีมีมติใหการรถไฟแหงประเทศไทยยกเลิกการเดินรถไฟสายสงขลา ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2521 แตใหรักษาเขตทางไวกอน โดยมิไดรื้อทางรถไฟออก ปจจุบันเสนทางอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม และมีผูบุกรุกปลูก
สรางอาคารบานเรือนทับบริเวณเขตทางรถไฟเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสงขลา เม่ือเมืองหาดใหญ
และเมืองสงขลามีการพัฒนาเติบโตขึ้นเปนอยางมาก จึงมีแนวคิดท่ีจะฟนฟูเสนทางรถไฟสายนี้ขึ้นมาใหมตามโครงการ
ศึกษาจัดทําระบบขนสงมวลชนเมืองหาดใหญและเช่ือมโยงเมืองสงขลา มีสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
เปนผูใหทุนและมอบหมายใหศูนยวิจัยและพัฒนาจราจรและขนสง  เม่ือมีโครงการปรับปรุงเสนทางเดินรถไฟสาย
หาดใหญ-สงขลา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นายกฤษฏา บุญราช ผูวาราชการจังหวัดสงขลาเปนประธานการประชุม       
การแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนที่อาศัยในท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่หองประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา 
อ.เมืองสงขลา ตามโครงการปรับปรุงเสนทางเดินรถไฟสายหาดใหญ – สงขลา  โดยมีตัวแทนประชาชนที่พักอาศัยอยูใน
ที่ดินการรถไฟ รวมเขารับฟงแนวทางการชวยเหลือของจังหวัด นอกจากน้ี ยังมีสวนราชการตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ       
ในการแกปญหา ซ่ึงเปนประชาชนผูอาศัยบริเวณสองขางของริมทางรถไฟที่จะไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงเสนทาง
การเดินรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา หากมีการดําเนินโครงการดังกลาวทําใหประชาชนผูอาศัยบริเวณริมทางรถไฟจํานวน
หลายรอยคนเปนผูไรที่อยูอาศัย 
       ปญหาการปรับปรุงเสนทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา คือการที่เจาหนาที่จะตองเผชิญกับการตอตานของ         
ผูบุกรุกที่อางถึงความยากจน การไรที่อยูอาศัย เพ่ือใหเจาหนาที่จายเงินชดเชยหรือหาที่อยูอาศัยเปนการทดแทนและรัฐ
ตองจายชดเชยใหกับกลุมผูที่เชาที่รถไฟอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคือสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530       
ไดกําหนดใหตองใชเงินคาทดแทนแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย โดยยึดหลักการชดเชยใหเพียงพอตอ     
การเริ่มตนหาที่ทํากินใหม แตการชดใชเงินคาทดแทนแกผูถูกเวนคืนโดยการใชหลักการดังกลาวน้ันทําใหเกิดปญหา
เน่ืองจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของแตละคนแตละครัวเรือนไมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดปญหาการจายคาทดแทนของรัฐไมเพียงพอ
แกการเร่ิมตนสรางที่อยูอาศัยหรือหาที่ทํากินใหม ซึ่งหากเปดเดินรถครั้งใหมจะกลายเปนการกีดขวาง การเดินรถไป       
ในที่สุด จะเห็นไดวาผูครอบครองที่ดินริมทางรถไฟน้ันมีท้ังผูเชาซึ่งไดมีการเชาท่ีดินเพ่ือปลูกสรางที่อยูอาศัยและใช
ประโยชนอยางถูกตองตามกฎหมายซ่ึงหากมีการปรับปรุงเสน ทางรถไฟประชาชนกลุมดังกลาวจะไดรับการเยียวยาจาก
ภาครัฐ สวนผูอีกกลุมหน่ึงคือประชาชนผูที่เขามาปลูกสรางท่ีอยูอาศัยหรือใชประโยชนโดยการบุกรุก ซ่ึงประชาชนกลุมน้ี
อาจมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360 ทําใหเสียทรัพยที่มีไวเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 108 ทวิ บุกรุกที่สาธารณะ ตามลักษณะการกระทําความผิดของประชาชนผูบุกรุกเล็งเห็นถึงสภาพปญหา  
การใชประโยชนของท่ีดินทางรถไฟซึ่งเปนสาธรณสมบัติของแผนดิน  ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหา
ความขัดแยงและวิธีการเยียวยาที่เกิดประโยชนและเปนธรรมแกประชาชนที่ถูกเวนคืน 
   

วตัถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับมาตรการการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย 
2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและการเยียวยาแกประชาชนผูอาศัยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยบริเวณที่ดิน      

ริมทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา 
3) เพ่ือแสวงหาแนวทางการแกปญหาใหสอดคลองและเกิดความเปนธรรมแกประชาชนท่ีถูกเวนคืน  
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ในกลุมประชาชนผูอาศัยหรือใชประโยชนที่ดินรมิทางรถไฟโดยการเชาที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย กฎหมายตลอด      
จนเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ และสัมภาษณผูมีสวนไดเสียที่อาศัยบริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา ในเขต
อําเภอเมืองสงขลา 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนหนาสถานีรถไฟ ชุมชนหนาวัดอุทัย ชุมชนเขารูปชางและชุมชนพาณิชยสาํโรง  

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวา การบังคับใชกฎหมายเพื่อการเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟ จังหวัดสงขลา มีบทบัญญัติ          
ที่เก่ียวของหลายฉบับและมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงาน สงผลใหการบังคับใชกฎหมายไมมีความชัดเจน และ   
ไมมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแยกออกเปนประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1) การรับฟงความคิดเห็นประชาชน จากการศึกษาพบวา ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวน
เก่ียวของกับการเวนคืนและผูถูกเวนคืน จะทําใหทราบถึงแนวโครงการเวนคืน เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหเปรยีบเทียบหา
เสนทางเวนคืนที่เหมาะสมและกอใหเกิดผลกระทบแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในพ้ืนที่ที่จะดําเนิน
โครงการและพื้นท่ีใกลเคียงนอยที่สุด อีกทั้งเปนชองทางใหโอกาสแกผูถูกเวนคืนไดชี้แจงถึงความเสียหายที่แทจริงใหแก    
ผูที่มีอํานาจเวนคืนไดทราบ เพ่ือที่จะไดนําขอมูลไปใชประกอบในการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพย ใหแกผูที่ถูก
เวนคืนอยางเปนธรรมและเหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะกรณีการกําหนดคาทดแทนอที่ดินสวนที่เหลือที่มีราคาลดลงน้ัน 
หรือกรณีท่ีผูถูกเวนคืนไดรบัผลกระทบจากการโครงการเวนคืนทําใหเกิดความเดือดรอนหรอืเสียหายเปนพิเศษ อาจขอให
เปนแนวโครงการเวนคืนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวได หรืออาจเปนขอมูลใหรัฐในการกําหนดคาทดแทนแกผูถูกเวนคืน
ไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน 

2) การพจิารณาคาทดแทนของผูเชี่ยวชาญการประเมินราคา จากการศึกษาพบวาการกําหนดเงินคาทดแทน
ในการเวนคืนที่ดินจากประชาชนน้ันในการประเมินราคาการเวนคืนยอมตองเปนธรรมกับประชาชนผูถูกเวนคืน กลาวคือ 
รัฐตองชดใชคาทดแทนภายในระยะเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืน
น้ัน ท้ังน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ ดงัน้ันไมวาบุคคลใดก็ตามไดรับความเสียหายจากการเวนคืนบุคคลน้ันยอมมีสิทธ์ิไดรับคา
ทดแทนที่เปนธรรมภายในระยะเวลาอันควร ประชาชนยอมมีสทิธิไดรบัคาทดแทนที่เหมาะสมกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนใน
ความเสียหายในการเวนคืนที่ดินท้ังในดานที่อยูอาศัยและคาทดแทนจากการประกอบอาชีพและในที่กลาวมาขางตนใน
การพิจารณาคาทดแทนน้ันยอมเปนหนาท่ีของรัฐ รัฐจึงตองมีมาตรการในการพิจารณาคาชดเชยโดยการใหผูเชี่ยวชาญ   
เขามามีสวนรวมในการพิจารณาคาทดแทนใหแกประชาชนเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิใหแกประชาชนอยางเปนธรรม 

3) ไมมีกฎหมายเฉพาะทางในเรื่องการเวนคืนท่ีดินริมทางรถไฟ จากการศึกษาดังท่ีไดกลาวมาในขางตนแลว
วา พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 เปนกฎหมายที่ครอบคลุมไปถึงข้ันตอน กระบวนการ 
และรูปแบบในการดําเนินการเวนคืน โดยเน้ือหาของพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีลักษณะเปนขอกําหนดในการปฏิบัติ        
เปนรูปแบบที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน และกรณีที่มีที่มีการตราพระราชบัญญัติ
เวนคืน อสังหาริมทรัพยโดย ไมมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนกอน นอกจากนี้         
ยังกําหนดหนาที่ของเจาหนาท่ี และกําหนดหลักเกณฑในการจายคาชดเชยทรัพยสิน หรือคาทดแทนใหกับผูที่ถูกเวนคืน 
แตไมปรากฏวาไดมีบัญญัติกฎหมายเฉพาะทางในเรื่องการเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟ มีเพียงกฎหมายที่เก่ียวของกับ        
การเวนคนือสังหาริมทรพัย อาทิเชน  พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ 4  พ.ศ.2524 ซ่ึงไดกําหนดวาเม่ือ
การรถไฟแหงประเทศไทยมีความจําเปนจะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชดําเนินการอันที่จะกอใหเกิดประโยชน
สาธารณะใหเวนคืนไดตามกฎหมายวาดวยการเวนคืออสังหาริมทรัพย  โดยใหการรถไฟแหงประเทศไทยดําเนินการ
สํารวจเพื่อทราบบริเวณที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอันจะตองจัดซื้อหรือเวนคืนที่แนนอนโดยเร็ว และกําหนดราคา         
ของอสังหาริมทรัพยที่จะเวนคืนซึ่งตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 
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4) ความลาชาในการบังคับใชกฎหมาย จากการศึกษาพบวา ในการพิจารณาเงินคาทดแทน เจาพนักงาน
เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติหนาที่ ที่เก่ียวของไดแก หนวยการเดินรถไฟ หนวยบริหาร
ทรัพยสินและหนวยอํานวยการของการรถไฟแหงประเทศไทยในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังมีการกําหนดใหมีการพิจารณา    
คาทดแทนออกเปนสามระดบั คือ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน คณะกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ และศาล  แมวา
จะมีขอดีตรงที่จะมีองคกรในระดับสูงกวาทําหนาที่ตรวจสอบการกําหนดเงินคาทดแทนใหแกผูที่ถูกเวนคืนก็ตาม แตจะมี
ขอเสียตรงที่ระยะเวลาในการพิจารณาการกําหนดเงินคาทดแทนจะใชเวลานาน และผูถูกเวนคืนจะไดรับความทดแทนที่
ลาชา ซ่ึงหากเกิดการรองเรียนหรือหากพบวามีปญหาการเวนคืนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบจากประชาชนผูถูกเวนคืน หนวยงาน
ดังกลาวมีอํานาจเพียงแตรายงานตอหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเชนเมื่อมีปญหาประชาชนไมพอใจทางดานกําหนดคา
ทดแทนการเวนคืนที่ ดินรถไฟ ดานหนวยงานดังกลาวจะแจงเร่ืองไปยังหนวยงานการเวนคืนอสังหาริมทรัพย                 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และจะตองพิจารณาตามลําดับดังกลาวไวขางตน       
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหนวยงานของการรถไฟ ไมมีอํานาจในการพิจารณาขอเรียกรองและบังคับใชกฎหมายใหแกประชาชน 
อีกทั้งประชาชนตองรอการพิจารณาเงินคาทดแทนตามสามระดบัอีก ดังน้ันหากมีปญหาเกิดข้ึนสงผลใหเกิดความลาชาใน
การแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 

สรุปผลการวิจัย 
การเวนคืนที่ดินรถไฟ ถือเปนรูปแบบของการจํากัดสิทธิในทรัพยสินที่รุนแรงที่สุด เน่ืองจากเปนการพราก      

เอากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของประชาชนมาเปนของรัฐ ดังน้ัน จึงตองมีบัญญัติรับรองการใชอํานาจเวนคืนของรัฐไวใน
รัฐธรรมนูญ ดังท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 42 ไววางเงื่อนไขวาการเอาทรัพยสินของประชาชนไปใชน้ัน
ตองอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย ตองมีวัตถุประสงคแหงการเวนคืนเพ่ือการอันไปเพื่อประโยชนสาธารณะและจะตองมี     
การจายคาทดแทนที่เปนธรรมใหแหประชาชนผูตองเสียหายจากการเวนคืนทรัพยสินของตนไป  
 จากการศึกษาเรื่องการเวนคืนท่ีดินริมทางรถไฟจากจากประชาชนผูอาศัยอยูในบริเวณน้ัน พบวา ในเร่ืองการ
เวนคืนท่ีดินน้ันมีกฎหมายที่เก่ียวของหลายประเภท และในการเวนคืนน้ันจําเปนตองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
เหลาน้ี กฎหมายที่กําหนดหลักการที่สําคัญในการเวนคืน ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตวิาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทยฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 และพระราชบัญญัติจัดวาง   
การรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่ กําหนดหลักเกณฑเพื่อรองรับสิทธิในทรัพยสิน             
ของประชาชน พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑขั้นตอน และวิธีการ   
ในการปฏิบัติ สวนพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนกฎหมายที่ใชในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เฉพาะกรณี
หน่ึง ๆ กฎหมายเหลาน้ีมีบทบัญญัติซึ่งกําหนดหลักเกณฑที่ไมสอดคลอง กันอยางเปนระบบหลายประการ ซึ่งทําใหเกิด
ขอขัดของเก่ียวกับการเวนคืนที่ดินและกอใหเกิดผลกระทบในเรื่องการรับรองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนดวย         
และในการเวนคืนท่ีดินริมทางรถไฟนั้นอาจกระทบตอความสิทธิทางดานความเปนอยูและประกอบอาชีพของประชาชน  
 ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนกลไกลท่ีเคร่ืองมือในการจัดทําบริการสาธารณะ เชน การจัดสราง
สาธารณูปโภค และบริการตาง ๆ ของรัฐ ดังท่ีการเวนคืนที่ดินเพื่อนสรางรถไฟ ในการบริการแกประชาชน เปนตน        
แตอยางไรก็ตาม การใชอํานาจเวนคืนเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินของเอกชนซ่ึงมีผลเทากับเปนการยกเวนหลัก
สิทธิในทรัพยสินของบุคคลยอมไดรบัการคุมครอง การเวนคืนอสังหาริมทรพัยจึงตองมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
อันเปนกฎหมายสูงสุดโดยเงื่อนไขประการหน่ึงที่จะทําใหการใชอํานาจเวนคืนเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย หลักการ
สําคัญของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คือ ตองการชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมใหแกผูถูกเวนคืน เพื่อเปนการเยียวยาความ
เสียหายที่รัฐไดกอใหเกิดข้ึนแกทรัพยสินของเอกชน โดยถือไดวาผูถูกเวนคืนน้ันเปนผูท่ีตองยอมเสียสละทรัพยสินของตน
เปนพิเศษเพื่อประโยชนสวนรวม และในการเสียสละพิเศษน้ันจึงควรตองไดรับการทดแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ 
นอกจากน้ี การไดรับคาทดแทนที่เหมาะสมและเพียงพอหรือคาทดแทนที่เปนธรรมน้ัน ยังมีความหมายวา ผูถูกเวนคืนน้ัน
จะตองไดรับคาตอบแทนความเสียหายไมนอยกวาและไมเกินความเสียหายที่แทจริงที่ไดรับดวยจึงมีปญหาที่จะตอง
พิจารณาวาหนวยงานของรัฐที่มีหนาพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัตวิาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 มีความเหมาะสม ถูกตองหรือไมเพียงใด เน่ืองจากพระราชบัญญัติวาดวยการ
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เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ซ่ึงเปนกฎหมายกลางในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมีความไมชัดเจน และไมไดมีการ
แกไขใหสอดคลองกับปจจุบัน 
ขอคนพบ 

จากการศึกษาและการวิเคราะหทําใหเกิดขอคนพบเก่ียวกับปญหาในการเวนคืนที่ดินรถไฟ ดังน้ี 
1) สถานภาพความความเปนอยูของประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณริมทางรถไฟ ซึ่งจากขอมูลพบวาประชาชน   

ที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ประชาชนที่อาศัยอยูเปนเวลายาวนาน และประชาชน    
ที่อาศัยเพื่อการทํามาหาได ซึ่งหากมีการเวนคืนที่ดินบริเวณริมทางรถไฟน้ันทําใหประชาชนตองมีการยายที่อยูใหม       
และเกิดผลกระทบประการแรกคือประชาชนมีความกังวลในการปรับตัวในถิ่นที่อยูใหม และสงผลกระทบตอการทํามา    
หาไดของประชาชนทั้งสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปและระยะทางในการเดินทางไปทํางาน หากรัฐมีการเวนคืนที่ดินบริเวณ
ริมทางรถไฟจะสงผลกระทบตอการใชชีวิตประชาชนอยางมาก อีกดานหน่ึงคือผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินบริเวณ     
ริมทางรถไฟท่ีมีตอชุมชนริมทางรถไฟจากขอมูลในภาพรวมพบวา  ประชาชนไดอาศัยและประกอบอาชีพในบริเวณที่ดิน
ริมทางรถไฟมาเปนเวลานาน หากรัฐมีการเวนคืนที่ดินจะทําใหกระทบถึงสิทธิและความเปนอยูโดยตรงสวนในการขาดการ
รับฟงความคิดเห็นของผูถูกเวนคืน เน่ืองจากในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายไทยน้ันเปดโอกาสใหประชาชน
และผูถูกเวนคืนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นนอยมาก ตั้งแตในช้ันการเร่ิมดําเนินโครงการก็มิไดใหประชาชนมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยกับโครงการที่กอใหเกิดการเวนคืนน้ันหรือไม ตอเม่ือมีการกําหนดเงินคาทดแทนก็มิได
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย แมจะมีผูแทนสภาทองถิ่นเขารวมในการเปนคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน         
ก็ตาม แตก็ไมอาจเปนปากเปนเสียงแทนประชาชนไดทั้งหมด และไมใชความเห็นของประชาชนท่ีอาศัยอยูและประกอบ
อาชีพในทองที่ที่ถูกเวนคืนที่แทจริง  

2) ดานสภาพการบังคับ ปญหาและอุปสรรคของกฎหมาย พบวาการบังคับใชกฎหมายไมเปนเอกภาพเน่ืองจาก
มีกฎหมายที่เก่ียวของหลายฉบับและมีหลายหนวยงานที่เก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมาย        
ที่เก่ียวของน้ันกําหนดหลักเกณฑไมสอดคลองกันอยางเปนระบบทําใหเกิดขอขัดของเก่ียวกับการเวนคืนและกอใหเกิด
ผลกระทบในเรื่องการรับรองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนดวยกฎหมายบางฉบับลาสมัยและไมเหมาะสมกับเหตุการณ
และความเจริญกาวหนาในปจจุบัน และเกิดความลาชาในการแกปญหา เน่ืองจากตองรอดําเนินการจัดตั้งหนวยธุรกิจ 3 
หนวย คือ หนวยการเดินรถ หนวยบริหารทรัพยสิน และหนวยอํานวยการ ตามแผนปรับปรุงโครงสรางการบรหิารงานของ
การรถไฟแหงประเทศไทยกอน 

3) ดานสุดทาย คือปญหาท่ีเกิดจากองคกรท่ีกําหนดเงินคาทดแทนในเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟ ซึ่งถือเปน
อสังหาริมทรัพยชนิดหนึ่งน้ันประชาชนยอมมีผลกระทบโดยตรง  และประชาชนยอมไดรับความเปนธรรมในการเวนคืน
น้ัน โดยในรูปแบบการใหคาทดแทน และในการกําหนดคาทดแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมใหแกผูถูกเวนคืนนั้น        
เปนเร่ืองทางเทคนิคซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถดานการประเมินราคาทรัพยสิน แตเม่ือพิจารณาองคกรที่มีอํานาจ
กําหนดคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแลว พบวา แตงตั้งมาจากตําแหนงราชการ             
เปนสวนใหญ และไมไดเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพยสิน จึงไมสามานําหลักเกณฑการ
กําหนดคาทดแทนตามที่กฎหมายกําหนดไวมาพิจารณาอยางครบถวนและถูกตองตามหลักวิชาการ และเงินคาทดแทน
ตามที่กฎหมายกําหนดใหมีการพิจารณาเงินคาทดแทนออกมาเปนสามระดับ คือ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน 
คณะกรรมการผูพิจารณาอุทธรณและศาล แมจะมีขอดีในเร่ืองจะมีองคกรในระดับสูงกวาทําหนาที่ตรวจสอบการกําหนด
เงินคาทดแทนใหแกผูเวนคืนก็ตาม แตก็มีขอเสียตรงที่ระยะเวลาการพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนจะใชเวลานาน       
และผูถูกเวนคืนจะไดรับคาทดแทนท่ีลาชา 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
ดานสถานภาพความความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณริมทางรถไฟ 

1) ในการจัดหาที่อยูใหมแกประชาชนผูถูกเวนคืน ใหจัดอยูในบริเวณตัวเมืองสงขลา เน่ืองจากประชาชน       
สวนใหญประกอบอาชีพในตัวเมือง และมีการใชชีวิตในตัวเมืองเปนหลัก เชน การทํางาน การศึกษาของบุตรหลาน      
การรักษาพยาบาล เปนตน 
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2) รัฐควรจัดหาพื้นที่การประกอบการกิจการทดแทนใหแกประชาชนผูที่ตองเสียสิทธิจากการเวนคืน 
3) ควรมีการทําสัญญาเชาหรือจัดทํามาตรการที่จะใหสิทธิแกประชาชนที่ชัดเจน เชน ในการระบุระยะเวลา      

ในการเชาที่อยูในบริเวณน้ัน โดยมีคาเชาท่ีเหมาะสมแกฐานานุรูปของประชาชน หรือมีการจัดใหประชาชนที่กําลังทรัพย
สามารถซื้อที่ดินของรัฐและเปนเจาของที่ดินเปนการถาวร 
ดานการเขาถึงประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 

1) ควรอบรมใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเวนคืนที่ดินบริเวณ      
ริมทางรถไฟ ขั้นตอนวิธีการของภาครัฐเม่ือมีการเวนคืนท่ีดินจากประชาชน เม่ือประชาชนมีความรูความเขาใจและทราบ
ถึงขอกฎหมายที่ใชในการเวนคืน สิทธิที่พึงจะไดรับเม่ือถูกเวนคืน จะทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจกฎหมาย       
มากย่ิงข้ึน 
      2) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุม วางแผน และรูถึงการใชประโยชนหลังจากมีการเวนคืนท่ีดิน
บริเวณรมิทางรถไฟ รวมถึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชน 
 3) ควรมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ซึ่งเปนกฎหมายกลาง
ที่เก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยจัดใหมีการไตสวนหรือใหโอกาสแกผูถูกเวนคืนไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
กอนจะดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและนําหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน          
ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาใชเปนแนวทางในการ
รับฟงความคดิเห็นของผูถูกเวนคืน 
ดานกฎหมายและแนวทางการบังคับใชกฎหมาย 
      1) หนวยงานที่เก่ียวของควรรวมกันกําหนดนโยบายและแผนงาน กฎหมาย และพนักงานเจาหนาท่ี รวมถึง     
การดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐกับราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 2) จัดใหมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการเวนคืนท่ีดินบริเวณริมทางรถไฟ ทําใหการเวนคืนของภาครัฐเปนไปตาม   
ที่กฎหมายบัญญัติไว 
 3) กรณีการกําหนดเงินคาทดแทน จะตองมีการประเมินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยผูที่มีความ
เช่ียวชาญดานการประเมินราคา ซ่ึงอาจจัดต้ังเปนหนวยงานกลาง หรือคณะกรรมการที่มีความรูความสามารถเพ่ือทํา    
หนาในการประเมินราคาทรัพยสิน ซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบไปดวยบุคคลที่เปนผูเช่ียวชาญดานการประเมินราคา
ทรัพยสิน บุคคลที่มีความรูทางดานกฎหมาย ตัวแทนของหนวยงานที่มีอํานาจเวนคืน และตัวแทนของชุมชนในบริเวณ
พื้นที่ท่ีจะถูกเวนคืน เปนตน เพ่ือใหการประเมินราคาทรัพยสินของภาครัฐใหมีความถูกตองและเมนยํามากที่สุด          
และจะเปนหลักประกันไดวา เงินคาทดแทนที่ผูถูกเวนคืนไดรับน้ันยอมมีความเปนธรรม และเพียงพอเยียวยา           
ความเสียหายใหแกผูถูกเวนคืน  
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การสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี 
Online Marketing Communication Used in Restaurant Business  

in Chanthaburi Province 
ภัทรพล ยินดีจันทร* 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
*Corresponding Author E-mail: jameyindie@gmail.com 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี       
วิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางในการวิจัย คอื ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี ที่มีการใช
การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน จํานวน 400 ราย จํานวน 10 อําเภอ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีมีการใชการสื่อสารการตลาด

ออนไลนโดยรวม อยูในระดับมาก ( x =3.97 และ S.D.=0.72) การสื่อสารการตลาดออนไลนที่ธุรกิจรานอาหารนํามาใช

มากที่สุด ไดแก มีการสื่อสารการตลาดออนไลนโดยใชการประชาสัมพันธออนไลนมากที่สุด ( x =4.36 และ S.D.=0.75) 
มีการเสนอขอมูลขาวสารสินคาและบริการผานสื่อออนไลน รองลงมาคือการส่ือสารการตลาดโดยใชการโฆษณาออนไลน 

( x =4.28 และ S.D.=0.76) โดยนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับสินคาหรือบริการผานสื่อออนไลน จากผลการศึกษาครั้งน้ี
แสดงใหเห็นวาการส่ือสารการตลาดออนไลนเปนเคร่ืองมือสําคัญตอการดําเนินธุรกิจรานอาหารและมีความสอดคลอง    
กับพฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

คําสําคญั: การส่ือสาร, การตลาดออนไลน, จันทบุรี, ธุรกิจรานอาหาร 
 

Abstract 
The objective of this Quantitative research was to study online marketing communication Used 

in restaurant business in Chanthaburi Province. The samples derived from quota samping were 400 
restaurant operators in 10 districts of Chanthaburi Province. Questionnaire was used for collecting the 
data and descriptive statistics including mean and standard derviation were used for to analyze the 
data. The results showed that The overall use of online marketing communication was at a high level 

( x =3.97 and S.D.=0.72). The online marketing communication used the most in restaurant business 

was public relations ( x =4.36 and S.D.=0.75) by presenting news and information about product and 

service. The second place was advertising ( x =4.28 and S.D.=0.76) by presenting the product and service 
details. The results indicated that online marketing communication was an important tool for restaurant 
business operation and it conformed with consumer’s behavior of the present days.  
Keywords: Communication, Online Marketing, Chanthaburi, Restaurant Business 
 

บทนํา 
ปจจุบันการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โลกเผชิญกับโลกาภิวัตน    

ในอีกรูปแบบที่เปล่ียนไป ผูคนตางถูกรอยเรียงผานตัวกลางคืออินเทอรเน็ตและสื่อออนไลน ซึ่งมีความหลากหลาย        
ของธุรกิจแพลตฟอรม ทําใหการซ้ือขายสินคาบริการผานชองทางออนไลนเปนที่นิยมมากข้ึน เน่ืองจากผูบริโภคมีความ
ม่ันใจและทัศนคติท่ีดีในการซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น ทําใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)      
มีการเติบโตตอเน่ือง โดยเฉพาะการซ้ือขายผานชองทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) (Clement. Online, 2020) 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
480 

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

 ความนิยมท่ีเพิ่มมากขึ้นของการตลาดออนไลน ทําใหหลายธุรกิจมีการนํากลยุทธการตลาดออนไลนไปใช      
(ศศิมา อุดมศิลป, 2557: 5) กลาววา จากความนิยมการทําสื่อสารการตลาดผานโซเซียลมีเดียและพลังแหงการบอกตอ
ผานผูทรงอิทธิพลออนไลน (Influencer) ทําใหธุรกิจหลากหลายประเภทไดนํากลยุทธดังกลาวไปใช ประเภทของธุรกิจ
แรก ๆ ท่ีใชกลยุทธการสื่อสารผานผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลน คือ หมวดอสังหาริมทรัพย หมวดโทรศัพทมือถือ        
และเครือขายโทรศัพท หมวดคอมพิวเตอรและไอที หมวดรถยนต หมวดเครื่องสําอางและความงาม หมวดโรงแรม      
และการทองเท่ียว ตามลําดับ รวมถึงธุรกิจรานอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจเขาสูการทําธุรกิจออนไลน
มากย่ิงข้ึน รวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคท่ีหันมาใหความสนใจการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาบนเครือขายสังคม
ออนไลน จึงสงผลใหเกิดการแขงขันในกลุมธุรกิจรานอาหารเพื่อใหตอบสนองความตองการผูบริโภคในปจจุบัน จึงเกิดการ
แขงขันระหวางธุรกิจรานอาหารในการนําเสนอและพัฒนาการซ้ือขายและเปลี่ยนสินคาบนเครือขายสังคมออนไลน ทั้งน้ี
การส่ือสารการตลาดผานโซเซียลมีเดียและพลังแหงการบอกตอผานผูทรงอิทธิพลออนไลน (Influencer) เปนกลยุทธ      
ที่ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารสวนใหญไมมีความรู ความชํานาญในการนําไปใช เน่ืองจากระดับการศึกษาที่สําเร็จมา 
ยังไมมีขอมูลเน้ือหาในสวนน้ีในหลักสูตรเพียงพอ และผูประกอบการบางทานยังไมทราบแนวทางถึง จุดเริ่มตน             
ในการศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน และเคร่ืองมือเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ วามีก่ีแบบ ก่ีประเภท เครือขาย
สังคมออนไลนใดเหมาะสมกับการนําเสนอแบบใด จึงมีความจําเปนในการศึกษาการส่ือสารกับผูบริโภคท่ีเปนลูกคา
เก่ียวกับสินคาและบริการ ของธุรกิจรานอาหาร อันประกอบดวย การโฆษณา ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ      
แผนปลิว วิทยุ โทรทัศน การประชาสัมพันธคือการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของธุรกิจ ไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
เพื่อใหเกิดการรับรูและการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ การขายโดยบุคคลคือการนําสินคาและบริการธุรกิจรานอาหาร 
ขายตรงไปยังลูกคาหรือผูที่คาดหวังจะเปนลูกคา เพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสินคาและบริการ และการสงเสริม      
การขายเชน สนิคาตัวอยาง การแจกคูปอง การแจกของแถมฯ  

จากที่กลาวมาขางตน การศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี เปนขอมูล
ที่จะนํามาพัฒนาแนวทาง การส่ือสารการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในยุคที่สื่อ
สังคมออนไลนเขามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผูบริโภค รวมถึงผูประกอบการธุรกิจรานอาหารมากข้ึน และสามารถ
นํามาเปนขอมูลเชิงลึกใหกับธุรกิจรานอาหาร ในการใชประโยชนจากเครือขายออนไลนเปนเคร่ืองมือสื่อสารกับผูบริโภค
ในการใชสินคาและบริการธุรกิจรานอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับพฤติกรรม ความตองการ            
ของผูบริโภคในสถานการณปจจุบัน อันจะนํามาซึ่งผลสําเร็จทางธุรกิจรานอาหารและธุรกิจบริการดานอื่น ๆ ที่ใช        
การสื่อสารการตลาดออนไลนใหพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมภาคการทองเที่ยวในสวน        
ของภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ินของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวิธีการวิจัย ดังขั้นตอนตอไปนี้ 
 กลุมประชากรที่ทําการศึกษาวิจัย ไดแก  ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี ท่ีมีการใช           
การส่ือสารการตลาดผานสื่อออนไลน ทั้งหมด 10 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี 989 คน อําเภอขลุง 
280 คน อําเภอทาใหม 280 คน อําเภอโปงนํ้ารอน 167 คน อําเภอมะขาม 146 คน อําเภอแหลมสิงห 169 คน อําเภอ 
สอยดาว 182 คน อําเภอแกงหางแมว 95 คน อําเภอนายายอาม 145 คน และอําเภอเขาคิชฌกูฏ 44 คน รวมทั้งส้ิน 
2,466 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2560: 37) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของตาราง 
สํา เร็ จรูปของ  TARO YAMANE ที่ กํ าหนดว าประชากรมากกว า  2,500 คนที่ ระดับความเชื่ อมั่ น  95 % และ                
ความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ีระดับ 0.05 หรือ + 5 % ตองใชกลุมตัวอยางการวิจัยอยางนอย 345 คน ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ซึ่งจะเปนขนาดท่ีสามารถใชเปนตัวแทนประชาชน        
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ในจังหวัดจันทบุรีไดอยางพอเพียงและเหมาะสม สุมเก็บตัวอยางแบบโควตา โดยแบงโควตาตามสัดสวนจํานวนธุรกิจ
รานอาหารและเคร่ืองด่ืมในแตละอําเภอ วิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampring) โดยใชแบบสอบถาม
ประกอบดวยคําถามปลายปดและปลายเปด ประกอบดวย ชุดคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผูประกอบการ
ธุรกิจรานอาหารในจันทบุรี ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได สวนที่สองคือชุดคําถามเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด
ออนไลนของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี โดยผูวิจัยใหความสําคัญที่เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด
ออนไลนไดแก การโฆษณาออนไลน การประชาสัมพันธออนไลน การสงเสริมการขายออนไลน การขายโดยบุคคล
ออนไลน และการตลาดทางตรงออนไลน 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูลและรอรับ แบบสอบถามในทันที         
และแบบสอบถามออนไลน โดยสงลิงคใหกับผูประกอบการรานอาหาร ที่ผูวิจัยไมสะดวกในการลงพื้นที่เก็บขอมูล 
เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด (19) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ีคาความถ่ี (Frequency) 
และรอยละ (Percentage) เพ่ือใชในการนําเสนออธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ที่ศึกษา คาเฉลี่ย (Mean : X)      
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อแสดงระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจ
รานอาหารในจังหวัดจันทบุรี และขอสรุปเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี 
   1. ผูประกอบธุรกิจสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.0) มีอายุ 31-40 ป มากที่สุด (รอยละ 37.5) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 49.3)  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  15,001-25,000 บาท ( รอยละ 29.4) 

  2. พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี

โดยรวม อยูในระดับมาก ( x =3.97) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการโฆษณาออนไลน มีการใชการส่ือสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีโดยรวม     

อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.28) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับไดแก ธุรกิจ

รานอาหารมีการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับสินคาหรือบริการผานสื่อออนไลน ( x =4.52) การนําเสนอภาพลักษณ

สินคาหรือบริการเพ่ือสรางความนาเช่ือถือผานส่ือออนไลน ( x =4.50) การใหขอมูลขาวสารสินคาหรือบริการเพ่ืออํานวย      

ความสะดวกผานสื่อออนไลน ( x =4.30)  การโนมนาว ชักจูงใจใหเกิดความตองการสินคาหรือบริการผานสื่อออนไลน     

( x =4.25) และ การกระตุนเรงเราใหเกิดความตองการซ้ือสินคาหรือบริการผานสื่อออนไลน ( x =4.22) เร่ืองที่อยู       

ในระดับมาก ไดแก การสรางการรบัรูและจดจําชื่อรานและสถานที่ต้ังผานส่ือออนไลน ( x =3.89) 
 ดานการประชาสัมพันธออนไลน มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.36) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องท่ีอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับไดแก 

ธุรกิจรานอาหารมีการเสนอขอมูลขาวสารสินคาและบริการผานส่ือออนไลน ( x =4.57) นําเสนอภาพลักษณและสราง

ความสัมพันธที่ดีผานส่ือออนไลน ( x =4.46) และธุรกิจรานอาหารมีการนําเสนอความรูและสงเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน 

ชวยเหลือสังคมและชุมชนผานส่ือออนไลน ( x =4.42) เรื่องท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ธุรกิจรานอาหารมีชองทาง          

การเปดรับฟงความคิดเห็นของลูกคาผานส่ือออนไลน ( x =4.20) และมีการเสนอขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันสมัย ชัดเจน

ผานสื่อออนไลน ( x =4.17)  
 ดานการสงเสริมการขายออนไลน มีการใชการส่ือสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =3.40) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับ

ไดแก ธุรกิจรานอาหารมีการมอบสวนลดเม่ือลูกคาติดตอขอซื้อสินคาหรือบริการตามจํานวนท่ีกําหนดในสื่อออนไลน ( x

=4.23)  รองลงมาคือมีการมอบของสมนาคุณใหกับลูกคาเม่ือซื้อหรือใชบริการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดในส่ือออนไลน ( x
=4.22)  เร่ืองที่อยูในระดับมาก ไดแก ธุรกิจรานอาหารมีบริการชําระคาสินคาและบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคาผานสื่อออนไลน( x =3.50) เรื่องที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ธุรกิจรานอาหารมีการแจงชวงเวลาการเขารวม
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กิจกรรมเพื่อใหสิทธิพิเศษเกี่ยวกับสินคาและบริการในโอกาสตางๆผานสื่อออนไลน ( x =3.35) และการใหลูกคาสะสม

ยอดซ้ือผานส่ือออนไลนเพื่อนํามาแลกของแถมตามที่รานกําหนด ( x =2.73) สวนการมอบคูปองใหลูกคาเพ่ือใชเปน

สวนลดในการใชซื้อสินคาและบริการผานส่ือออนไลน อยูในระดับนอย ( x =2.60) 
 ดานการขายโดยบุคคล มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีโดยรวม   

อยูในระดับมาก ( x =4.18) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยูในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับไดแก ธุรกิจ

รานอาหารมีพนักงานเพื่อใหขอมูลสินคาหรือบริการแกลูกคาผานสื่อออนไลน ( x =4.52) มีพนักงานที่มีคุณลักษณะ     

การใหบริการท่ีดี ดูแลเอาใจใสลูกคาผานสื่อออนไลน ( x =4.50) มีพนักงานใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็ว    

แกลูกคาผานสื่อออนไลน ( x =4.38)  และมีพนักงานท่ีมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานผานสื่อออนไลน ( x =4.30)     
เร่ืองที่อยูในระดับมาก ไดแกสวนธุรกิจรานอาหารมีพนักงานใหคําแนะนํา ชักชวน ตอบคําถามและแกปญหาเก่ียวกับ

สินคาและบริการผานสื่อออนไลน( x =4.20) เร่ืองท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ธุรกิจรานอาหารมีพนักงานท่ีมี

คุณลักษณะการพูดจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซ้ือผานส่ือออนไลน ( x =3.20) 
ดานการตลาดทางตรงออนไลน มีการใชการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี  

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.63) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวาเรื่องที่อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ธุรกิจ

รานอาหารมีการติดตอลูกคาเปนรายบุคคลเพ่ือรับขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลน ( x =3.36)  และมีการติดตอกับลูกคา

ทางตรงผานสื่อออนไลนเพ่ือนําเสนอสินคาและบริการอ่ืน ๆ ( x =4.10)  สวนเรื่องที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ธุรกิจ

รานอาหารมีการติดตอลูกคาทางตรงผานส่ือออนไลนเพื่อแจงสวนลดสินคาและบริการ ( x =3.22)  และมีการจัดหาสินคา

หรือบรกิารผานสื่อออนไลน ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับลูกคาแตละราย ( x =2.85)  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี พบวา ธุรกิจรานอาหาร   

มีการใชการส่ือสารการตลาดออนไลน ดานการโฆษณาออนไลน และ ดานการประชาสัมพันธมากที่สุด แพลตฟอรม
ออนไลนที่ผูประกอบธุรกิจใชสวนใหญคือ Facebook ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารมีความตองการส่ือสารขอมูลสินคา
และบริการ เพ่ือกระตุนเรงเราใหเกิดการซ้ือสินคา รวมถึงการนําเสนอภาพลักษณสินคาหรือบริการและสรางความสัมพันธ
อันดี เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ พรอมท้ังมีชองทางการเปดรับฟงความคิดเห็นของลูกคา เพ่ือทราบถึงความตองการ       
ในสินคาและบริการ การนําเสนอความรูและสงเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน ชวยเหลือสังคมและชุมชนผานสื่อออนไลน     
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมพงษ พานิช และศิริพงษ เจริญสุข (2561) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารการตลาด
ผานเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพตลาดของธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
การส่ือสารผานทางเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพตลาดของธุรกิจรานอาหารในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก การแสดงความคิดเห็นของลูกคาผานทางเครือขายสังคมออนไลนสงผลใหรานอาหารรับรูถึงจุดออน      
และจุดแข็งของการใหบริการ ซ่ึงใหความสําคัญกับการสื่อสารผานทางเครือขายสังคมออนไลน สามารถชวยเพิ่มศักยภาพ
ตลาดของรานอาหารไดเปนอยางดี และสอดคลองกับ ณัฏฐชา หนอทอง (2551) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาด     
แบบไวรัสของตราสินคาดีแทค พบวา การทําการส่ือสารการตลาดแบบไวรัสเปนพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นจากจิตวิทยา          
ข้ันพื้นฐานของมนุษย เพราะหากบริโภคไดพบและสัมผัสกับประสบการณท่ีประทับใจจะมีการบอกตอหรือสงตอขอมูล
ผานทางสังคมออนไลนไดโดยอัตโนมัติ และยังสอดคลองกับแนวคิดของ เชาว โรจนแสง (2561) ที่กลาววา                 
การประชาสัมพันธเปนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางภาพพจน ที่ดีใหกับผลิตภัณฑหรือองคการหรืออีกนัยหน่ึงก็คือ       
เปนการส่ือสารท่ีกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑและธุรกิจ กิจกรรมการประชาสัมพันธ เชน การบริจาคชวยเหลือสังคม
เม่ือมีอุบัติภัยหรืออุทกภัย การใหทุนการศึกษาแกสถานศึกษา หรือนักเรียน การเปนเจาภาพหรืออุปถัมภการกีฬา       
การบริการสงัคมดานตาง ๆ สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอการดําเนินธุรกิจ  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษา ระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการใชบริการการสื่อสารการตลาด
ออนไลน ในจังหวัดจันทบุรี รวมถึงแพลตฟอรมออนไลนที่ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจนิยมใชมากที่สุด เพ่ือใหเห็น
แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหาร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคมากย่ิงข้ึน  

2. การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาการเปดรับขาวสารและความนิยมของผูบริโภคในการเลือกใชชองทาง    
การสื่อสารผานส่ือออนไลน และควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่ือสารการตลาดออนไลนแตละชองทาง รวมถึง
แพลตฟอรมออนไลนหลากหลายรูปแบบในดานการซื้อสินคาและบริการ เพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาธุรกิจ           
ใหมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

จากผลการวิจัยคนพบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีมีการใชการส่ือสารการตลาด
ออนไลนดานการโฆษณาออนไลน และ ดานการประชาสัมพันธออนไลนมากที่สุด เน่ืองจากเปนการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับ
สินคาและบริการ สรางภาพลักษณที่ดี และมุงเนนใหผูบริโภคเกิดความตองการและสนใจในสินคาและบริการของธุรกิจ
รานอาหาร โดยการโฆษณาออนไลนจะเปนการสื่อสารเพื่อกระตุนเร งเราให เ กิดการ ซ้ือสินคาและบริการ                    
และการประชาสัมพันธออนไลนเปนการส่ือสารเพื่อใหทราบความตองการและความคิดเห็นของผูบริโภค และเปนการ
ปรับตัวใหธุรกิจรานอาหารสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ที่มีการรับขอมูลขาวสารผานสื่อ
ออนไลนมากข้ึนดวย ดังน้ัน ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารท้ังในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆท่ีมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจคลายกัน สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการสื่อสารการตลาดออนไลน ดานการโฆษณาออนไลน             
และการประชาสัมพันธออนไลน เพ่ือใหสามารถส่ือสารไปยังผูบริโภคใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีย่ิงข้ึนและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
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บทคดัยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการส่ือสารในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของ
นักศึกษา เก่ียวกับ 1) กระบวนการส่ือสาร 2) การจัดการการสื่อสาร งานช้ินน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informants) คือผูที่มีความรูและมี
บทบาทที่เก่ียวของกับการขับเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา โดยใชการ
คัดเลือกผูใหขอมูลคนสําคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน ดานเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณเชิงลึกก่ึงโครงสราง จากนั้นวิเคราะหขอมูลดวยการสรางขอสรุป 
 ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการสื่อสาร มี 4 องคประกอบ คือ (1) ผูสงสาร เปนผูที่มีทักษะการส่ือสาร
คอนขางดี มีความเขาใจในเทคโนโลยีที่นํามาใชในการสื่อสาร และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย (2) สาร มุงเนนขอ
เรียกรองเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ ขับไลนายกรัฐมนตรี และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย (3) ชองทาง ใชส่ือสังคมออนไลน
เปนชองทางหลักในการส่ือสาร (4) ผูรับสาร มีทั้งผูที่เขารวมการชุมนุมและไมเขารวมการชมุนุม 2) การจัดการการสื่อสาร 
ประกอบดวย (1) ศึกษาสภาพปญหา แกนนําและสมาชิกกลุมมีการศึกษาสภาพปญหาทั้งดานการสื่อสารและปญหา
แวดลอม (2) วางแผนงานการสื่อสาร มีการวางแผนงานลวงหนากอนจัดการชุมนุมโดยมุงเนนการส่ือสารเพ่ือสรางการ
จดจําและโนมนาวใหเขารวมชุมนุม (3) ดําเนินการตามแผน โดยการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน รวมทั้ง
จัดการชุมนุมตามแผนการ (4) ประเมินผลภายหลังจัดการชุมนุมเพื่อสรุปและนําไปปรบัปรุงสําหรับการจัดการชุมนุมคร้ัง
ตอไป 
คําสําคัญ: การส่ือสาร, แฟลชม็อบ, การเคลื่อนไหวทางสังคม 
 

Abstract 
This research aimed to examine the communication among the youth-led social movements 

in two dimensions: 1) communication process, and 2) communication management. It was conducted 
via a qualitative approach and relied on an in-depth interview method with youth movement leaders 
who had experienced. A total of five interviewees were chosen by Purposive sampling technique. The 
study used a semi-structured interview as data-collecting tool. Then the analysis was proceeded 
afterward.  

The major finding was that the communication process exercised in the movement had 4 
following key elements: The first is sender who was fluent and tech-savvy in communication and 
believed in the democracy; The second element was a message that focused on liberty, the Prime 
Minister resignation, and the monarchy reform; The third was a channel that relied largely on social 
media platforms, and the last was a receiver who decoded messages and joined protests. The 
communication management were composed of 4 essential components: The first was problem 
identification which movement leaders and members examined all the obstacles surrounded the 
communication; the second was communication planning preparation that focused on noteworthy and 
convincing messages before rallying a protest; the third was an original action plan which must be 
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strictly executed by distributing messages via social media platforms and organizing the protest 
accorded to the plan; and the last comes was a post-event assessment for further development. 
Keywords: Communication, Flash Mob, Social Movement 
 

บทนํา 
 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสารไรพรมแดน สงผลใหสื่อสังคมออนไลนกลายเปนพ้ืนที่ในการ
รวมตัวของขบวนการเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคม ในยุคปจจุบันการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนตอบสนองการ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเปนอยางดี เน่ืองจากผูใชงานสามารถเปนผูรับสารและผูสงสารในเวลาเดียวกัน อีกท้ัง
สามารถกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็วและเปนวงกวาง นําไปสูการสรางความเขาใจ การสรางเครือขาย การสนับสนุน
การเคลื่อนไหว รวมถึงสามารถทําใหไดรับความสนใจจากสื่อกระแสหลัก สงผลใหสามารถสรางความเปล่ียนแปลงให
เกิดขึ้นได (สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร, 2562) การเคล่ือนไหวทางสังคมหรือการชุมนุมเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เปนปรากฏการณที่เกิดจากการรวมตัวของกลุมคนที่มีวัตถุประสงคเดียวกันซึ่งเปนผลมา
จากความเส่ือมศรัทธาในความเปนตัวแทนของระบบการเมือง (บัญชา พุฒิวนากุล, 2562) ซ่ึง “แฟลชม็อบ” เปนรูปแบบ
หน่ึงของการเคล่ือนไหวทางสังคม เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยใหคนมารวมตัวกันทํากิจกรรมในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งการ
นําเสนอขอเรียกรอง การเดินขบวน การปราศรัย หรือการทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามที่แกนนําเปนผูกําหนด ซึ่งมีการ
กําหนดเวลาเร่ิมและยุติกิจกรรมที่แนนอน หลังจากยุติกิจกรรมผูเขารวมมีการแยกยายดวยความรวดเร็ว โดยการ
เคล่ือนไหวในรูปแบบแฟลชม็อบไดกลายเปนการเคลื่อนไหวรูปแบบหลักที่นักศึกษาในประเทศไทยเลือกใชในการชุมนุม
เรียกรองประเด็นตาง ๆ นอกจากน้ี แฟลชม็อบยังเปรียบเสมือนเปนส่ือประเภทหน่ึงคือสื่อกิจกรรม ซึ่งสามารถสื่อสารได
ดวยตัวของกิจกรรมเอง 
 เม่ือ 21 กุมภาพันธ 2563 นับเปนจุดเริ่มตนของปรากฏการณการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาที่
แพรกระจายไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําพิพากษาตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม สงผลให
เกิดความไมพอใจของกลุมนักศึกษา นําไปสูการแสดงออกถึงความไมพอใจและเสนอขอเรียกรองผานการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบแฟลชม็อบในสถานศึกษา กอนที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวไปสูการชุมนุมบนทองถนน มีการจัดตั้งกลุมของนิสิต
นักศึกษาเพ่ือใชในการรวบรวมสมาชิก วางแผนทางการส่ือสาร เพื่อเคล่ือนไหวเรียกรองตามแนวทางของแตละกลุม เชน 
กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม กลุมเสรีเทยพลัส กลุมม็อบเฟส กลุม REDEM และกลุมอื่น ๆ โดยการระดม
มวลชนแตละคร้ัง ขบวนการเคล่ือนไหวของนักศึกษาไดใชส่ือสังคมออนไลนเปนชองทางหลักในการส่ือสาร ซึ่งทําการ
ส่ือสารในหวงกอนการชุมนุม ระหวางการชุมนุม และหลังการชุมนุม อาทิ การประชาสัมพันธ การเผยแพรกิจกรรมและ
ขอเรียกรอง การนัดหมายการชุมนุมในครั้งตอไป ดังน้ัน จากปรากฏการณการสื่อสารของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
ในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาที่ทําการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวและนําไปสู
ความสามารถในการระดมมวลชนไดเปนจํานวนมาก สามารถนําเสนอขอเรียกรองไปสูสาธารณะ ตลอดจนปรากฏขาวสาร
ประเด็นการเคลื่อนไหวในสื่อมวลชนหลัก ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสารในการ
เคล่ือนไหวทางสังคมในรปูแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาเพ่ือเปนประโยชนตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และไดขอ
คนพบทางวิชาการนําผลการวิจัยไปใชในหนวยงาน องคการนักศึกษา หรือกลุมพลังสรางสรรคตาง ๆ ในสังคม เพ่ือ
พัฒนาการเคล่ือนไหวทางสังคมใหเกิดความสําเร็จในการชุมนุมเรียกรองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษากระบวนการสื่อสารของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีบทบาทและเก่ียวของในขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา  
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสารของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีบทบาทและเก่ียวของในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ใชแนวทาง
การศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interviews) 
บุคคลที่มีบทบาทเก่ียวของกับการนํามวลชนรวมชุมนุม โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือก
บุคคลที่จะสัมภาษณ จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
 1. รหัส S1 แกนนํากลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม 
 2. รหัส S2 หัวหนาฝายประชาสัมพันธ กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม 
 3. รหัส S3 แกนนํากลุมเสรีเทยพลัส 
 4. รหัส S4 แกนนํากลุมม็อบเฟส 
 5. รหัส S5 แกนนํากลุม REDEM 
 

ผลการวิจัย 
 กระบวนการส่ือสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ผูวิจัยไดใช
แบบจําลองการส่ือสารของ เดวิด เค เบอรโล ซึ่งมีองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร ไดแก 1) ผูสงสาร (Sender)      
2) สาร (Message) 3) ชองทางการสื่อสาร (Channel) และ 4) ผูรบัสาร (Receiver) โดยนํามาประยุกตในการนําเสนอผล
การศึกษา ดงัตอไปน้ี 
 1. ผูสงสาร (Sender) ผูสงสารของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา 
ประกอบดวย แกนนํา ผูปราศรัย และทีมงานฝายประชาสัมพันธ ดังนี้ 
  แกนนํา เปนผูที่มีทักษะการสื่อสารคอนขางดี มีความเปนผู นํา มีทัศนคติที่เ ช่ือม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยและความเทาเทียม ซึ่งแกนนําเปนบุคคลที่มีบทบาทคอนขางมากในการชักจูงและดึงดูดใหผูรับสารเขารวม
การชมุนุม 
  ผูปราศรัย เปนผูที่มีทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ มีความเขาใจในประเด็นปญหาหรือเรื่องที่ตองการ
ส่ือสาร ซึ่งผูปราศรัยจะไดรับการคัดเลือกจากกลุมวาเปนผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และมีภาพลักษณที่ดีตอขบวนการ
เคล่ือนไหว 
  ทีมงานฝายประชาสัมพันธ เปนผูที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือกใชส่ือสังคมออนไลนและ
การผลิตเน้ือหาใหสอดคลองกับชองทางการสื่อสาร มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบสารทั้งการใชคําและการใชภาพ
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูรับสาร ตลอดจนมีความสามารถในการประสานงานไปยังองคกรเครือขายหรือขบวนการ
เคล่ือนไหวอื่น ๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการส่ือสารและการเคลื่อนไหว 
 2. สาร (Message) เดวิด เค เบอรโล ไดใหความหมายวา คือผลผลิตท่ีเกิดจากการเขารหัสของผูสงสารเพื่อ
สงไปยังผูรับสาร และกระตุนใหผูรับสารเกิดการตอบสนอง ประกอบดวย เน้ือหาของสาร การเลือกและจัดลําดับของสาร 
ซ่ึงเปนเน้ือหาที่เก่ียวของกับสิทธิเสรีภาพ การตอตานการสืบทอดอํานาจ และการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย ดังน้ี 
  เน้ือหาของสาร  
  สิทธิเสรีภาพ เปนการเรียกรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การไมยอมรับตอคาํตัดสินของ
ศาลรัฐธรรมนูญและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ นอกจากนี้ยังเรียกรองในเรื่องความเทาเทียมทางเพศและความเทา
เทยีมทางสังคมโดยเนนใหความสําคัญกับประเด็นเร่ืองรัฐสวัสดิการ 
  การตอตานการสืบทอดอํานาจ เปนการเรียกรองที่มุงเนนไปยังตัวบุคคล คือ พล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเรียกรองใหลาออกจากตําแหนง เน่ืองจากการเขาสูตําแหนงท่ีไมชอบธรรมและสืบทอดอํานาจ
จากการรัฐประหาร ผานการวางกลไกในสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
  การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย เปนการเสนอขอเรียกรองในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย
โดยอางถึงการปรับตัวเพ่ือดาํรงอยูในสังคมระบอบประชาธิปไตยไดอยางสงางามและสถาพร ซึ่งกลุมแนวรวมธรรมศาสตร
และการชุมนุมไดกําหนดเน้ือหาการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยจํานวน 10 ขอ ไดแก 
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  1. ยกเลิกมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ที่กําหนดวาผูใดจะกลาวหาฟองรองกษัตริยมิได ใหสภา
ผูแทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริยได 
  2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เปดใหประชาชนใชเสรีภาพแสดงความคิดเห็นตอ
สถาบันพระมหากษัตริยไดนิรโทษกรรมผูถูกดําเนินคดีเพราะวิพากษวิจารณสถาบันพระมหากษัตริย 
  3. ยกเลิกพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพยสินพระมหากษัตริย พ.ศ.2561 ใหแบงทรัพยสินออกเปนทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริยท่ีอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง และทรัพยสินสวนพระองคที่ของสวนตัวของ
พระมหากษัตริยอยางชัดเจน 
  4. ตัดลดงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหกับสถาบันพระมหากษัตริยใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
  5. ยกเลิกสวนราชการในพระองค อาทิ คณะองคมนตรี หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค โดยใหยายไปสังกัดหนวยงานอื่น  
  6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด เพื่อกํากับใหการเงินของสถาบัน
พระมหากษัตริยอยูภายใตการตรวจสอบทั้งหมด 
  7. ยกเลิกพระราชอํานาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 
  8. ยกเลิกการประชาสัมพันธและการใหการศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริยแตเพียงดานเดียว 
  9. สืบหาความจริงเก่ียวกับการบังคับสูญหายบุคคลที่วิพากษวิจารณหรือมีความเก่ียวของใด ๆ 
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
  10. หามมิใหลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหาร 
  การเลือกและการจัดลําดับของสาร มีการแบงลําดับของสารออกเปน 3 หวง ไดแก  
  1. หวงกอนการชุมนุม เน้ือหาสารเปนการประกาศนัดหมาย โดยระบุวัน เวลา สถานที่ แผนที่การ
เดินทาง แผนท่ีการเดินขบวน ขอมูลเก่ียวกับหลักการเรียกรองโดยสันติวิธี พรอมกับประชาสัมพันธเร่ือง ‘ไฮไลท’ โดยไม
ระบุรายละเอียดแนชัดเพื่อเราใหผูรับสารเกิดความอยากรูและเขารวมชุมนุม นอกจากน้ีแตละกลุมจะมีเน้ือหาอ่ืน ๆ ที่
แตกตางไป เชน กลุมเสรีเทยพลัสและกลุมม็อบเฟส มีเน้ือหาเรื่องการแจงการชุมนุมตาม พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558 เพ่ือใหผูรับสารเกิดความรูสึกปลอดภัย ในขณะท่ีกลุม REDEM เน้ือหาสารเปนการประชาสัมพันธให
ประชาชนลงคะแนนเพ่ือตัดสินแนวทางการชมุนุมรวมกัน ทั้งการเลือกวัน เวลา และประเด็นหลักในการชุมนุม  
  2. หวงระหวางการชุมนุม เน้ือหาสารจะมาจากการปราศรัยเปนหลัก ซึ่งทุกกลุมมีขอเรียกรอง
รวมกันคือตองการให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี อีกทั้งเรียกรองใหมีการปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริยและแกไขรัฐธรรมนูญ โดยแตละกลุมไดมีประเด็นเน้ือหายอยท่ีแตกตางออกไปตามความสนใจ
และการใหความสําคัญ อาทิ กลุมเสรีเทยพลัสมุงเนนประเด็นความเทาเทียมทางเพศ กลุม REDEM เนนประเด็นเรื่องรัฐ
สวัสดิการ  
  3. หวงหลังการชุมนุม เน้ือหาสารที่เกิดข้ึนทันทีคือการยืนยันขาวสารยุติการชุมนุมเพื่อใหผูชุมนุม
เดินทางกลับ หลังจากนั้นเปนการนําขอความหรอืถอยคําปราศรัยจัดทําในรูปแบบอินโฟกราฟก การออกแถลงการณและ
กําหนดระยะเวลาใหรัฐบาลดําเนินการตามขอเรียกรอง 
 3. ชองทางการส่ือสาร  (Channel)   ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา          
ใชชองทางการสื่อสารผานแพลตฟอรมของส่ือใหม โดยใชส่ือสังคมออนไลนเปนชองทางหลักในการสื่อสาร ประกอบดวย 
เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรม เทเลแกรม คลับเฮาส และไลน โดยในการสื่อสารแตละคร้ังทุกกลุมใชมากกวา 1 แพล็ต
ฟอรมในการสื่อสาร แตเนนการใชงานแตละแพลตฟอรมแตกตางกันออกไป ซ่ึงแพลตฟอรมที่มีประสิทธิภาพในการ
กระจายขาวสารไดมากที่สุดคือเฟซบุกและเทเลแกรม 
 4. ผูรับสาร (Receiver) เดวิด เค เบอรโล ไดใหนิยามของผูรับสารวาเปนจุดหมายปลายทางของสาร ในขณะที่
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบไมมีการกําหนดกลุมเปาหมายผูรับสารหลักและผูรับสารรอง สงผลให
ผูรับสารท่ีมีทักษะทางการส่ือสารที่แตกตางกันไมสามารถเขาใจสารไดในระดับเดียวกัน โดยมีผลตอการตัดสินใจเขารวม
การชมุนุม ในที่น้ีผูรบัสารมีทั้งเขารวมการชุมนุมและไมเขารวมการชุมนุม 
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 การจัดการการส่ือสารในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ผูวิจัยไดอางอิง
องคประกอบของการจัดการการสื่อสาร จากประมวลสาระชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ
ปกครองทองถิ่น   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งประกอบดวย  การศึกษาสภาพปญหา   การวางแผนงานการสื่อสาร               
การดําเนินการตามแผน และการประเมินผล ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาสภาพปญหา มีการศึกษาสภาพปญหาที่เก่ียวของกับขอเรียกรอง ไดแก สถานการณทางการเมือง 
มุมมองของสาธารณะชน สถานการณทางการส่ือสาร สภาวะแวดลอมโดยรวม ปญหาที่เก่ียวของและไมเก่ียวของโดยตรง
กับการสื่อสาร อาทิ แกนนํากลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมศึกษามุมมองของสาธารณะชนที่สนับสนุนการปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริย ดวยวิธีการเทียบเคียงจํานวนของบุคคลที่มีแนวคิดตองการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยในกลุม
เฟซบุกตลาดหลวง รอยัลลิสตมาเก็ตเพลส โดยทําการสรุปวาจํานวนคนในกลุมดังกลาวประมาณ 2 ลานคน มีจํานวนที่
มากพอในการสนับสนุนแนวคิดและสรางการเปลี่ยนแปลงได จึงไดนําประเด็นดังกลาวมาเปนขอเรียกรองหลักในการ
ชุมนุม ดานแกนนํากลุม REDEM ศึกษาปญหากรณีแกนนําถูกจับกุมและถูกคุมขังจํานวนมาก จึงปรับรูปแบบใหเปนการ
ชุมนุมท่ีไมมีแกนนําเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม 
 2. การวางแผนงานการส่ือสาร หลังจากที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาได
ศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้น ไดมีการวางแผนงานการสื่อสารอยางเปนระบบเพ่ือแกไขปญหาและหลีกเล่ียงปญหาที่อาจเกิดข้ึน
ไดในอนาคต ซ่ึงแมวาแตละกลุมจะใชระยะเวลาสําหรับการวางแผนที่ไมเทากัน แตทุกกลุมมีการประชุมแบงมอบหนาที่
เพ่ือใหครอบคลุมการจัดการ มีการวางแผนการผลิตและวางแผนชวงเวลาในการเผยแพร อีกทั้งมีการวางแผนงบประมาณ
เพ่ือใหสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพจากงบประมาณท่ีจํากัด 
 3. การดําเนินการตามแผน หลังจากการวางแผนงานการส่ือสารแลวไดดําเนินการตามแผน โดยการผลิตส่ือ
เนนส่ือสารในสื่อสังคมออนไลน นอกจากน้ันยังมีส่ือกิจกรรม ส่ือบุคคล สื่อนอกสถานที่ การประสานงานเครือขายอื่น ๆ 
ในการชวยเหลือดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
 4. การประเมินผล ทุกกลุมมีการประเมินผลดวย 2 วิธีหลัก คือ 1) การอานขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่
ปรากฏในส่ือสังคมออนไลน 2) การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นในรูปแบบ Google Form และเผยแพรในรูปแบบคิว
อารโคด (QR CODE) เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ โดยหลังจากไดขอมูลแลวจะนําไปประชุมอีกครั้ง
เพ่ือศึกษาขอดี ขอเสีย ในการจัดการชุมนุมและนําไปปรับปรงุในการดําเนินการคร้ังตอไป 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการส่ือสารในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ที่สามารถทําใหมี
ผูรวมชุมนุมเปนจํานวนมากได หลังจากที่ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของนักศึกษาขนาดใหญไดหายไปจากสังคมไทย
เปนเวลานาน ผูวิจัยไดคนพบกระบวนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสารท่ีมีประโยชนตอขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมตามระบอบประชาธิปไตย ดงัน้ี 
 1. กระบวนการส่ือสารในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา ที่ทําใหมีผูรวม
ชุมนุมเปนจํานวนมากได มีความโดดเดนในการใชส่ือสังคมออนไลนเปนชองทางหลักในการส่ือสาร ซึ่งสอดคลองกับ สุธิดา 
พัฒนศรีวิเชียร, 2562 ไดอธิบายวาการสื่อสารโดยใชส่ือสังคมออนไลนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญใหเกิดข้ึน
ได และสอดคลองกับการศึกษาของ ปาริชาติ โชคเกิด, 2557 ที่ไดสรุปไววาการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมที่มีการ
ระดมทรัพยากรโดยเฉพาะนวัตกรรมในการส่ือสาร เชน เฟซบุก กอใหเกิดศักยภาพในการเคลื่อนไหวที่สัมฤทธิ์ผลได 
ดังเชนขอเรียกรองเร่ืองการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยที่ไมเคยปรากฏในการเรียกรองของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในประเทศไทย แตในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาน้ี มีขอเรียกรองเรื่องการ
ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยเปนหน่ึงในประเด็นหลัก เปนการปฏิวัติเรื่องการกลาวถึงหรือการพยายามตรวจสอบ
สถาบันพระมหากษัตริยในหวงเวลาที่ผานมา ที่การกลาวถึงหรือวิจารณสถาบันพระมหากษัตริยจะจํากัดอยูในวงวิชาการ
เทานั้น  
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 การพิจารณาตามองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร สามารถสรุปผลดังน้ี ผูสงสารของขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาน้ันมีคุณลักษณะสอดคลองกับทฤษฎีกระบวนการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร
โล ที่ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีตองการสื่อสาร อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง
และตอประเด็นขอเรียกรอง ซึ่งจากการเก็บขอมูลโดยใชวิธีสังเกตการณโดยเขารวมการชุมนุม พบวา นอกจากความรูและ
ทักษะการสื่อสารของผูสงสารแลว อวัจนภาษาหรือการแสดงออกทางรางกาย นํ้าเสียง จังหวะการพูด ลวนมีผลตอการ
ส่ือสารท่ีดึงดูดความนาสนใจตอผูรับสาร ทั้งน้ี ในองคประกอบเร่ืองเนื้อหาสาร เปนเน้ือหาที่ผูรับสารซึ่งเปนกลุมแนวรวม
ที่มีแนวคิดเดียวกันใหความสนใจหรือมีความตองการเรียกรองและแสดงออกในเร่ืองน้ัน ๆ อยูเชนกัน ดานชองทางการ
ส่ือสาร ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาไดเลือกใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหลักใน
การส่ือสาร อีกทั้งแฟลชม็อบยังเปนชองทางการสื่อสารชองทางหนึ่งดวยเชนกัน โดยผลการศึกษาพบวา ผูรับสารไดทํา
หนาที่เปนผูสงสารดวยเชนกัน ซึ่งสงผลใหสารแพรกระจายไปสูวงกวางอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีผูรับสารยังกลายเปนผูสง
สารในการสงสาร คือ ขอเรียกรอง ไปยังรัฐบาลหรือผูมีอํานาจฝายรัฐบาลเพื่อใหดําเนินการตามขอเรียกรองของกลุม 
สอดคลองกับแนวคิดกระบวนการสื่อสารแบบใหม (new communication process) ของวิกานดา พรสกุลวานิช ที่ระบุ
วา กระบวนการสื่อสารโดยมีชองทางการสื่อสารท่ีเปนส่ือใหมเปนหลัก ผูสงสารสามารถเปนผูรบัสารและในทางกลับกัน 
ผูรับสารก็สามารถเปนผูสงสารได สื่อใหมทําใหการสงผานขอมูลทําไดสะดวก รวดเร็ว และกวางขวาง นอกจากน้ีเน้ือหา
สารน้ันแสดงถึงเปาหมายที่ชัดเจนทั้งการจัดการชุมนุมและขอเรียกรอง และสอดคลองกับการศึกษาของปาริชาติ โชคเกิด, 
2557 ที่คนพบวานวัตกรรมในการสื่อสารแบบใหม เชน เฟซบุก ทวิตเตอร ยูทูบ กอใหเกิดศักยภาพในการเคลื่อนไหวที่
สัมฤทธ์ิผลได 
 2. การจัดการการส่ือสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา การจัดการ
การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถทําใหขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมประสบความสําเร็จในการดึงดูดใหผูรับสาร
เขารวมการชุมนุม ซึ่งการจัดการการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาสามารถ
ทําใหมีผูเขารวมชุมนุมจํานวนมากได โดยขั้นตอนการศึกษาสภาพปญหานั้นมีการศึกษาสภาพปญหาสอดคลองกับแนว
การศึกษาวิชาการจัดการนวัตกรรมการส่ือสารทางการเมืองและการปกครองทองถิ่น ที่ศึกษาสถานการณทางการเมือง 
สถานการณการสื่อสาร ขอมูลเก่ียวกับสาธารณชนกลุมตาง ๆ แตเน่ืองจากขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบ
แฟลชม็อบของนักศึกษาไมมีการกําหนดผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมายหลักหรือกลุมเปาหมายรอง สงผลใหไมมีการศึกษา
พฤติกรรมการรับสารและพฤติกรรมการสื่อสารของกลุมเปาหมาย ดังน้ัน จึงสงผลตอการวางแผนงานและการดําเนินการ
ตามแผน โดยเฉพาะขั้นตอนของการผลิตสื่อ จึงเปนการผลิตสื่อที่ไมสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุมได แตจะสามารถ
เขาถึงกลุมที่ใชส่ือสังคมออนไลนเปนหลักเทาน้ัน ซึ่งการท่ีสารไมสามารถสงตอไปยังกลุมเปาหมายหรือกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม
ยอมสงผลถึงความไมเขาใจของประชาชน ดังจะเห็นไดจากขอเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยน้ัน ประชาชนบางสวน
ยังเกิดความเขาใจในลักษณะเปนการลมลางสถาบันพระมหากษัตริย ย่ิงสงผลใหเกิดเปนแรงตอตานและความไมพอใจของ
กลุมประชาชนท่ีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 ทั้งน้ี ไมสามารถปฏิเสธไดวา แมวากระบวนการสื่อสารและการจัดการการส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด 
แตสวนหน่ึงที่ผูรับสารออกมารวมชุมนุมน้ันเน่ืองจากกระแสการเมืองและความไมพอใจตอรัฐบาลที่มีมากข้ึน ลวนเปน
องคประกอบที่สําคัญตอจํานวนผูเขารวม ซึ่งจากการสังเกตการณในการเขารวมการชุมนุมของผูวิจัย พบวาเม่ือประชาชน
หรือผูรับสารเกิดความไมพอใจจากการกระทําของรัฐ จะย่ิงเพิ่มจํานวนผูเขารวมชุมนุม เชน เหตกุารณการตัดสินยุบพรรค
อนาคตใหม ที่เปนชนวนในการเริ่มขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรปูแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา เหตุการณสลายการ
ชุมนุมบริเวณทําเนียบรัฐบาล เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 ที่สงผลใหเกิดการชุมนุมที่แยกราชประสงคเพื่อแสดงความไมพอใจ
ตอเหตุการณดงักลาว ในขณะเดียวกัน แมรัฐจะใชวิธีตาง ๆ ในการสกัดก้ันการชุมนุมหรือเรงใหยุติการชุมนุม ทั้งการสลาย
การชุมนุมและการจับกุมแกนนําดังเชนที่เคยกระทําในครั้งอดีต อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวกลับไมสามารถหยุดย้ัง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาได เน่ืองจากบริบทแวดลอมแตกตางจากในอดีต 
โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยีคือสื่อใหมหรือสื่อสังคมออนไลน ที่เอ้ือตอการสงตอขอมูลขาวสารและนัดหมายการ
ชุมนุมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือการใชเทเลแกรมเปนชองทางในการส่ือสาร ที่รฐัไมสามารถแทรกแซงหรือ
ปดก้ันชองทางดังกลาวได รวมท้ังธรรมชาติของส่ือสังคมออนไลนท่ีผูรับสารสามารถเปนผูสงสารไดในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน 
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กระบวนการสื่อสารและการจัดการการสื่อสารยังคงเปนสวนสําคัญที่ทําใหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังคงสามารถ
ดําเนินการตอไปไดเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษาควรกําหนดผูรับสารเปาหมายหลักและ
เปาหมายรอง เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับสาร และสามารถวางแผนดําเนินงานที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 
 2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากลุมผูรับสารเปาหมายโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับการวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของการส่ือสาร 
 3. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารในขบวนการเคล่ือนไหวของกลุมราษฎร ท่ีเปนการ
รวมตัวกันของขบวนการเคล่ือนไหวหลากหลายกลุม ที่มีการใชชองทางการสื่อสารใหม ๆ เชน คลับเฮาส (ClubHouse) 
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บทคดัยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชา

ส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มี     
ตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ตามลักษณะประชากรดานเพศและระดับชั้นปของนิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยกลุมประชากรที่ ศึกษา คือ นิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 181 คน สวนใหญเปนนิสิตเพศชาย จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 66.3 และเพศหญิง 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 33.7 ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา 

1. กลุมประชากรมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอส่ือวีดิทัศน What’s SUP อยูในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.40)       

เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา กลุมประชากรมีความพึงพอใจดานเน้ือหา และความพึงพอใจดานภาพมากที่สุด (𝑥 ̅=4.42) 

รองลงมา คือ ความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอ (𝑥 ̅=4.38) และดานสุดทายคือ ความพึงพอใจดานเสียง (𝑥 ̅=4.37) 
ตามลําดับ 

2. ลักษณะทางประชากรดานเพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP  
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ลักษณะทางประชากรดานระดับชั้นปที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน        
What’s SUP ไมแตกตางกัน 
คําสําคญั  การศึกษาความพึงพอใจ, สื่อวีดิทัศน, What’s SUP 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study and compare satisfaction on What’s SUP video 

media of undergraduate students, Sport Mass Communications Major, Faculty of Sport Science, Burapha 
University, classified by gender and education level. This research was survey research; the 
questionnaire was used as a research tool. The population was 181 undergraduate students, Sport Mass 
Communications Major, Faculty of Sport Science, Burapha University. The majority of the population 
were 120 males and 61 females. Findings were showed that;  

1. Overall 4 aspects of satisfaction on What’s SUP video media were at a high level (𝑥 ̅= 4.40). 
Considering each aspect, it was found that the aspects with the highest level of opinion were video 

contents (𝑥 ̅ =4.42) and video (𝑥 ̅ =4.42), followed by video editing techniques (𝑥 ̅ =4.38) while the 

lowest level of opinion was sound of video (𝑥 ̅=4.37)    
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2. Comparing satisfaction on What’s SUP video media of undergraduate students, Sport Mass 
Communications Major, Sport Science Faculty, Burapha University, classified by gender revealed a 
significant difference on the opinion. 

1) 3. Comparing satisfaction on What’s SUP video media of undergraduate students, Sport 
Mass Communications Major, Sport Science Faculty, Burapha University, classified by education level, 
found no significant difference on the opinion. 
Keywords   Satisfaction, Video media, What’s SUP 
 

บทนํา 
  กีฬาทางนํ้าเปนกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ ทีมีเปาหมายเพื่อแขงขัน เพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพ เพ่ือความสนุกสนาน และเพลินเพลิน กีฬาทางน้ําเปนกีฬาท่ีใชพื้นที่นํ้าเปนสนามสําหรับการเลนหรือการแขงขัน 
อาจจะเปน สระนํ้า หนอง คลองบึง แมนํ้า หรือทะเล เปนองคประกอบหลัก ซึ่งมีกิจกรรมหลายชนิดไมวาจะเปนกีฬา
เรือใบ เรอืพาย วินดเซิรฟ วายนํ้า และอ่ืน ๆ (สมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2560) กิจกรรม
กีฬาทางนํ้ายังมีรูปแบบหลากหลาย รวมถึงกีฬาทางนํ้าในรูปแบบกีฬาเอ็กซตรีมที่ไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ัง       
ยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวไดอีกดวย เชน เซิรฟบอรด เวคบอรด เรือคายัค ฟลายบอรด และซับบอรด เปนตน 
(gqthailand, 2559) Stand Up Paddling Board หรือ SUP Board เปนกีฬาทางนํ้าที่ถูกพบที่  Hawaii (ฮายวาย)        
ณ ชายหาย Waikiki (ไวกีกี) ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป ค.ศ.1940 คอแรน แอดดิสัน (Corran Addison, 2010)      
เปนกีฬาทางนํ้าที่กําลังไดรับความนิยมเลนอยางแพรหลายในทวีปตาง ๆ ทั่วโลก จากคนทุกเพศทุกวัยที่รักการออกกําลัง
กายตลอดชวงเวลาไมก่ีปที่ผานมา โดยท่ีกีฬา SUP เปนกีฬาทางนํ้าที่ใชกระดาน (Board) ประกอบกับการใชพาย 
(Paddle) สมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย (Rowing and Canoeing Association of Thailand : RCAT) เห็นถึง
ความสําคัญของกีฬาชนิดน้ีรวมทั้งสงเสริมและพัฒนากีฬา SUP ใหแพรหลายไปสูบุคคลทุกระดับทุกเพศสภาพ ทุกวัย 
ดวยการจัดแขงขันกีฬา “SUP Festival by RCAT” โดยมีการแขงขันในประเภทตาง ๆ ไดแก Sprint Race (200 m.), 
Technical Race (1 km.), Distance Race (5 km.) และ Fun SUP Race (1 km.) ทั้งพื้นที่เมืองหลวง และทุกจังหวัด   
ที่มีแหลงนํ้า เพ่ือเปนการประชาสัมพันธกีฬา SUP แลวยังเปนทางเลือกในการออกกําลังกายรูปแบบใหมในเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษน้ํา (สมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย, 2563) SUP ในประเทศไทยเริ่มไดรับ      
ความนิยมจากผูเลนท่ีชื่นชอบกีฬาทางนํ้ามากขึ้น ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 1. มีการใชอุปกรณในการเลนไมก่ีชิ้น มีเพียงแคไม
พาย บอรด เส้ือผาที่เหมาะสม และสายรั้งเพ่ือปองกันอุบัติเหตุในขณะที่ผูเลนตกบอรดจากกระแสนํ้า 2. ประยุกตการเลน 
SUP กับกิจกรรมอ่ืนได 3. เปนกีฬาท่ีชวยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุนใหกับรางกายหลายสวนไมวาจะเปน       
แขน ขา หลัง หัวไหล ไปจนถึงลําตัวสวนกลางที่ตองมีการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลบนบอรด 4. เปนการออกกําลังแบบ low 
impact ไมสรางความเสียหายใหกับรางกาย ผูท่ีมีปญหาเรื่องนํ้าหนัก หรือหัวเขาสามารถเลนได (favforward, 2561) 
ทั้งน้ี SUP มีรูปแบบการเลนที่คลายคลึง SURF แตมีความแตกตางกันตรงที่ SUP ไมจําเปนตองอาศัยคลื่นในการเลน       
ผูเลนสามารถเลนไดในทุกแหลงนํ้า ไมวาจะเปน อาว ทะเลสาป แมนํ้า ทะเล อางเก็บน้ํา ฯลฯ เม่ือผูเลนยืนอยูบน SUP 
จะมองเห็นภาพมุมกวางของนานนํ้า รวมถึงคลื่นท่ีกําลังเขามา เพราะผูเลนยืนอยูในตําแหนงสูงกวา สามารถมองเห็น    
ทองนํ้าไดทั้งมุมลึกและมุมกวาง สถานที่เลน SUP ในประเทศไทยมีหลายแหงที่ไดรับความนิยมดังตอไปน้ี Taco Lake    
(จ.สมุทรปราการ), SUP Station (จ.ปทุมธานี), Amara Watersports (จ.ชลบุรี), LET’S SUPBUDDY (จ.ชลบุรี), SUP 
Tao (จ . สุราษฎร ธานี ) , Andaman Board Sports (จ.ภู เ ก็ต) , Memories Beach Bar (จ.พั ง งา )  และ SUP CNX           
(จ.เชียงใหม) โดยแตละที่จะมีความนาสนใจและแตกตางกันออกไป ปจจุบัน SUP มีรูปแบบการเลนที่หลากหลาย เชน 
SUP Touring, SUP Surfing, SUP Polo , SUP Racing นอกจากรูปแบบที่กลาวมาแลวน้ันยังมีการประยุกตกีฬา SUP 
ใหเขากับกิจกรรมการออกกําลังกายอื่น ๆ อีกดวยน่ันคือ SUP Yoga ซ่ึงเปนรูปแบบการเลนที่มีความนาสนใจ เน่ืองจาก
เปนการผสมผสานระหวางการเลน SUP กับโยคะเขาดวยกัน (wesup, 2559) SUP Yoga คือการเลนโยคะบนบอรด 
เปรียบเสมือนเส่ือโยคะลอยอยูกลางนํ้าผูเลนจะไดสัมผัสธรรมชาติ และบรรยากาศที่มีความเปนอิสระ สงบ และผอนคลาย 
คนท่ีเลนโยคะบนบอรด จะชวยฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือบริเวณลําตัว เน่ืองจากการเลนโยคะบนบอรดทําใหผูเลน
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ตอง ดึงแรงจากกลามเน้ือลําตัวมาใชมากกวาการเลนในสตูดิโอ และยังชวยฝกสมาธิเปนอยางดี เพราะดวยบอรดท่ีไมนิ่ง 
จึงตองมีการสรางความสมดุลในการทรงตัวเพ่ือไมใหหลนจากบอรด พรอมกับการทําทาโยคะตาง ๆ ถือวาเปนสิ่งที่ทาทาย
ในการฝกโยคะ (easyogathailand, 2559) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธกิจกรรม กีฬา การออกกําลังกายทางนํ้าที่มี
ประโยชนตอรางกายและจิตใจ ดังท่ีกลาวมาแลวนั้นการประชาสัมพันธโดยใชสื่อที่เหมาะสมจะเปนการชวยเผยแพรขอมูล 
SUP และ SUP Yoga ไดอยางดี ส่ือ คือส่ิงที่ใชติดตอเชื่อมโยงถึงกัน หรือเปนการถายทอดขอเท็จจริง ความรูสึก และ
ทัศนคติ หรือทักษะความรูของผู ท่ีตองการถายทอดไปยังผูรับขาวสาร โดยผานเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัย          
ส่ือจึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญและจําเปน ซึ่งตองมีความนาเช่ือถือท้ังเน้ือหาสาระและความถูกตอง ส่ือวีดิทัศนเปนการเลา
เร่ืองดวยภาพ ทําหนาที่หลักในการนําเสนอ เสียงจะเขามาชวยเสริมในสวนของภาพเพ่ือใหเขาใจเน้ือเรื่องมากย่ิงข้ึน      
วีดิทัศนเปนส่ือในลักษณะที่นําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวและสรางความตอเน่ืองของการกระทําของวัตถุจากเรื่องราว    
ตาง ๆ สรางความรูสึกใกลชิดกับผูชม เปนส่ือที่เขาถึงงาย มีความรวดเร็ว (ประทิน คลายนาค, 2541) ดังน้ันคณะผูวิจัย    
มีความตองการที่จะทําสื่อ What’s SUP โดยที่มีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของ SUP และ SUP Yoga อุปกรณ
การเลน เลนอยางถูกวิธีและปลอดภัยตามขั้นตอนการเริ่มเลนที่ถานทอดโดยผูมีประสบการณ ประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึง
แนะนําสถานที่เลนผานรปูแบบของสื่อวีดทิัศน   
 ทั้งน้ี คณะผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของการผลิตสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธกีฬาทางนํ้าที่จะเปนการใหขอมูล 
ความรู เก่ียวกับการเลน SUP และ SUP Yoga อยางถูกตองและปลอดภัย จึงตองการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ที่ผลิต
ข้ึน เน่ืองจากนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา มีความรูในเรื่องของการผลิตสื่อสามารถทราบไดถึงคุณภาพ            
ในการผลิตสื่อของคณะผูวิจัย นอกจากน้ีนิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬามีความรูในเรื่องของกีฬาประเภทตาง ๆ 
รวมถึงกีฬาทางนํ้า เพื่อเปนการนําขอมูลที่ไดรับไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา โดยผูวิจัยจึงจะวัดความพึงพอใจ
ในดานเน้ือหา ภาพ เสียง และดานเทคนิคการนําเสนอ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ          
ในการนําเสนอกีฬา SUP และ SUP Yoga ผานสื่อวีดิทัศนตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา       
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือวีดิทัศน What’s SUP  

ของนิสติสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา   

 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ระดับความพึงพอใจที่ มีตอสื่อวีดิทัศน  What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา              

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา อยูในระดับมาก      
 2. ลักษณะทางประชากร ดานเพศแตกตางกัน สงผลใหความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิต

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความแตกตางกัน   

 3. ลักษณะทางประชากร ดานช้ันปแตกตางกัน สงผลใหความพึงพอใจที่มีตอส่ือวีดิทัศนWhat’s SUP ของนิสิต

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอส่ือวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิธีการ        
เชิงสํารวจ (Survey research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 
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ประชากร 
ประชากร คือ นิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลยับูรพา ช้ันปที่ 1-4 

ช้ันปที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 181 คน โดยชั้นปที่ 1 จํานวน 50 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 57 คน      
ช้ันปที่ 3 จํานวน 40 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 34 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด แบงเปน 

2 สวน คือ สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรดานเพศ และช้ันป สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่มี      
ตอการรับชมสื่อวีดิทัศนเร่ือง What’s SUP จํานวน 21 ขอ โดยมีคําตอบเปน 5 ระดับ และมีเกณฑการพิจารณาคาเฉล่ีย
เพ่ือแปลความหมายของระดับคะแนน ดงัน้ี 1.00 - 2.33 อยูในระดับนอย 2.34 - 3.67 อยูในระดับปานกลาง และ 3.68 - 
5.00 อยูในระดับมากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity) ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 3 
ทาน โดยมีคาดัชนทีี่ 0.82 และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) จํานวน 30 คน ไดคาเทากับ 0.84  

การเก็บขอมูล 
การแจกและเก็บแบบสอบถาม ผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของแบบสอบถามใหไดรับทราบ โดยใช

หองเรียน และจัดใหน่ังหางจากคนอ่ืนอยางนอย 2 เมตร เพ่ือความเปนสวนตัว จากน้ันจะแจกแบบสอบถามพรอมซอง
เอกสาร และเมื่อตอบแบบสอบถามเปนที่เรียบรอยแลวก็ใหนําแบบสอบถามใสซองพรอมปดผนึก และนํามาหยอนลง
กลองรับแบบสอบถามที่ผูวิจัยเตรียมไวให การตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีจะใชเวลาโดยประมาณ 10 - 15 นาที 
ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามขอถอนตัวไดโดยสามารถแจงผูวิจัยไดโดยตรงและไมมีผลใด ๆ ตอผูแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
1. วัตถุประสงคขอที่  1 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจที่ มีตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชา

ส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)    
โดยรายงานดวยคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

2. วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจที่มีตอส่ือ    
วีดิทัศน What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา          
โดยใชสถิติการแจกแจงแบบอิสระ t-test (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
นิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับชั้นปที่ 1-4 จํานวน 

181 คน เปนเพศชาย จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 66.3 และเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 33.7 พบวา
สวนใหญศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 2 จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ ศกึษาอยูในระดับช้ันปท่ี 1 จํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 27.6 อันดับ 3 คือ ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 3 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 22.1 และลําดับ
สุดทายคือ ศกึษาอยูในระดับช้ันปที่ 4 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ตามลําดับ  

ผลสํารวจระดับความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีตอการรับชมสื่อวิดีทัศน What’s SUP โดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ       
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และเม่ือพิจารณาแตละดานพบวา กลุมประชากรมีความพึงพอใจดานเน้ือหา     
และความพึงพอใจดานภาพมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอ      
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และดานสุดทายคือ ความพึงพอใจดานเสียง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  

  ที่มีตอการรับชมสื่อวิดีทัศน What’s SUP 

     รายการ     �̅�      SD          แปลผล        ลาํดบัที่ 

1. ความพึงพอใจดานเน้ือหา    4.42       0.51  มาก  1   

2. ความพึงพอใจดานภาพ    4.42     0.48  มาก  1   

3. ความพึงพอใจดานเสียง    4.37     0.55  มาก  4   

4. ความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอ  4.38     0.51  มาก  3 

    รวมเฉล่ีย    4.40     0.46  มาก 

 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรดานเพศกับความพึงพอใจในการรับชมส่ือวีดิทัศน What’s 

SUP พบวาลักษณะประชากรดานเพศท่ีแตกตางกันของนิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP แตกตางกัน (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2 เปรยีบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรดานเพศกับความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน  

 What’s SUP 

 เพศ     �̅�    SD      t   P 

1. ชาย     4.35  0.46  -2.19         0.03*  

2. หญิง     4.51  0.46 

 *นัยสําคัญทางสถิต ิ0.05  
 
 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรดานชั้นปกับความพึงพอใจในการรับชมสื่อวิดีทัศน 
What’s SUP พบวาลักษณะประชากรดานชั้นปที่แตกตางกันของนิสติสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตอความพึงพอใจในการรับชมส่ือวิดทีัศน What’s SUP ไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรดานชั้นปกับความพึงพอใจในการรับชมสื่อวิดีทัศน  

    What’s SUP 

ช้ันป      �̅�   SD    F   P 

1. ชั้นปที่ 1     4.53  0.43  2.61           0.05  

2. ชั้นปที่ 2    4.42  0.47                                         

3. ชั้นปที่ 3    4.29  0.47                                         

4. ชั้นปที่ 4    4.31  0.46 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ความพึงพอใจตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และเม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา กลุมประชากร มีความพึงพอใจในดานเน้ือหา                   และ
ความพึงพอใจในดานภาพมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 ลําดับที่ 2 คือ ดานเทคนิคและการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.38  และลําดับที่ 3 คือ ความพึงพอใจในดานเสียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดานพบวามี
รายละเอียดดังน้ี 
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 1. ในดานเนื้อหา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.42 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานเน้ือหาชัดเจน เขาใจงาย มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 
ลําดับที่ 2 คือ ดานความสอดคลองของเน้ือหากับจุดมุงหมายของรายการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 ลําดับท่ี 3 คือ           
ดานภาษาที่ใชเหมาะสมกับเน้ือหา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 ลําดับที่ ตามลําดับ  

2. ดานภาพ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานความสัมพันธระหวางภาพกับเสียงมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.45 ลําดับที่ 2 คือ ดานภาพที่ใชสัมพันธกันตลอดท้ังเรื่อง และดานคุณภาพของภาพมีความคมชัด มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.44 ลําดบัที่ 3 คอื ดานความชัดเจนในการส่ือความหมายของภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 ตามลําดบั  

3. ดานเสียง โดยภาพรวามผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานความชัดเจนของเสียงบรรยายมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.44 ลําดับที่ 2 คือ ดานความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 ลําดับที่3 คอื ดานความสอดคลอง
ของเสียงดนตรีประกอบและเน้ือหา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 ตามลําดบั     

4. ดานเทคนิคการนําเสนอ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 4.38 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีความพึงพอใจในดานความนาสนใจในการดําเนินเรื่องมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.42 ลําดับท่ี 2 คือ ดานความชัดเจนของคําบรรยายใตภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ลําดับที่ 3 คือ ดานเทคนิค
การตัดตอภาพ และดานการใชมุมกลองมีความนาสนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 ตามลําดับ 
 ลักษณะประชากรดานเพศตางกันของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา  มีผลตอความพึงพอใจในการรับชมส่ือวีดิทัศน What’s SUP ที่แตกตางกัน สอดคลองกับทฤษฎี     
การใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อ แคทซ (Katz, E., 1973) อธิบายวา สภาวะสังคมและจิตใจท่ีแตกตางกัน       
กอใหมนุษยเกิดความตองการท่ีแตกตางกัน และความตองการที่แตกตางกันน้ีเองทําใหแตละคนคาดคะเนวาส่ือ            
แตละประเภทจะสนองความพึงพอใจไดแตกตางกันออกไปดวย ด้ังน้ันลักษณะของการใชสื่อของบุคคลที่มีความตองการ   
ที่ไมเหมือนกันและแตกตางกันออกไป ขั้นสุดทายคือความพึงพอใจท่ีไดรับจากการใชส่ือแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ ปรารถนา พานนาค และณัฐฐชุดา วิจิตรจามรี (2562) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ พฤติกรรมการชม      
และความพึงพอใจตอรายการของเกาหลีทางวีดิทัศนออนไลน Viu (Thailand) ผลการศึกษาพบวา ผูชมที่มีลักษณะ     
ทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ และอายุ แตกตางกันมีแรงจูงใจในการรับชมวีดิทัศนออนไลน Viu แตกตางกัน         
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สงผลตอพฤติกรรมการรับชมซึ่งจะสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการรับชม    
วีดิทัศนออนไลน Viu โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP มากกวาเพศชาย อาจเกิดจาก
ส่ือวีดิทัศนมีเน้ือหาที่นําเสนอเก่ียวกับ SUP Yoga จึงจะสอดคลองกับการศึกษาของ ตอ อวตารกุล ไดศึกษาเรื่องปจจัย   
ที่สงผลตอการเรียนโยคะของผู เรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง            
และผลความความพึงพอใจที่อยูในระดับมากจึงสอดคลองกับทฤษฎีของแคทซ (Katz, E., 1973) ที่ไดกลาวไววา การไดรับ
ความพึงพอใจจากส่ือมีจุดกําเนิดมาจากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความตองการซ่ึงจะกอใหเกิดความคาดหวัง
จากส่ือแลวเกิดผลตามมา ผูรับสารอาจไดรับความพึงพอใจที่สามารถสนองความตองการไดดังเชน กลุมประชากรท่ีรับชม
วีดิทัศน What’s SUP สามารถสนองความตองการของตนเองได จึงทําใหเกิดความพึงพอใจในการรับชม และมีพฤติกรรม
รับชมมากข้ึน ก็จะย่ิงทําใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนน่ันเอง     

ลักษณะประชากรดานชั้นปตางกัน ของนิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตอความพึงพอใจในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP  ที่ไมแตกตางกัน โดยสาเหตุที่ระดับ
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน อาจเน่ืองจากกลุมประชากรเปนนิสิตที่เรียนในหลักสูตรเดียวกัน แตละช้ันปมีความรู      
ความสนใจ ความพึงพอใจ สภาพแวดลอมและประสบการณในดานตาง ๆ ที่ใกลเคียงกัน อาจทําใหความพึงพอใจ         
ในการรับชมส่ือวีดิทัศน What’s SUP ไมแตกตางกัน ซึ่งความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติในทางท่ีดขีองบุคคลท่ีมี
ตอสิ่งท่ีปฏิบัต ิรวมปฏิบัติ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดยผลตอบแทนท่ีไดรับ รวมท้ังสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เก่ียวของ
เปนปจจัยทําใหเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ (ปริญญา จเรรัชต และคณะ, 2556) ซึ่งปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ของนิสิตแตละช้ันปอาจทําใหนิสิตมีความสนใจที่ใกลเคียงหรือสนใจในเรื่องเดียวกัน นอกจากน้ัน ความพึงพอใจ           
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เปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหวังกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยางไร 
ถามีความคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม      
อาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางย่ิง เม่ือไมได รับการตอบสนองในสิ่งที่คาดหวังไว (กฤษฎา กิจฉลอง, 2553)            
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อุษณีย ดานกลาง (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูชมวิดีโอ   
คอนเทนทบนส่ือสังคมออนไลน ผลการศกึษาพบวา ปจจัยความแตกตางของระดับการศึกษาไมมีอิทธิตอความพึงพอใจ  
ในการรับชมวิดีโอคอนเทนทผานส่ือสังคมออนไลน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. การทําวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะนิสิตสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬาเทาน้ัน ในการวิจัยคร้ังตอไป    

ควรทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากกลุมผูชมที่หลากหลายมากข้ึน เพื่อใหเกิดความเปรียบเทียบและไดขอมูลมาใช
พัฒนาการผลิตสื่อวีดิทัศนตอไป    

2. ควรเพ่ิมชองทางการเผยแพร ประชาสัมพันธสื่อวีดิทัศน What’s SUP ในรูปแบบส่ือออนไลนที่สามารถ
เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เพ่ือเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  
1. ควรมีการผลิตส่ือวีดิทัศนที่มีเน้ือหากิจกรรม กีฬาชนิดอื่น ๆ ที่กําลังไดรับความนิยม ที่จะเปนการ

ประชาสัมพันธในรปูแบบของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดมากขึ้น 
2. ควรมีการวิจัยในรูปแบบผสมผสาน เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสํารวจ 

และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเทานั้น ดังน้ันหากมีผูสนในท่ีจะศึกษาในครั้งตอไปการวิจัยแบบผสมผสานระหวาง
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (Mixed Method Research) โดยเปนการใช วิธีการสํารวจดวยแบบสอบถาม             
และทําการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบขอเท็จจริง และเน้ือหาสําหรบัผลิตส่ือ   
วีดิทัศนอยางละเอียด 
 3. ควรเพ่ิมการศึกษาเร่ืองการรับรูประโยชนหลังจากการรับชมสื่อวีดิทัศนทางกีฬาเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา
เน้ือหาของส่ือวีดิทัศนทางกีฬาแตละชนิดตอไป 
 

เอกสารอางอิง 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรท่ีศึกษาคือ 
ประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Average) และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic 
Regression)  
 จากการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 15,000 – 25,000 บาท โดยมี
พฤติกรรมในการซ้ือนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ มีความถี่ในการซื้อนํ้าตาลนานกวา 1 เดือน/ครั้ง โดยปรมิาณท่ีซ้ือเปนประจํา
คือขนาด ถุง 1 กิโลกรัม ราคาที่ซ้ือนอยกวาหรือเทากับ 27 บาท มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อนําไปปรุงรสอาหาร         
ตราสินคาที่เลือกซื้อเปนประจําคือตรามิตรผล โดยซื้อนํ้าตาลจากรานสะดวกซ้ือ เชน 7-eleven, แฟมิล่ีมารท เปนตน      
มีการตัดสินใจซื้อนํ้าตาลจากคณุภาพและความสะอาดของนํ้าตาล สวนเหตุผลในการซ้ือคํานึงถึงเก่ียวกับราคาที่เหมาะสม
มากที่สุด มีความรู สึกเฉย ๆ ในการบริโภคน้ําตาล ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีภาวะเส่ียงตอโรคที่ มีผล              
ตอการบริโภคน้ําตาล และหากมีความตองการลดการบริโภคนํ้าตาลจะใชวิธีการลดปริมาณนํ้าตาลในการทานแตละครั้ง 
ผลการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI ไดแก 
ปจจัยดานอายุ ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ การอยากมีสุขภาพดี ราคาที่ซ้ือ รานคาท่ีซ้ือ และปจจัยดานราคา         
มีผลตอการตัดสินใจซื้อ นํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร อยางมีนัยสาํคญั 
คําสําคญั:  พฤติกรรม, การตัดสินใจซื้อ, นํ้าตาล Low GI 
 

Abstract 
 The objective of this research was to investigate factors that influence on consumers’ 

purchasing decision of low GI sugar in Bangkok using primary data.  A questionnaire was used as a tool 
for data collection. The sample for the study was composed of 4 0 0  people who live in Bangkok. The 
data were analyzed using frequency, percentage, average, and logistic regression analysis. 
 The result showed that most of the respondents comprised female aged between 25  -  3 4 
years old, graduated with bachelor's degree, worked as employees of private companies and earned 
average monthly income of 15,000 - 25,000 Baht. They purchased pure refined sugar less than once a 
month and mainly used it as seasoning. The quantity of sugar regularly purchased was a 1 kg bag. The 
purchase price was less than or equal to 27 baht. The frequently purchased brand was Mitr Phol which 
was purchased at convenience stores, such as 7-Eleven and Family Mart. The quality and purity of the 
sugar affects their purchasing decisions whereas the most reasonable price was considered as their 
reasons for their purchases. They felt indifferent in the consumption of sugar. The majority of the 
respondents were not at risk of disease caused by sugar consumption. And if they need to reduce sugar 
consumption, they will limit their sugar intake. The analysis using logit model indicated that the 
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purchase decision of low GI sugar was influenced by age, attitude towards nutrition, health 
consciousness, price and convenience store. However, the price was correlated with the consumers' 
decisions to purchase low GI sugar in Bangkok significantly. 
Keywords:   Behavior, Purchase decision, Low GI sugar 

 
บทนํา 

ปจจุบันคนไทยมีผูปวยเปนโรคตาง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากน้ําตาลเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง เปนเหตุมาจากอาหารที่มี
ปริมาณนํ้าตาลสูง ซึ่งจากขอมูลของ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)        
ไดทําการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการสํารวจอนามัย
และสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2556 และป 2560 ซึ่งมีกลุมตัวอยางประมาณ 28,000 ครัวเรือน พบวา 
คนไทยใหความสําคัญการกับเลือกรับประทานอาหารตามปจจัยความชอบ รสชาติ รวมถึงความอยากทาน มากกวา
คุณภาพของอาหาร โดยผลการสํารวจคนไทยมีสัดสวนการทานรสหวานเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 11.2 ในป 2556 มาเปน     
รอยละ 14.2 ในป พ.ศ. 2560 (Economic Intelligence Center (EIC), 2019) เชนเดียวกับสํานักกองทุนการสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ พบวาคนไทยบริโภคนํ้าตาลเกินมาตรฐานของกรมอนามัยโลก ซึ่งบริโภคสูงสุดถึง 20 ชอนชาตอวัน 
สงผลใหคนไทยเปนโรคไมติดตอที่เร้ือรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs) เพิ่มข้ึน เชน โรคเบาหวาน โรคอวน 
โรคหัวใจ โรคความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนตน ซึ่งจากขอมูลแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมของคนไทยชอบรับประทาน
รสหวาน รวมถึงความเคยชินของคนไทยในการใชนํ้าตาลเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารทําใหไมสามารถหลีกเล่ียง
การใชนํ้าตาลได จึงทําใหผูประกอบการคิดผลิตภัณฑที่ออกมาทดแทนนํ้าตาล เชน หญาหวาน น้ําตาลเทียม เปนตน       
แตผลิตภัณฑทดแทนความหวานเหลาน้ี ก็ไมสามารถทดแทนไดอยางแทจริงเน่ืองจากรสชาติตางไปจากนํ้าตาลปกติ        
จึงทําใหมีการพัฒนาน้ําตาลออยที่มีคาดัชนีนํ้าตาลตํ่าที่จะชวยลดผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑ
เก่ียวกับนํ้าตาล Low GI ในประเทศไทยยังคงเปนตลาดเฉพาะท่ีไมไดรับความนิยมจากกลุมผูบริโภคโดยทั่วไป  
 ดังน้ัน การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจและมีความสําคัญตอธุรกิจ
ในอนาคตสําหรับกลุมผูบริโภคที่ใสใจในสุขภาพที่มีความตองการใชน้ําตาลที่ดีตอสุขภาพ หรือในรูปแบบ Low GI          
ในการประกอบอาหาร เพื่อเปนผลักดันผลิตภัณฑที่มีนํ้าตาลที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพใหสามารถเขาถึงผูบริโภคได      
โดยภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใชในการผลักดันสงเสริมการบริโภคใหกับประชาชน รวมถึง
สงเสริมผูประกอบการใหมีการผลิตนํ้าตาล Low GI ออกสูผูบริโภคมากข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะหถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนํ้าตาลของผูบรโิภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล          
ซ่ึงทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาครั้ งน้ี  เปนประชากรที่ เปนผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชการคาํนวณสูตรการหาขนาดตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด กําหนดคาความเชื่อม่ัน 
ที่ 95% คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% คํานวณไดจากสูตรของ ของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549: 74) 
จะไดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมอยูที่ประมาณ 400 ตัวอยาง โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวน 
ประกอบดวย แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล, พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของกลุมตวัอยางตอการซ้ือนํ้าตาล, ทัศนคติ
และความรูความเขาใจเก่ียวกับน้ําตาล Low GI, พฤติกรรมของผูบริโภคนํ้าตาล Low GI, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย 
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี แบงเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหเชิงพรรณนา คิดจาก 

คาเฉล่ีย รอยละ อัตราสวน และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 
(Logistic Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ กําหนดใหตัวแปรตาม
หรือ y มีคาเพียง 2 คา คือ ไมซื้อ เทากับ 0 และ ซ้ือ เทากับ 1 ความสัมพันธจะอยูในรูป ดังน้ี 
 

P(Y) =      e β0+ β1X           (1) 

                        1+ e β0+ β1X 

โดย  0≤ E(Y) ≤1 ;  
เม่ือ (Y) คือ ความนาจะเปนของการซื้อ  

 
  ตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว โดยจะมีความสัมพันธระหวาง x และ y ดังน้ี 

P(Y) =        e β0+ β1x1+……+ βnxn            (2) 

                        1+ eeβ0+β1x1+……+ βnxn 

 

 จากสมการความสัมพันธดังกลาว โดยปรับรูปในรูปแบบของ Odd Ratio คือ โอกาสที่จะซ้ือ (y=1) กับโอกาส   
ที่จะไมซ้ือ (y=0) 

  Log (odds of P) =logit(P) = β0+β1X+…+ βnXn+𝜀               (3) 
 
  เม่ือ P  คือ ความนาจะเปนที่จะซื้อ 

       β0 คือ คาของ y เม่ือ x เทากับ 0 

       βn คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อ xn เปล่ียนเปน 1 หนวย โดยที่ตัวแปรอิสระอื่น ๆ คงท่ี 

       𝜀   คือ  ความคลาดคล่ือนของการพยากรณ 
 

โดยกําหนดแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าตาล Low GI ให 𝑦𝑖 = 0 ถา ไมซ้ือ, 𝑦𝑖 = 1 ถา ซื้อ 
 

𝛽0– 𝛽13 คือ คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ ที่จะทําการประมาณคา และมีรายละเอียดของแตละตัวแปร
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 
ตารางที่ 3.1 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
ลําดับ ตัวแปรตัวแปรตาม                                                 คําอธิบาย 

ตัวแปรอิสระ 

1 เพศ ตัวแปรหุน: เพศชาย = 1, เพศหญิง = 0 

2 อายุ ตัวแปรหุน ซึ่งกําหนดใหอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป เปนฐานของ

อายุ ดงัน้ี : ประชาชนที่มีชวงอายุมากกวา 40 ป = 1,  

ประชากรท่ีมีชวงอายุตั้งแต 20 ป ถึงอายุ 39 ป = 0 

3 รายได ตัวแปรหุนกําหนด ซ่ึงกําหนดใหรายไดมากกวา 50,001 บาทข้ึน

ไป เปนฐานของรายไดอื่น ๆ ดังน้ี:  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
503 

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

ลําดับ ตัวแปรตัวแปรตาม                                                 คําอธิบาย 

ไมเกิน 20,000 บาท = 1, อื่น ๆ = 0 

20,001 - 30,000 บาท = 1, อ่ืน ๆ = 0 

30,001 - 40,000 บาท = 1, อื่น ๆ = 0 

40,001 - 50,000 บาท = 1, อื่น ๆ = 0 

มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป = 1, อื่น ๆ = 0 

4  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ตัวแปรอัตราสวน: จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

6 อยากมีสุขภาพดี ตัวแปรหุน: ใสใจสุขภาพ = 1, ไมใสใจสุขภาพ = 0 

7 การเปนโรคเบาหวาน ตัวแปรหุน: เปน = 1, ไมเปน = 0 

8 การมีปญหาดานสุขภาพ  ตัวแปรหุน: มีปญหา = 1, ไมมีปญหา = 0 

9 ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ ตัวแปรหุน: มีความรูเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการ = 1, ไมมีมี

ความรูเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการ = 0 

10 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

11 ปจจัยดานราคา  

12 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  

13 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  

หมายเหตุ: อายุ แบงจาก Generation X และ Generation Y  
 

ผลการวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพเปนพนักงานบรษิัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือนํ้าตาลของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ         
ซ้ือนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีความถ่ีในการซ้ือนํ้าตาลนานกวา 1 เดือน/คร้ัง โดยปริมาณที่ซ้ือเปนประจําคือขนาด ถุง 1 
กิโลกรัม ราคาท่ีซื้อนอยกวาหรือเทากับ 27 บาท มีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อนําไปปรุงรสอาหาร ตราสินคาท่ีเลือกซ้ือ
เปนประจําคือตรามิตรผล โดยซ้ือนํ้าตาลจากรานสะดวกซื้อ เชน 7-eleven, แฟมิลี่มารท มีการตัดสินใจซ้ือนํ้าตาล       
จากคุณภาพและความสะอาดของนํ้าตาล สวนเหตุผลในการซ้ือคํานึงถึงซ้ือราคาที่เหมาะสมมากที่สุด มีความรูสึกเฉย ๆ 
ในการบริโภคนํ้าตาล ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีภาวะเสี่ยงตอโรคที่มีผลตอการบริโภคนํ้าตาล และหากความ
ตองการลดการบริโภคน้ําตาลจะใชวิธีการลดปรมิาณนํ้าตาลในการปริมาณแตละคร้ัง 
 ผลการศึกษาความรูความเขาใจและทัศนคติเก่ียวกับนํ้าตาล Low GI ของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนํ้าตาล Low GI ในระดับมาก มีคะแนนอยูท่ีระหวาง 6-10 คะแนน 
ในสวนทัศนคติตอนํ้าตาล Low GI ของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับ          
การบริโภคนํ้าตาล Low GI โดยในอนาคตจะเลือกซ้ือนํ้าตาล Low GI เพื่อบริโภค และเห็นดวยวาน้ําตาล Low GI          
มีคุณคาทางอาหารสูงกวาน้ําตาลทั่วไป 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต (Logit Model) 
ตัวแปร B S.E. Wald Sig. Exp(B) Marginal 

Effect 
เพศ -0.528 0.347 2.315 0.128 .590 -0.046 
อายุ -1.456** 0.524 7.713 0.005 .233 -0.127 
รายได 0.353 0.446 .626 0.429 1.423 0.031 
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ตัวแปร B S.E. Wald Sig. Exp(B) Marginal 
Effect 

ทัศนคติตอคณุคาทางโภชนาการ 2.430*** 0.383 40.202 0.000 11.356 0.212 
อยากมีสุขภาพดี 0.942** 0.445 4.491 0.034 .390 -0.082 
การมีปญหาดานสุขภาพ 0.550 0.349 2.487 0.115 1.733 0.048 
ราคาที่ซ้ือ 1.432** 0.498 8.271 0.004 4.186 0.125 
รานคาที่ซ้ือ 0.996** 0.446 4.987 0.026 2.709 0.087 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ -0.491* 0.278 3.131 0.077 .612 -0.043 
ปจจัยดานราคา 1.332*** 0.364 13.381 0.000 3.789 0.116 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย -0.797* 0.452 3.108 0.078 .451 -0.070 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 0.094 0.402 .055 0.815 1.099 0.008 
Constant -0.028 0.977 .001 0.977 .973 -0.046 
Chi-Square 112.91 

   
  

-2 Log Likelihood 228.704 
   

  
R Square .428 

   
  

*** มีนัยสําคญัทางสถิติ 0.01, ** มีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05, * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
 
 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ นํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธี
วิเคราะหแบบจําลองโลจิต (logit Model) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ นํ้าตาล Low GI ไดแก ปจจัยดานอายุ 
ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ การอยากมีสุขภาพดี ราคาที่ซื้อ รานคาที่ซื้อ และปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือ นํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ นํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธี

วิเคราะหแบบจําลองโลจิต (logit Model) โดยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าตาล Low GI ของผูบรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ประกอบดวย ทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ และปจจัยดานราคา    
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบดวย อายุ อยากมีสุขภาพดี ราคาท่ีซื้อ และรานคาที่ซื้อ และที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ0.10 ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาปจจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีอายุนอยกวามีโอกาสในการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI 
มากกวาคนที่อายุมากเทากับ 0.233 ซ่ึงโอกาสในการตัดสินใจซื้อลดลง เม่ือมีอายุเพิ่มขึ้นทุก 1 ป สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณัฐธิดา ศรีวิเชียร (2561) ที่พบวา กลุมคนที่อยูในวัยทํางานที่มีอายนอยจะมีโอกาสตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมมากกวา
กลุมคนวัยทํางานที่มีอายุมาก เน่ืองจากกลุมคนวัยทํางานที่มีอายุนอยเปนกลุมที่ชอบการทดลองสินคาใหมตางจากกลุม
คนวัยทํางานท่ีมีอายุมาก ในปจจัยดานทัศนคติตอคุณคาทางโภชนาการ พบวา คนที่มีความรู เ ก่ียวกับคุณคา               
ทางโภชนาการมากกวาจะตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI มากกวาคนท่ีไมมีความรู โดยโอกาสในการซื้อยอมเพ่ิมขึ้นตาม
ความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการที่มีเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ณมน โชติฐิตพร (2562) ที่ทําการศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารกลุมความงามทางอินเทอรเน็ตของพยาบาลวิชาชีพ พบวาอายุ               
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารกลุมความงามของพยาบาลวิชาชีพ โดยอายุนอยกวามีการซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารมากกวา เน่ืองจากลักษณะของผลิตภัณฑที่ศึกษาน้ันเปนท่ีสนใจในกลุมตัวอยางที่อายุนอย         
ตามคานิยมในการรักสวยรักงาม ในสวนปจจัยดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กัญญพิชา วรไพสิฐกุล (2560) มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมพรอมด่ืมที่ชวยควบคุมนํ้าหนักมากที่สุด 
โดยผูบริโภคคาดหวังเร่ืองผลิตภัณฑที่มีราคาเหมาะสมกับปรมิาณ คณุประโยชน และสรรพคุณ 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ นํ้าตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย

มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. จากการศึกษาพบวา คนที่มีความรูเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการมากกวาจะตัดสินใจซ้ือนํ้าตาล Low GI 

มากกวาคนท่ีไมมีความรู ดังน้ัน การใหความสําคัญกับการใหขอมูลท่ีเปนประโยชน อาทิ คุณคาทางโภชนาการของน้ําตาล 
Low GI เปนส่ิงที่ควรตองใหความสําคัญ หากตองการใหผูบรโิภคเกิดทัศนคติท่ีดีและตัดสินใจซื้อนํ้าตาล Low GI มากข้ึน 

2. ผูผลิตและผูประอบการที่ตองการสงเสริมการตลาด ควรจะมุงเนนตลาดในกลุมของคนวัยทํางานที่ มี
การศึกษาที่สูงข้ึน เนื่องจากการศึกษาท่ีสูงขึ้นมีโอกาสที่จะซื้อนํ้าตาล Low GI มากข้ึน อาจเน่ืองมาจากวาผูที่มีการศกึษา
สูงยอมมีโอกาสที่จะไดเรียนรูถึงคุณประโยชนของการบริโภคผลิตภัณฑ Low GI มากกวา 
 3. ควรมีการตั้งราคานํ้าตาล Low GI ท่ีมีความเหมาะสมกับปริมาณและประโยชนที่ไดรับของนํ้าตาล Low GI 
โดยผูประกอบการสามารถกําหนดราคาที่สูงกวานํ้าตาลทรายขาวทั่วไป เพราะจากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีแนวโนม
จะตัดสินใจซื้อมากขึ้นหากน้ําตาลราคาสูงกวานํ้าตาลปกติ แสดงใหเห็นวาราคาเปนปจจัยที่แสดงถึงความนาเช่ือถือ หรือ
ความพรีเมี่ยมของสินคา ผูบรโิภคมีความคิดเห็นวาราคาคุมคาเม่ือเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑนํ้าตาลทั่วไป 
 4. จากการศึกษาพบวา รานที่จําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ หากมีรานคาที่จําหนายมาก โดยผูประกอบการ
ควรใหความสําคัญกับชองทางในการจัดจําหนาย หากผูบริโภคเขาถึงงาย หรือมีชองทางในการจัดจําหนายที่ผูบริโภค
สามารถซื้อไดสะดวกยอมเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซ้ือนํ้าตาล Low GI มากย่ิงข้ึน โดยประเภทรานคาที่ผูบริโภค 
มีพฤติกรรมการซ้ือมากที่สุดคือรานคาประเภทรานสะดวกซื้อ เชน 7-eleven, แฟมิล่ีมารท เปนตน 
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บทคดัยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาประเด็นการพัฒนาการใชเทคโนโลยีระบบโลจิสติกสผลไมออนไลน    

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของผูคาผลไมออนไลนและการตอบสนองความตองการของลูกคา รวมทั้งการเพ่ิม
ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคา การเก็บรวบรวมขอมูลใชเชิงปริมาณและคุณภาพ          
จากการสมัภาษณเชิงลึกแบบไมเปนทางการชนิดก่ึงมีโครงสราง โดยคา I.O.C. เทากับ 1.00 คัดเลือกกลุมประชากรโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงแบบลูกโซเปนผูคาผลไมออนไลนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 50 คน พบวา ระบบโลจิสติกสสามารถลดตนทุน
การผลิต ตนทุนเงินลงทุน ตนทุนการบริหารจัดการ และตนทุนทางการตลาดของผูคาผลไมออนไลน ได                      
อยางมีประสทิธิภาพ นอกจากน้ียังเพ่ิมขีดความสามารถทางดานการแขงขันและสรางโอกาสในตลาดออนไลนเพิ่มข้ึน 
คําสําคญั: ระบบโลจิสติกส  การคาผลไมออนไลน  การบริหารตนทุน 
 

Abstract 
This research aimed to examine the use of logistic system technology for increasing 

competitiveness in serving the customers' needs and for upgrading safety and credibility of delivery 
process. A semi-structured, in-depth interview with I.O.C. value of 1.00 was used for collecting the data. 
The samples derived from snowball selection were 50 online fruit traders in Chanthaburi province. The 
results showed that logistic system effectively enabled the samples to reduce their production cost, 
investment cost, administrative costs, and marketing cost; meanwhile, it increased competitiveness and 
opportunities for online market. 

Keywords: Logistics system,   online fruit Trade,   cost management  
 
บทนํา 

ดวยแรงผลักดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม กับความล้ําสมัยและความฉลาดทางเทคโนโลยี    
ที่นํามาใชในธุรกิจทุกประเภทสงผลตอการสรางศักยภาพและขีดความสามารถของนักธุรกิจการคาอยางย่ิง โดยเฉพาะ
เกษตรกรผูคาสินคาทางการเกษตรมีความจําเปนตองเรงสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ตองเพ่ิมความนาเชื่อถือและ
ตองการตอบสนองที่รวดเร็วตอตลาด ซึ่งตองพัฒนาตัวเองดวยเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน
การบริหารจัดการธุรกิจการคาผลิตผลการเกษตรดานตางๆ อันไดแก ตนทุนคาขนสง ตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง ตนทุน
การบริหารจัดการเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานการคาผลผลิตการเกษตร  

จันทบุรีเปนจังหวัดหน่ึงในเศรษฐกิจการคาผลไมท่ีสําคัญอันดับหน่ึงในภาคตะวันออก เน่ืองดวยพื้นท่ีโดยรวม
เปนการปลูกผลไมประเภททเุรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลาํไยและผลไมเศรษฐกิจประเภทอ่ืน ๆ เกษตรกรชาวสวนผลไมได
ปรับตวัจากการผลิตและขายผลไมแบบด้ังเดิมคือขายสงและขายปลีก เปลี่ยนเปนการใชเทคโนโลยีเขามาชวยให การผลิต
และการคาผลไมไดมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อใหการคาผลไมและพืชผลทางการเกษตรไดมีการขยายตลาดมากขึ้นและ
ผลผลิตถึงมือลูกคาอยางมีคุณภาพและลดตนทุนทุกขั้นตอน ดังนั้นเกษตรกรไดใชเทคโนโลยีเพ่ือการคาในระบบ
อินเตอรเน็ทออนไลนที่มีความเชื่อมโยงกันระหวางหนาราน หลังราน การขนสงและการชําระเงินเพ่ือสรางความสามารถ
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ดานการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ จากรายงานขาวเก่ียวกับการคาผลไมออนไลนโดยเฉพาะผลไมประเภททุเรียน       
ซ่ึงพบวาประเทศไทยขายทุเรียนผานระบบออนไลนไปยังประเทศจีนจํานวน 25 ตัน (11,200 ลูก) สูเมืองซีอานเมืองเอก
ของมณฑลสานซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ดวยกลยุทธใหมระบบสั่งซ้ือลวงหนา(Pre order platform)          
ผานระบบออนไลนโดยเม่ือวันที่ 8 พ.ค. 2564 โดยใชเวลาขายออนไลนเพียง 45 นาที (ไทยพีบีเอส, 2564: ออนไลน)      
แตสิ่งที่สําคัญท่ียังคงเปนปญหาสําหรับเกษตรกรผูคาผลไมคือ การบริหารจัดการดานโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ          
อันเปนปญหาหลักใน 3 สวน(อัญชลี, 2562: 71-81) คือ 1) ปญหาดานตนนํ้า คือ เกษตรกรมีผลผลิตจํานวนมาก          
และมีความตองการชองทางการตลาดเพิ่มข้ึน และตองการขายผลไมในราคาสูงไมถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง          
และลูกคาปลายทางเน่ืองจากสินคาไมมีคุณภาพตามความตองการ 2) ปญหาดานกลางนํ้า คือ ระบบขนสง ตนทุนขนสง
สูงถึง 14% จากมูลคาสินคา ซึ่งการบริหารจัดการการเชื่อมโยงการบริการของภาคอุตสาหกรรมการขนสงในการสราง
มูลคาการขนสงและบริการขนสงผลไมสรางปญหาใหกับเกษตรกรผูคาผลไม เชนผูรับสินคาปลายทางโอนชําระเงิน        
คาสินคากอน แตปฏิเสธการรับสินคาเหตุเพราะสินคาไมมีคุณภาพ บริษัทไมสามารถสงคืนได ปญหาบรรจุภัณฑไมได
มาตรฐาน การจัดเก็บผลไมและระยะเวลาการขนสงไมสามารถควบคุมได 3) ปญหาดานปลายนํ้า คือ ลูกคาตองการสินคา     
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคา ระยะเวลาการรับสินคาและการบริโภคเหมาะสมตามความตองการและความพึงพอใจในการบริโภค
ของแตละคน ส่ิงที่เกษตรกรผูคาผลไมตองการคือการรูถึงการใชเทคโนโลยีที่สามารถทําใหการบริหารจัดการการคาผลไม
เพ่ือการลดตนทุนตางๆ ดานการคาผลไมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ันการศึกษาถึงความตองการใชเทคโนโลยีดานโลจิสติกส สามารถแกปญหาดานการบริหารจัดการ           
เพ่ือลดตนทุน โลจิสติกสไดอยางมีประสิทธิภาพอันไดแก ตนทุนคาขนสง ตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง และตนทุน         
การบริหารจัดการ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคา รวมทั้ง
เพ่ิมความปลอดภัยและความนาเช่ือถือในกระบวนการนําสงสินคา และเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดของเกษตรกรผูคาผลไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาการใชระบบเทคโนโลยีโลจิสติกสสําหรับการลดตนทุนโลจิสติกส ดานตนทุนคาขนสง ตนทุน       
การเก็บสินคาคงคลัง และตนทุนการบริหารจัดการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในการตอบสนอง           
ความตองการของลูกคา รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคา 

2) เพ่ือศึกษาการใชระบบเทคโนโลยีโลจิสติกสสําหรับเพ่ิมชองทางการตลาดของเกษตรกร 
 
กรอบแนวคิด 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการใชกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจําเปนโดยใชตัวอยางแบบเจาะจง

และตามจุดมุงหมาย (Purposive sampling) (ศักดา ศิลปาภิสันทน, 2559: 163-168) สถิติบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ไดแก  ค าความถี่  รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีความยืดหยุนสูงจากการเก็บขอมูลรายบุคคลจํานวน 
50 คนโดยการสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview) และการสังเกต (Observation) และใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) (รัตนะ บัวสนธ, 2558: 89-151) และนําเสนอแบบบรรยายเนนเน้ือหาตามที่ปรากฏ ไมเนน          
การตีความหรอืการหาความหมายที่ซอนไวเบ้ืองหลัง  

2. ประชากร ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชวิธีคนหาแบบ
ลูกโซ  (Snowball Selection) (สรายุทธ เสงี่ยม, 2560: 165-166) ไมอาศัยความนาจะเปน (Non Probability)      
(รัตนะ บัวสนธ, 2558: 96-99) โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนผูประกอบการคาผลไมออนไลนจังหวัดจันทบุรี        
คือ ชาวสวนผลไมจังหวัดจันทบุรี ชาวสวนผลไมสมาชิกกลุม young smart farmer และหรือสมาชิกกลุมเกษตรอินทรีย วิธีการ
คัดเลือกเริ่มตนจากผูคาผลไมออนไลนที่เปนสมาชิกกลุมเกษตรอินทรีย และการแนะนําตอภายในกลุมและเครือขาย
เกษตรกรที่เปนผูคาผลไมออนไลนที่รูจักกันอยางตอเน่ืองจนกระทั่งไดขอมูลครบถวนอ่ิมตัวจํานวน 50 คน 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแบบแบบสอบถามรวมกับแบบสัมภาษณ 
แบบสอบเปนแบบปลายปด แบงเปน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 การตอบสนองความตองการของลูกคา       

ดานความปลอดภัย ความนาเช่ือถือ (ผูคาผลไม) ตอนที่ 3 การลดตนทุนโลจิสติกสดานตนทุนคาขนสง การเก็บสินคา        
และตนทุนการบริหารจัดการ ตอนที่ 4 การเพ่ิมชองทางการตลาดของเกษตรกร เปนมาตรวัดของ Likert scales 

การสัมภาษณเปนคําถามเจาะลึก แบบปลายเปดอยางไมเปนทางการก่ึงมีโครงสราง (วรรณดี สุทธินรากร, 
2556: 112-113)  โดยคําถามระบุความคิดเห็นทั้งเชิงปริมาณและคําถามเชิงคุณภาพ ประมาณการเปนรอยละหรือระบุถึง      
ความคิดเห็นที่มากหรือปานกลางหรือนอย คําถามแบงเปนตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูสัมภาษณและวิธีการดําเนินการคา
ผลไมออนไลน ตอนที่ 2 การศึกษาระบบโลจิสติกสผลไมออนไลนเพ่ือมุงสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก (ผูคาผลไม) 
การใชเทคโนโลยีการคาผลไมออนไลน ไดแก การบริหารจัดการการผลิตและการคาผลไมออนไลน การขนสง การชําระ
เงิน การตอบสนองความตองการของลูกคา การจัดเก็บสินคา ความปลอดภัย ความนาเช่ือถือ (ผูคาผลไม) ตนทุน           
โลจิสติกสและคาขนสง ตนทุนการบริหารจัดการ และการเพิ่มชองทางการตลาดของเกษตรกร  

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Analysis)     
โดยผูวิจัยขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน  เพื่อตรวจสอบการใชภาษาและความครอบคลุมของเน้ือหา      
โดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (index of item-objective congruence : I.O.C.)          
คาความเท่ียงตรงเทากับ 1.00 (ศักดา ศลิปาภิสันทน, 2559: 188-189) 

5. การวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการนําไปวิเคราะห โดยเชื่อมโยงขอมูลวิจัย         
แบบสามเสา เชิงปริมาณและคุณภาพ (Triangulation Method) จากการเก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต 
(Observation) และการใชเอกสาร (Documentation) (รัตนะ บัวสนธ, 2558: 182-184)  
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ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการศึกษา 
 

 จากการศึกษาวิจัยจากเอกสารการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส ระบบการขนสงและการเคล่ือนยาย รวมถึง
เทคโนโลยีการตลาดออนไลน และงานวิจัยตางๆ วิเคราะหไดวาการสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานตนทุนและ
การสรางชองทางการตลาดเพ่ือการสรางขีดความสามารถการแขงขันการคาไดหากผูประกอบการคาสามารถควบคุม
ระบบการเคลื่อนยายสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติกสที่ออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะงาน       
กับการบริหารจัดการเก่ียวกับการคาผลไมออนไลนเพื่อการควบคุมตนทุนและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการวิจัย 

ผูคาผลไมออนไลนจํานวน 50 คน เปนคนรุนใหมทําสวนผลไมตอจากครอบครัว การเขาสูการขายผลไมออนไลน 
เร่ิมตนจากการขายใหกับเพ่ือนคนที่รูจักและการบอกตอกัน และมองเห็นถึงแนวทางการขายที่มีโอกาสเติบโตและสราง
กําไรเพ่ิมข้ึนจากการขายผานระบบออนไลนผาน face book , line และส่ือโซเชียลตางๆ มากขึ้น และผูคาผลไมออนไลน
สวนมากมีระบบการวางแผนการบริหารจัดการจัดหา จัดสง จัดเก็บและระบบการสนับสนุนการขายผลไม โดยการใช
เทคโนโลยีการขนสงของผูบริการรับขนสงที่สามารถบันทึกขอมูลลูกคา ระบุตําแหนงสินคาสําหรับการติดตาม แจงระยะทาง 
และระยะเวลาอยางงาย เพ่ือการตอบสนองความตองการทําการตลาดผลไมออนไลนท่ีมีอยูปจจุบัน จากการวิจัยเชิงปริมาณพบวา
ผูคาผลไมออนไลนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีความพอใจในระบบการจัดการระบบการสนับสนุนการขายผลไม     
ที่มีประสิทธิภาพ* ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผูคาผลไมออนไลน     

ในระบบการคาผลไมที่มีอยูในปจจุบัน 

ระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ย ความถ่ี รอยละ 
ประสิทธิภาพ

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับ
คะแนน 

มีระบบการจัดการระบบการสนับสนุนการขายผลไมท่ีมีประสิทธิภาพ 50 100 4.034 .8353 มาก* 
มีระบบการจัดการคลัง/โกดังการเก็บผลผลิต(ผลไม)ท่ีมปีระสทิธิภาพ 50 100 3.989 .8319 มาก 
มีการตอบสนองความตองการทําการตลาดผลไมออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ 50 100 3.965 .9051 มาก 
มีระบบการจัดการขนสงผลไมท่ีมีประสิทธิภาพ 50 100 3.953 .8331 มาก 
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ผูคาผลไมออนไลนมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการเพื่อการคาผลไมออนไลนท่ีมปีระสิทธิภาพในระดับ
มาก ไดแก การใชระบบการคาผลไมออนไลน การใชแอพพลิเคช่ันสําหรับผูคาผลไมออนไลน การลดตนทุนโลจิสติกส            
ลดตนทุนคาขนสง การเก็บสินคา และลดตนทุนการบริหารจัดการระบบการคาผลไมออนไลน และมีความตองการเพิ่มชองทาง
การตลาดของเกษตรกรในการใชในระบบการคาผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากเชนกัน สวนระดับความคิดเห็น
ดานความตองการตอบสนองความตองการของลูกคา ดานความปลอดภัย ความนาเช่ือถือในการคาผลไมออนไลนท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด* ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผูคาผลไมออนไลนดานความ
ตองการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการคาผลไมออนไลน 

ระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ย ความถี่ รอยละ 
ประสิทธิภาพ

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับคะแนน 

การตอบสนองความตองการของลูกคา ดานความปลอดภัย ความ
นาเชื่อถือในการคาผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 

50 100 4.514 .7261 มากที่สุด* 

การใชแอพพลิเคช่ันสําหรับผูคาผลไมออนไลน 50 100 4.492 .7121 มาก 
ความตองการใชระบบการคาผลไมออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ 50 100 4.485 .7212 มาก 

การลดตนทุนโลจิสติกสดานตนทุนคาขนสง การเก็บสินคา และตนทุน 
การบริหารจัดการระบบการคาผลไมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 

50 100 4.379 .7846 มาก 

การเพ่ิมชองทางการตลาดของเกษตรกรในการใชในระบบการคาผลไม
ออนไลนที่มีประสิทธิภาพ 

50 100 4.346 .6558 มาก 

 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูคาผลไมออนไลนในการใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบ        

โลจิสติกสปจจุบันที่ใชอยูในระบบการคาผลไมออนไลนพบวา ผูคาผลไมออนไลนมีและใชระบบการสนับสนุนการขาย
ผลไมที่มีประสิทธิภาพในข้ันพื้นฐาน คือ เพจเฟซบุค ระบบไลนกลุม ระบบ Microsoft office - excel หรือ Microsoft office 
– word  ระบบยืนยันการรับและการรีวิวสินคาของลูกคาในระบบเพจเฟซบุก inbox และระบบไลน เพ่ือการสั่งจองผลไม
ออนไลน และจัดเตรยีมผลไมบรรจุลงกลอง สงสินคาตามที่อยูการจองของลูกคา สงหลักฐานการตดิตามสินคาใหกับลูกคา 
เปนไปตามระบบดังภาพที่ 3   

 

ภาพท่ี 3  ระบบการคาผลไมออนไลน 
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จากการวิจัยพบวา ส่ิงที่ผูคาผลไมออนไลนมีความตองการสําหรับการใชเทคโนโลยีการคาผลไมออนไลน        
คือ ระบบตลาดออนไลนท่ีลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ระบบการขนสง ระบบการชําระเงินที่มีการเชื่อมโยง       
ทั้งระบบหนาราน หลังราน ระบบขนสง และระบบการชําระเงิน ดังภาพที่ 4 เพื่อความสะดวกในการคาออนไลน และการ
ลดตนทุนการบริหารจัดการเน่ืองจากระบบการคาผลไมออนไลนเปนระบบการจองสินคากอน (pre-order) ทําใหบริหาร
จัดการดานการจัดเก็บสินคาไดอยางชัดเจนในเชิงปริมาณของสินคาและคุณภาพสินคาทางการเกษตร กอใหเกิดผลดี       
ในความสะดวกรวดเร็วและทําใหผูคาผลไมออนไลนสามารถลดคาใชจายดานการขนสง ลดคาใชจายในการเก็บรักษา
สินคา ลดคาใชจายเพื่อการชดเชยคาเสียหายของผลไม และประหยัดเวลาการรอคอยการสงสินคา และลดตนทุน        
เพ่ิมกําไรของการคาผลไมโดยไมผานพอคาคนกลาง นอกจากน้ีตลาดการคาผลไมออนไลนไดเติบโตไดอยางรวดเร็ว            
จากชองทางการส่ือสารหลากหลายรูปแบบทาํใหคนเขาถึงขอมลูขาวสารไดงายและสะดวกขึ้น 

 

ภาพท่ี 4 ระบบหนาราน หลังราน ระบบขนสง และระบบการชําระเงิน 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผูคาผลไมออนไลนเปนคนรุนใหมมีแนวทางบริหารจัดการดานโลจิสติกสการคาผลไมออนไลนอยางเปนระบบ
โดยดําเนินการวางแผนต้ังแตการจัดหา การคลังสินคา การกระจายสินคา การขนสง การส่ือสารทางการคาระหวางผูคา
และผูซื้อสินคา ทั้งน้ีเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและการรองเรียนเพื่อชดเชยความเสียหาย     
ของสินคา นอกจากน้ีผูคาผลไมออนไลนไดใชเทคโนโลยีระบบโลจิสติกสจากผูใหบริการรับขนสงที่ใหบริการขอมูล       
การขนสง ต้ังแตการรับขนสง คาบริการ การระบุตําแหนงสินคาเพื่อการตรวจสอบ การบันทึกขอมูลลูกคาที่เคยจัดสง    
และการยืนยันการรับสินคาของลูกคาใหผูคาผลไม ซ่ึงเปนความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยและความนาเช่ือถือ            
ในกระบวนการนําสงสินคาของผูคาผลไมออนไลน จากผลการวิจัยดังกลาวสามารสรุปและอภิปรายผลจากส่ิงที่ผูคาผลไม
ออนไลนไดรบัประโยชนจากการใชเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกสได 3 ประเด็นหลักดังตอไปน้ี  
 ประเด็นที่ 1 การลดตนทุนในการดําเนินงาน โดยผูคาผลไมออนไลนสามารถลดตนทุนและประหยัดคาใชจาย   
ในการดําเนินงานตางๆ ไดแก 1) การลดตนทุนการผลิต ดานการเก็บเก่ียวสินคาไมตองรอคอยการสั่งซื้อเน่ืองจากมีระบบ
การส่ังจองลวงหนา การจัดคลังสินคาคือสินคาไมตองการจัดเก็บและรอการสั่ง การจัดการคลังเม่ือสินคามาถึงสามารถ
บรรจุกลองและผูรับขนสงมารับบริการขนสงถึงผูคาไดตามเวลาที่กําหนด 2) ลดตนทุนส่ิงปลูกสรางคือผูคาผลไมออนไลน
ใชหนารานเปนเว็ปเพจออนไลนสามารถสื่อสารถึงลูกคาไดทุกเวลาและแทนการลงทุนรานคาอาคารและท่ีดิน  ลดตนทุน
ทางการเงินในดอกเบี้ยและคาเสียโอกาสการลงทุนสิ่งปลูกสราง 3) ลดตนทุนการบริหารจัดการดานการจางแรงงาน      
ดานตนทุนธุรกรรมทางการเงินเน่ืองจากลูกคาชําระผานระบบ internet banking ดานการบริหารลูกหน้ี และการบริหาร
จัดการโลจิสติกสเก่ียวกับการขนสงลดภาระผูคาออนไลนและลดความสูญเสียจากการใชเทคโนโลยีติดตามสินคา          
และกําหนดระยะเวลาการถึงมือผูรับปลายทาง ลดตนทุนการบริหารลูกหนี้ 4) ลดตนทุนทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด ลดตนทุนพอคาคนกลาง ลดตนทุนผูบริโภคการจัดหาสินคาผานพอคาปลีก ผลการวิจัยน้ีมีความสอดคลอง     
กับนิวรัตน วิจิตรกุลสวัสด์ิ (2561: หนา 197-213) ไดระบุวา การบริหารโลจิสติกสเปนกลยุทธสําคัญท่ีจะชวยให
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)  สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันและสามารถ
ทํากําไรไดเพิ่มข้ึน วัตถุประสงคหลักของการบริหารตนทุนโลจิสติกส มี 2 ประการดวยกัน คือ 1) เพ่ือเปนการลดตนทุน
รวมใหตํ่าลงไป  2) สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นที่ 2 การควบคุมการดําเนินงานในระบบโลจิสติกสต้ังแตตนนํ้าถึงปลายน้ําของผูคาผลไมออนไลน       
โดยผูคาผลไมออนไลนไดเริ่มบริหารจัดการการดําเนินงานต้ังแตการวางแผนการผลิต การสรางและการใชระบบการสั่ง
จอง การจัดหาเม่ือทราบปริมาณความตองการของผูบรโิภค การเคล่ือนยายผลผลิตสูการจัดเก็บและการบรรจุ จนถึงการ
ขนสงและการรับสินคาถึงลูกคาปลายทาง โดยใชสารสนเทศตาง ๆ ในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือการควบคุม         
การดําเนินงานสามารถทําใหการคาผลไมออนไลนประสบความสําเร็จดานการลดตนทุนการดําเนินงาน ลดการสูญเสีย
ผลผลิต ลดการรอเวลาลาชากอนกระบวนการผลิตสูการจัดการสินคาคงเหลือ และการสงถึงมือผูบริโภคปลายทาง       
การสรางความปลอดภัยและความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค นํามาซึ่งการเพิ่มขีด
ความสามารถและผลกําไรในการประกอบการใหกับผูคาผลไมออนไลน สอดคลองกับการบริหารตนทุนโลจิสติกส        
ของฐิติรัตน มมีากและคณะ (2563 : 642-654) ไดชี้ใหเห็นถึง การบริหารตนทุนโลจิสติกสเปนกระบวนการควบคุมตนทุน
ของกิจกรรมดานโลจิสติกสตั้งแตตนนํ้า จนถึงปลายน้ํา การวางแผน การคาดการณการจัดซ้ือจัดหา การผลิต              
การเคล่ือนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การขนสง และการกระจาย ทั้งขาเขาและขาออก ทั้งภายในและภายนอกสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล ลดตนทุน เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการ
ของลูกคา เพิ่มความ ปลอดภัย และความเช่ือถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและบริการ การบริหารและวิเคราะห
ตนทุนโลจิสติกสที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชวยใหผูประกอบการสามารถลดคาใชจายในการขนสง ทําใหสินคาและบริการ
มี ตนทุนที่ลดตํ่าลง อีกทั้งยังนํามาซึ่งความสามารถในการแขงขันและผลกําไรท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 ประเด็นที่ 3 ผูคาผลไมออนไลนมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มข้ึน โดยระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงระบบการคา       
เพ่ือการกระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทายดวยความปลอดภัยของสินคา ทันเวลากับความตองการ        
ของผูบริโภค โดยผูซื้อสามารถส่ังซื้อสินคาจากผูคาและใหทาํการขนสงสินคาไปยังปลายทางอีกที่หน่ึงไดตามความตองการ 
ซ่ึงระบบโลจิสติกสที่ดีมีผลตอการเขาถึงลูกคาไดอยางกวางขวาง เปนเหตุใหเพ่ิมขอบเขตตลาดไดกวางขวางมากข้ึน 
นอกจากน้ีการใชบริการของผู ใหบริการการขนสงแตละรายมีผลตอความพึงพอใจของการซื้อสินคาของลูกคา              
และการสั่งซ้ือซ้ํา การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของผูคาออนไลนและทําใหสรางโอกาสดานรายไดเพ่ิมสูงขึ้นมากกวา
การคาสงพอคาคนกลาง และราคาสินคาไมมีผลตอการสั่งซื้อของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยเก่ียวกับสวนประสม
การตลาดและการจัดการโลจิสติกสของภาคการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของเผด็จ ทุกขสูญ และคณะ 
(2561: 1271-1292) ไดพบวาการพยากรณความตองการของตลาด การขนสงผลผลิต การเกษตร การบริหารจัดการ
คลังสินคา การดําเนินการตามคําส่ังซ้ือของลูกคา การเลือกสถานที่ทางการเกษตร และการเคล่ือนยายวัสดุ มีอิทธิพล    
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น ของภาคการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยเชิงวิชาการ 
 1.1 จากงานวิจัยพบวาการพัฒนาการใชระบบโลจิสติกสสามารถลดตนทุนคาขนสง การเก็บสินคา         
และตนทุนการบริหารจัดการ รวมถึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยและความนาเช่ือถือในกระบวนการนําสงสินคา และสิ่งที่
สําคัญคือ  การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสใหกับผูผลิตผูคาสินคาทางการเกษตรใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะการดําเนินธุรกิจการเกษตรใหมีประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 1.2 เกษตรกรและผูคาสินคาการเกษตรรายยอยควรมุงเนนการพัฒนาและการสงเสริมความแข็งแกรง        
ในการใชเทคโนโลยีระบบโลจิสติกสเพื่อการสรางมูลคาเพ่ิมและการพัฒนาตลาดสินคาการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสําหรับ
ธุรกิจการเกษตรของเกษตรกรใหมากยิ่งข้ึน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 งานวิจัยในคร้ังน้ีเปนงานวิจัยที่ผูวิจัยมุงเนนศึกษาถึงระบบโลจิสติกสที่มีผลตอการบริหารจัดการตนทุน
ประสิทธิภาพดานตางๆ ที่เก่ียวของในการคาผลไมออนไลน ซึ่งแสดงใหเห็นวาสงัคมการเกษตรของเกษตรกรยุคเทคโนโลยี
ควรศึกษาเพ่ิมเติมและใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีระบบโลจิสติกสสําหรับธุรกิจการเกษตร 
 2.2 งานวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปสูการศึกษาดานการตลาดและการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเกษตรกรและผูคา
สินคาการเกษตรที่มีความสัมพันธกับเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส 
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แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 
สูการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 
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บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของการทองเท่ียวที่ย่ังยืน   
และการทองเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนนําเสนอแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย     
สูการทองเที่ยวท่ีย่ังยืน ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย และบทความ รวมทั้งการเขา
รวมประชุมสัมมนากิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ ใชการวิเคราะหเอกสารเปนหลักควบคูกับการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
ผลการวิจัยพบวา เปาหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนมีความสอดคลองเปนอยางมากกับแนวคิดการพัฒนา   
ที่ย่ังยืนในดานเศรษฐกิจเปนการสรางรายได เกิดการสรางงาน ดานสังคมเปนการฟนฟูวิถีชีวิตเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
ทางสังคมโดยผานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานส่ิงแวดลอมเปนการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน 
ดังน้ันจึงควรมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนระบบที่ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนสามารถเขามารวมดําเนินการได 
รวมกันกําหนดบทบาท หนาที่ของผูท่ีเขามาเก่ียวของ เนนพลังของชุมชนเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําหรือรวม
ดําเนินการ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบที่ เกิดข้ึนกับทรัพยากรในชุมชน            
ทีจํ่าเปนตองอนุรักษหรอืรักษาใหคงอยู ควบคูกับการสรางชุมชนมีสุข และความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจตอไป 
คําสําคัญ: การทองเท่ียวอยางยั่งยืน, การทองเท่ียวโดยชุมชน, การจัดการ, การมีสวนรวม 
 

Abstract 
The development of sustainable tourism has been broadly signified in different countries in 

the world. For Thailand, the country has adopted this particular framework as a driving mechanism to 
overcome financial limitation of a developing country towards the establishment of the rights to 
equality, equitability, the concentration on natural resources, and the distribution of the income of the 
citizens. This endeavor aims to find the guidelines to which direction the administration and 
management of Thailand’s tourism towards sustainable tourism can be carried out so that it is pushed 
forward with a more tangible perception. 

Hence, the objective of the development of community - based tourism is significantly 
correlated with the principle of sustainable development. Therefore, the development of the 
management of tourism of Thailand towards sustainable tourism, the case study of community - based tourism, 
should have a continuous and systematic progress that involves all relevant sectors in the participation. 
Apparently, the sustainable development of community - based tourism is the establishment of a 
constructive management that imposes the role of relevant stakeholders. It emphasizes the power of 
community to take part in brain - storming, decision making, doing, implementing, taking responsibility, 
and capturing the benefit. Lastly, it is considering the impact on resources in the community that 
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requires a lasting conservation and preservation concurrently with the building of a well-being 
community and vibrant economy onwards. 
Keywords: Sustainable Tourism; Community-based Tourism; Management; Participation 
 

บทนํา 
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม       

ของประเทศไทยเปนอยางมาก นํารายไดเขาประเทศ เกิดการจางงานสรางอาชีพ สงผลใหประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดี 
สอดคลองกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็วและถือไดวาเปนตัวจักรสําคัญ เน่ืองจาก
แหลงทองเที่ยวของประเทศไทยถือเปนจุดดงึดูดนักทองเที่ยวดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงาม
ของวัฒนธรรมประเพณี ผนวกกับความพรอมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่นักทองเท่ียวมีความสนใจเพื่อเดินทางเขามา
ทองเที่ยว แมในบางชวงเวลาจะประสบปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง หรือการเกิดภัย
ธรรมชาติ แตภาคการทองเที่ยวสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากประเทศไทยมีความพรอมในดานการอํานวย    
ความสะดวก การเดินทาง โรงแรมและที่พัก รานอาหาร แหลงการคา รวมทั้งสถานที่ท่ีเปนปจจัยสําคัญที่ ดึงดูด
นักทองเท่ียวอยางกรุงเทพมหานคร (Pechpakdee, 2021, p. 14) หากแตการทองเท่ียวที่ผานมาไดกอใหเกิดผลกระทบ
ทั้งผลดีและผลเสีย เชน การกระจุกตัวรายไดในเมืองหลัก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ปญหาขยะ     
จากการทองเที่ยว ซึ่งผูที่ดําเนินการดานการทองเที่ยวขาดความรูและความเขาใจในดานการพัฒนาและการจัดการ       
การทองเที่ยว ขาดความตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบเพียงมุงหวังแตกําไรในระยะสั้น และส่ิงสําคัญมาก คือ ขาดความ
รวมมืออันดีระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนที่ใชประโยชนจากการทองเที่ยวในรูปแบบ โดยที่ปญหา
เหลานั้นสะทอนถึงการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไม ย่ังยืนตามแนวทางการพัฒนาขององคการการทองเที่ยวโลก               
แหงสหประชาชาติ  (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ในการผลักดันการพัฒนาการ
ทองเท่ียวที่ย่ังยืนสูแผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 17 เปาประสงค   
ขององคการสหประชาชาติ  

ในปจจุบันการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคที่ผูบริโภคตองการรูปแบบของสินคา และบริการ        
เพ่ือตอบสนองความคาดหวังที่จะไดรับประสบการณที่แปลกใหมมากย่ิงขึ้น สําหรับประเทศไทยหนวยงานกระทรวง
ทองเที่ยวและกีฬาไดดําเนินการศึกษารูปแบบการทองเที่ยวใหม ๆ ท่ีสามารถนําความสมดุล และย่ังยืนใหเกิดขึ้นได      
ในประเทศไทย ไดแก การทองเท่ียวโดยชุมชน ที่เปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มุงเนนการเรียนรู ศิลปะ 
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหนักทองเที่ยวไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมจากชุมชนทองถ่ิน (Richards and Wilson, 2006, 
p. 1209) ซ่ึงเปนการสรางมูลคาใหกับทองถ่ินและเพิ่มพูนประสบการณใหกับนักทองเที่ยวที่ไดรวมเรียนรูผานกิจกรรมจาก
ชุมชน อีกทั้งเกิดการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑทองถิ่น สามารถกระจายรายไดใหชุมชน เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง 
สามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว มีสวนชวยสรางรายไดใหกับชุมชน โดยที่ชุมชนนั้นยังคงไวซึ่งเอกลักษณ 
และอัตลักษณของตนไดอยางดี ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังคงความอุดมสมบูรณ สําหรับสถานการณการทองเที่ยว      
โดยชุมชนที่สําคัญของประเทศไทยในระดับนโยบาย จากขอมูลในการสัมมนาออนไลนเร่ือง “พัฒนาชุมชนทองเที่ยว
อยางไรใหย่ังยืน CBT Re-design จัดโดยองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการ
มหาชน) มีนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิการทองเที่ยวของประเทศไทย รองศาสตราจารยเทิดชาย ชวยบํารุง กลาววา “ภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เนนการสราง Value-Based Economy หรือ เปนการ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ในแบบ Experience Economy ไดมีการจัดตั้งอนุกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนภายใต 
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ กําหนดแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงชาติ มีชุมชนท่ีไดรับ
การประชาสัมพันธเปนแหลงทองเที่ยว ราว 2,500 แหง และมีชุมชนผานเกณฑ CBT Thailand ระดับ A จํานวน 270 
ชุมชน ระดับ B จํานวน 296 ชุมชน และกําลังพัฒนา จํานวน 274 แหง” (Katchwattana, 2021) ดวยเหตุผลดังกลาว   
จึงนํามาสูสิ่งท่ีตองการคนหาแนวทางการบริหารจัดการการทองเท่ียวของประเทศไทยสูการทองเท่ียวที่ย่ังยืน กรณีศึกษา
การทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งแนวทางดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกชุมชนและผูที่เก่ียวของสําหรับการพัฒนาดาน     
การทองเท่ียวของประเทศไทย และสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนแกชุมชนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือทบทวนความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของการทองเที่ยวที่ย่ังยืน และการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวของประเทศไทยสูการทองเที่ยวท่ียั่งยืน กรณีศึกษา
การทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีรูปแบบการวิจัยเชิงคณุภาพ ประกอบดวย การวิจัยเอกสารเปนหลักควบคูกับการสัมภาษณ 

เชิงลึก  
ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และการ

พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ภาครัฐ (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมการทองเที่ยว) องคกร
อิสระ (องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ภาคเอกชน 
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ภาควิชาการ (อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ) และผูนําชุมชนท่ีดําเนินการทองเที่ยว      
โดยชุมชน จํานวน 10 คน ดําเนินการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

 
ตารางที่ 1 ผูใหขอมูลหลัก 

หนวยงาน พ้ืนท่ี เพศ Code 
ภาครัฐ กรงุเทพฯ ชาย PG1 
ภาครัฐ กรงุเทพฯ ชาย PG2 
องคกรอิสระ กรงุเทพฯ หญิง PO1 
องคกรอิสระ กรงุเทพฯ ชาย PO2 
ภาคเอกชน กรงุเทพฯ หญิง PP1 
ภาคเอกชน กรงุเทพฯ ชาย PP2 
ภาควิชาการ ภาคเหนือ หญิง PI1 
ภาควิชาการ ภาคใต หญิง PI2 
ผูนําชุมชนท่ีดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชน ภาคเหนือ ชาย PL1 
ผูนําชุมชนท่ีดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชน ภาคกลาง หญิง PL2 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เปนการต้ังคําถาม

แบบเปดกวาง ผูใหขอมูลหลักสามารถออกความคิดเห็นไดอยางอิสระ การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
วิธีการเก็บขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของบทความตาง ๆ ไดแก Science Direct, Scopus และ 
Google Scholar และ Thai Journal Online โดยคําสําคัญ (Key Words) ที่ใชสําหรับการสืบคนมีจํานวนท้ังสิ้น 3 คํา 
คือ การทองเที่ยวที่ย่ังยืน การทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการ เปนตน สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 
การเขารวมการประชุมสัมมนาในหัวขอเรื่อง “ทองเที่ยวไทยวิถีใหม (New Normal) : โอกาสและความทาทาย” เม่ือวันที่ 
27 สิงหาคม 2563 โครงการ “คิดถึงชุมชน” การอบรม “การพัฒนานักออกแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” (Creating 
Creative Tourism Program) พรอมกับเครือขายกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคประเทศไทย เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2564 รายการ EEC Focus “ทองเท่ียวโดยชุมชน” วิถีสูความย่ังยืน  

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการหลัก 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก การวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
โดยตั้งเกณฑสําหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวขอการประชุม สัมมนาที่เก่ียวของการการศึกษา หลังจากน้ันพิจารณา
ประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในขอมูลที่ไดรับทั้งหมด และนําประเด็นหลัก 
(Major Themes) มาพิจารณาแบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub-Themes) และหัวขอยอย (Categories) (Cresswell, 
1994, p. 168; Onwuegbuzie, Leech and Collins, 2012, p. 13) และทายที่สุดคือการสรางขอสรุปแบบอุปนัย     
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โดยการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได มาวิเคราะหหาความเก่ียวโยงของความสัมพันธ เพ่ืออธิบาย
และสรุปภาพรวมทั้งหมด 

ทั้งน้ีผูวิจัยมีการตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล ในการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) การเปรียบเทียบและตรวจสอบ
ความแนนอนของขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ 2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Multiple Investigator 
Triangulation) โดยการใชนักวิจัยมากกวา 1 คน และ 3) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการ (Methods Triangulation) 
การเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาจากการเก็บขอมูลหลายวิธีการ ตลอดจนผูวิ จัยคํานึงถึงจริยธรรมของการวิจัยดวย           
การขออนุญาตจากแหลงที่มาของขอมูล และการนําเน้ือหาการวิเคราะหสงใหผูที่มีสวนเก่ียวของยินยอม ระยะเวลา      
การดําเนินการศึกษาต้ังแต สิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 เปนระยะเวลา 9 เดือน เน่ืองจากสถานการณการระบาด
ของไวรัสโคโรนาทําใหกระบวนการดําเนินการพัฒนาของแตละหนวยงานสวนใหญจะใชรูปแบบออนไลนเปนหลัก 
 

ผลการวิจัย 
 1. การทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

หลากหลายประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวใหประเทศของตนดําเนินการทองเท่ียวใหเกิด
ความย่ังยืน อันเปนมาจากผลกระทบและปญหาตาง ๆ ซึ่งการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนน้ันเริ่มตนจากแผนแมบท
ของโลกน่ันคือ แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 ที่วาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืนโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวาง    
การบริโภค ประชากร และความสามารถในการรองรับของโลกตอการคํ้าจุนสิ่งมีชีวิต (Earth’s Life Supporting 
Capacity) โดยมุงสูความสมดุลท้ัง สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) ชุมชนนาอยู (Healthy 
Communities) และ ความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ (Economic Vitality) และเปนสรางหลักประกันวาการดําเนินงาน
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวเปนไปได โดยใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดท่ีมี         
การกระจายอยางเปนธรรม ซึ่งรวมถึงการจางงานที่มั่นคงและโอกาสในการสรางรายได และบริการทางสังคมแกชุมชน    
ที่อาศัยอยู และมีสวนในการบรรเทาความยากจน ซ่ึง องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations 
World Tourism Organization: UNWTO) ใหความหมายของการทองเที่ยวอยางย่ังยืน คือ  

"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental 
impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities” 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand, 2020) ไดสรุปการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
คือ “กิจกรรมการทองเที่ยวตองสามารถดํารงอยูได มีนักทองเท่ียวมาเยือนอยางสม่ําเสมอ ทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ยังคงรักษาความดึงดูดใจไวไดไมเสื่อมคลาย ธุรกิจบริการมีผลกําไร ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ สังคม 
วัฒนธรรม จะตองไมเกิดขึ้น หรอืเกิดขึ้นนอยที่สุด และมีการจัดการอยางย่ังยืน” 
 องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (Designated Areas for Sustainable 
Tourism Administration, 2021, pp. 1) ใหความหมายของการทองเที่ยวอยางย่ังยืน หมายถึง “การจัดการรูปแบบ   
การทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนและรองรับสภาวะในอนาคตทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 
สุขภาพ ความปลอดภัย คณุภาพ และสุนทรียภาพ โดยคาํนึงถึงการใชทรพัยากรที่มีคุณคาอยางสมเหตุสมผล และสามารถ
รักษาเอกลกัษณทางธรรมชาติอัตลักษณทองถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน และสุนทรียภาพ เพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน” 
 ดังน้ัน สามารถสรุปไดวาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเปนการทองเที่ยวที่มีสวนเก่ียวของท่ีทําใหเกิดการพัฒนาอยาง
สมดุลทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ เปนการสรางรายได และเกิดการสรางงาน ดานสังคม เปนการฟนฟูวิถีชีวิต        
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมโดยผานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานสิ่งแวดลอม เปนการสรางแรงจูงใจ            
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งผูที่ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมากมายหลายสวน ไดแก นักทองเที่ยว 
เจาของแหลงทองเท่ียว ผูประกอบการทองเที่ยว ชุมชน สังคม และประเทศ 

2. การทองเท่ียวโดยชุมชน 
ความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน Kampetch and Jitpakdee (2018, p. 120) ใหความหมายวา     

การทองเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง “รูปแบบการทองเที่ยวมีจุดเริ่มตนจากคนในชุมชนเปนเจาของทรัพยากรชุมชน รวมคิด 
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รวมทํา รวมวางแผน รวมกําหนดรูปแบบการทองเท่ียว ที่สามารถดึงศักยภาพดานการทองเที่ยวภายในชุมชน ตอบสนอง
ความตองการผูเย่ียมเยือนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน โดยที่ชุมชนและผูเย่ียม
เยือนเปนผูไดประโยชนรวมกัน” ซึ่งการใหความหมายของการทองเท่ียวโดยชุมชนมีนักวิชาการใหความสนใจอยาง
มากมายโดยเฉพาะนักวิชาการในประเทศไทยอาจเน่ืองมาจากการสงเสริมนโยบายของภาครัฐทั้งกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา กรมการทองเที่ยว และองคการอ่ืน ๆ อยาง องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

ทั้งน้ี ในบางคร้ังอาจเกิดความสับสนของความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based 
Tourism) และการทองเที่ยวชุมชน (Local Tourism) หรือการทองเที่ยวในชุมชน (Tourism in Community)            
ซ่ึงในเบื้องตนขอแตกตางระหวางการทองเที่ยวโดยชุมชนและการทองเที่ยวชุมชน กลาวคือ การทองเท่ียวโดยชุมชน 
(Community-Based Tourism) คือ ชุมชนเปนเจาของทรัพยากรทางการทองเที่ยว มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
กําหนดทิศทาง และตัดสินใจ เกิดการรวมกลุมภายในชุมชนเพ่ือบริหารจัดการการทองเท่ียว ทําใหชุมชนมีรากฐาน         
ที่เขมแข็ง มีทิศทางและจุดยืนท่ีชัดเจน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม และวิถีชีวิตทองถ่ินระหวางนักทองเที่ยว    
และชุมชน คนในชุมชนไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม และเกิดการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน          
และที่สําคัญการทองเที่ยวโดยชุมชนไมใชรายไดหลักสําหรับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหากแตเปนเพียงรายได
เสริม ซ่ึงเมื่อไมมีนักทองเที่ยวเขามา คนในชุมชนยังสามารถประกอบอาชีพหลักของตนเองได ในขณะที่การทองเที่ยว
ชุมชน (Local Tourism) สวนใหญนักทองเท่ียวเดินทางเขามาในชุมชนโดยที่ผลประโยชนทางการทองเท่ียวอาจไมตกสู
ชุมชนอยางแทจริง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวอาจไมเทียบเทาในรูปแบบ
กลุมท่ีมีการแบงบทบาทหนาท่ีกันอยางชัดเจน นักทองเที่ยวมาเย่ียมชมวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นแตอาจไมมีการเขาไปรวมทํา
กิจกรรมอยางลึกซ้ึง ผลตอบแทนจากการทองเท่ียวอาจไมทั่วถึงในภาพรวมทั้งชุมชน และแมวาชุมชนจะเปนแหลง
ทองเท่ียวแตอาจไมกอใหเกิดรายไดใหกับคนในชุมชน นอกจากน้ี การทองเที่ยวชุมชนเปนเพียงแคการเย่ียมชมวิถีชีวิต
ชุมชนทองถิ่นโดยไมมีการเขาไปทํากิจกรรมอ่ืนใดอยางลึกซึ้งและแทจริง (Tourism Authority of Thailand, 2020)      
ซ่ึงนักทองเที่ยวหรือผูเย่ียมเยือนเปนเพียงแคผูเสพความสุขเพียงชั่วคราวในการเดินทางไปทองเที่ยวในชุมชน แตในขณะที่
นักทองเท่ียวหรือผูเย่ียมเยือนที่เดินทางเขาไปทองเท่ียวในชุมชนที่ชุมชนมีการบริหารจัดการ จะทําใหเกิดคุณคารวมกัน
ระหวางนักทองเที่ยวหรือผูเย่ียมเยือน และเจาบานหรือคนในชุมชน 

องคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชน มีองคประกอบ 4 ดานสําคัญ (The Thailand Community Based 
Tourism Institute Foundation, 2012)  ดังตอไปน้ี 1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน มีวัฒนธรรมประเพณี  
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน การทองเที่ยวโดยชุมชนมีความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเห็นคุณคา      
ของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนของตน เพื่อนักทองเที่ยวไดสัมผัสทรัพยากรตางๆ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ที่มีอยูตาม
ธรรมชาติในทองถ่ิน 2) ดานองคกรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีปราชญหรือผูมีความรู ทักษะ และความ
เช่ียวชาญ ในการนําเสนอวัฒนธรรมทองถ่ินใหคนภายนอกไดรับรู การที่มีผูเย่ียมเยือนสนใจในทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมทองถ่ิน และหรือวิถีชีวิต สรางความประทับใจใหกับผูมาเย่ียมเยือน (Asker, Boronyak, Carrard and 
Paddon, 2010) 3) ดานการบริหารจัดการ เปนการวางแผน ออกแบบ และการจัดการพื้นที่ที่เปนผูกําหนดกฎ กติกา    
ในการจัดการทรัพยากรธรรมของชุมชน โดยที่ผลประโยชนสามารถกระจายได ท่ัวถึง มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน             
ตอเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตคนทองถ่ิน ที่มุงใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวนําไปสูการกระรายได และผลกําไร      
ที่เกิดจากการทองเที่ยวใหเกิดกับชุมชนอยางแทจริง (Phoonak, 2015; Lindberg, Enriquez and Sproule, 1996) 
และ 4) ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเท่ียวสามารถสรางความรูและความเขาใจในวิถีการดํารงชีวิต และ
วัฒนธรรมที่แตกตาง เกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบาน ความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร ที่มีสวนชวยใหบุคลากร
ภายในชุมชน ไดรับโอกาสการฝกอบรม เพ่ือสรางทักษะความรู ความเขาใจ อาจในลักษณะการแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณระหวางสมาชิกดวยกันหรือกับบุคคลอื่นๆ เชน ผูเชี่ยวชาญท่ีอยูนอกเครือขายชุมชน นักวิชาการ บุคลากร
ของรัฐ และนักทองเที่ยว (Pimonsompong, 2012, p. 1) 
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สอดคลองกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางย่ังยืน (Ministry of Tourism and Sports and Designated Areas for Sustainable Tourism Administration, 
2016) ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว   
ที่เกิดจากการพัฒนาตามหลักเกณฑ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) มีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก      
1) กลุมทองเท่ียวชุมชนมีการจัดการอยางย่ังยืน 2) การทองเท่ียวโดยชุมซนมีการกระจายผลประโยชนสูทองถ่ิน สังคมและ
คุณภาพชีวิต 3) การทองเท่ียวโดยชุมชนมีการอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 4) ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและย่ังยืน และ5) ดานบริการและความปลอดภัย ทั้งนี้ เทิดชาย     
ชวยบํารุง ไดอธิบายหัวใจสําคัญของการทองเท่ียวโดยชุมชน คอื การมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนตองมีสิทธิมาบริหารฐาน
ทรพัยากร แหลงทองเที่ยว เน่ืองจากพราะการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนท่ีจะชักชวนใหทุกฝายมารวมมือกันพัฒนาใหเกิด
ผลลัพธท่ีดีตอชุมชนไทยในระยะยาว (Katchwattana, 2021) ซึ่งในประเทศไทยมีชุมชนที่ตองการเปนชุมชนทองเที่ยว 
จํานวน 4,000 ชุมชนทั่วประเทศ สําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ไดรับการยกระดับมาตรฐานภายใต
มาตรฐาน CBT Thailand Standard ท่ีถือวาเปนมาตรฐานที่สําคัญที่จะเปนตนแบบของการทองเท่ียวไปสูความยั่งยืน 
อาทิเชน ชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อูทอง ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ชุมชนคาทอลิกริมนํ้าจันทบูร ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี วิสาหกิจชุมชนบานพรุจูด ตําบลบอหิน อําเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง เปนตน (Matichon Online, 2020) 

3. แนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยสูการพฒันาการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 
 การทองเที่ยวโดยชุมชนมีความเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวอยางย่ังยืนน้ัน เน่ืองจากการทองเที่ยวโดยชุมชน
สะทอนถึงสิทธิชุมชนทองถิ่น กลาวคือ การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการทองเท่ียวท่ีมีการจัดการโดยชุมชน ชุมชน        
เปนเจาของทรัพยากรตาง ๆ ในชุมชนที่นํามาเสนอรูปแบบหรือกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ ไดแก การทองเที่ยว             
เชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเท่ียวเชิงเกษตร เปนตน ตลอดจน        
การทองเท่ียวโดยชุมชนยังคํานึงถึงสิทธิของทรัพยากร ไดแก ทรพัยากรปาไม ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากร
ทางธรณ ีวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร และสถาปตยกรรม เปนตน ดังน้ัน แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
สูการเปนการทองเท่ียวที่เกิดความย่ังยืน สามารถดาํเนินใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรม ดงัน้ี 
 3.1 การกําหนดรูปแบบการจัดการ  
 รูปแบบการบริหารจัดการของการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมจากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบวา         
การทองเที่ยวโดยชุมชนเนนและใหความสําคัญกับคนในชุมชน ดังน้ัน กระบวนการจัดการที่จําเปนควรเริ่มต้ังแต        
การวางแผนในการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนของผูมีสวนเก่ียวของในระดับชุมชน ประกอบดวย กลุมที่ตองการ
ดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนที่อาศัยในชุมชน โดยบทบาทหนาที่ของแตละ
กลุมจะมีความแตกตางกันไป ยกตัวอยางเชน กลุมท่ีตองการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนมีบทบาทในการกําหนด
กิจกรรมทางการทองเที่ยวจากทรัพยากรของชุมชน สําหรับองคการปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริม 
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวอยางเหมาะสม ในสวนของประชาชนที่อาศัยในชุมชนมีบทบาท     
ในรวมกําหนดตัวชี้วัดของผลการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ทั้งน้ีในกระบวนการวางแผนจําเปนตองมี      
การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคทท่ีชัดเจน อาทิ การกระจายรายได การลดความเหลื่อมล้ําในพ้ืนที่ ดังที่ผูบริหาร
องคกรอิสระไดกลาววา 
 “การพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนน้ัน พันธกิจของXXX หน่ึงก็คือ การสรางชุมชนตนแบบ สองคอืการนําการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนหรือที่เราเอาเกณฑการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงประเทศไทยไปจับที่เราไดยินช่ือกันในนาม XXX อีก
อันก็คือการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพ่ือใหเกิดเศรษฐกิจที่มีรายไดเพิ่มข้ึนของชุมชน อันที่สามเปนการบูรณาการทุกภาคี
เครือขายใหมารวมกันในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางเปนระบบ การท่ีxxxไปทํากับชุมชนมันไปตอบโจทยรัฐบาลที่อยาก
ใหมีการกระจายรายไดสูชุมชนฐานราก และลดความเหล่ือมลํ้าในพื้นที่” PG1 

กระบวนการตอมา คือ การจัดองคการ จะมีผูเก่ียวของเพิ่มเติมเขามา เชน สถานศึกษาในชุมชน โดยทั้ง 
องคการบริหารสวนตําบล ประชาชนที่อาศัยในชุมชน กลุมที่ตองการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชน และสถานศึกษา     
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ควรรวมกันวางโครงสรางขององคการดานการทองเท่ียวโดยชุมชน มีผูดูแลรับผิดชอบอยางชัดเจน และเม่ือมีการจัดตั้ง
ผูรับผิดชอบที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ย่ังยืนน้ัน  

กระบวนการหลังจากน้ี คือ การนํา/การส่ังการโดยเหลาบรรดาผูนําทุกภาคสวนที่จะมาขับเคลื่อน                  
ในการออกแบบกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชนดวยการใชการทองเที่ยวเปนอาชีพเสริม
เพียงเทาน้ัน พิจารณาประเด็นตาง ๆ ทั้งบริบทของชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ขีดความสามารถของชุมชน                
และกระบวนการสุดทายคือการควบคุมและประเมินผล ซึ่งขั้นตอนน้ีนอกจากผูที่เก่ียวของในชุมชนแลว ยังตองมีสวน    
ของนักทองเที่ยวหรือผูเย่ียมเยือนที่จะมาแสดงความคิดเห็นหรือชื่นชมส่ิงที่ชุมชนนําเสนอของดีของชุมชน หรือมิตรภาพ   
ที่ดีของชุมชนกอเกิดความสัมพันธอันดีในการสรางส่ิงที่ดีเกิดขึ้นในชุมชน ขยายไปภาคสวนสังคม จนไปถึงระดับประเทศ 
นอกจากผู ท่ีเ ก่ียวของอีกกลุมหน่ึง คือ ประชาชนในชุมชนที่จะคอยติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนของ           
การทองเท่ียวโดยชุมชนวาเกิดผลกระทบใดบางที่นําการทองเท่ียวโดยชุมชนมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา อยางผูนํา    
ที่ดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชนทานหน่ึง กลาววา “เราตองดูส่ิงที่เรามี ขายในสิ่งที่เราเปนและไมฝนตัวเอง เพราะเราทํา
การทองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือนําเสนอของดีของเราใหคนอื่นไดเห็นเปนการสรางโอกาส สรางรายไดเสริม และเกิดแนว
ทางการพัฒนาคนซึ่งเปนทรพัยากรที่สําคัญของชุมชน” (PL1) 
 3.2 การกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของคนในชุมชนถือวาเปนส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากการมีสวนรวมเปนการรวมดําเนินกิจกรรมดานการทองเท่ียวรวมกัน ไมวาจะ
เปนการใหคําปรึกษารวมกัน การรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น การรวมเปนพันธมิตร การรวมดําเนินกิจกรรม             
และการรวมไดรับผลประโยชน ทั้งน้ี กระบวนการทํางานของสมาชิกในชุมชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแนวทาง      
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีข้ันตอนของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน สามารถเรียกวา “การจัดการ
แบบมีสวนรวม” ดังที่ Elinor Ostrom นักรัฐศาสตร ชี้ใหเห็นถึง การใหชุมชนหรือกลุมผูใชบริการ/ทรัพยากรเขามา
รวมกันอยางสมัครใจเพ่ือทําหนาที่ดูแลทรัพยสินดังกลาวดวยตนเอง โดยมีการจัดใหมีโครงสรางอํานาจการตัดสินใจ        
ที่ไมจํากัดอยูกับองคกรใดองคกรหนึ่ง หากแตควรใหมีหลายศูนยกลางการตัดสินใจขึ้นในระดับตาง ๆ (Ostrom, 1990) 
อีกทั้งการจัดการโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจอาจเปนการสรางความสัมพันธระหวางงานกับผูปฏิบัติ         
ส่ิงเหลาน้ี ตองมาจากคนในชุมชนเปนหลัก ถาคนในชุมชนไมเห็นดวยกับการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนทําใหเกิด
ความขัดแยงของคนในชุมชนจนกลายเปนปญหาของการพัฒนาชุมชนก็วาได เน่ืองจาก คนในชุมชนเปนเจาของทรัพยากร 
และเขาใจปญหาเปนอยางดี หากแตในทุก ๆ กระบวนการของการจัดการที่คนในชุมชนไมสามารถทําได หรือทําไดไมดีพอ 
อาจมีผูที่ มีความรู ความเชี่ยวชาญ ที่จะมาคอยเปนพ่ีเลี้ยงใหแกชุมชน อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมเปนปจจัยที่ มี
ความสําคัญตอพัฒนาของชุมชนใหบรรลุสําเร็จตามความมุงหมายของชุมชน (Arnstein, 1969; Cohen and Uphoff, 
1980) โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเปนฝายตัดสินใจกําหนดปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
เสริมพลังอํานาจใหแกประชาชน/กลุมองคกรชุมชน ใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร โดยที่
สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกทํางานรวมกันเพ่ือแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม โดยในกรณีน้ีบุคคลภายนอกมีบทบาท
หนาที่เฉพาะดานการสนับสนุนขอมลูเก่ียวกับทิศทางตาง ๆ ในการดําเนินการ ในขณะที่บุคคลในทองถ่ินเปนผูที่เขามารวม
คิด รวมกันตัดสินใจ รวมทํา และรวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณการดานทองเที่ยวโดย
ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนในชุมชน (Voratitipong, 2009, p. 6; Mukda, 2014, p. 187) 
 ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมของการทองเที่ยวโดยชุมชนอาจในหลักการของการมีสวนรวมแบบ Co-Creation 
ดังที่ผูบริหารองคกรอิสระไดกลาว  
 “การทํางานแบบ Co-Creation เปนการเขาไปรวมดูวาในทองถ่ินมีของดอีะไร บางชุมชนทําอยูแลว แตไมรูวาน่ี
คือของดี สามารถผนวกเขากับกิจกรรม และผนวกกับเสนทางการทองเท่ียวเพื่อนําไปขายได ซ่ึงจะเริ่มต้ังแตรวมกันคิด 
และวางแผนกันวาจะทํายังไงตอ และสุดทายก็รวมกันปฏิบัติหรือลองทําดู สําคัญก็คือตองรวมกันรับผิดชอบดวย และ
สุดทายที่อยากใหเปนไปตามนโยบายคือ รวมกันรบัผลประโยชน” PG1 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
521 

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

 3.3 การกําหนดรูปแบบความย่ังยืน 
การกําหนดรูปแบบความย่ังยืนของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนควรมีการคํานึงถึงความหลากหลายทาง

ชีวภาพตามบริบทพ้ืนที่ เชน มีการกําหนดการคุมครองและฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยเพิ่มการมีสวนรวมเพื่ออนุรักษ ฟนฟู 
รักษาแหลงที่อยูอาศัยของพืช สัตว และสิ่งมีชีวิต การลดภัยคุกคามและมลพิษดวยการเผาระวัง ควบคุมการใชสาร        
กอมลพิษ กําจัดและบําบัดของเสียอยางเหมาะสม การอนุรักษ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ การสรางความรู
และความเขาใจถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติชนิดตาง ๆ ในพ้ืนที่ และการใชประโยชนอยางเหมาะสม ดวยการ
วางแผนพัฒนาเพิ่มมูลคาและคุณคาไปพรอม ๆ กัน (Thailand Environment Institute Foundation, 2019) 

แมวาการทองเท่ียวโดยชุมชนคาดหวังเพียงแคเปนการสรางรายไดเสริมไมใชรายไดหลักของชุมชน หากแตถา
ชุมชนพิจารณาแลววาทรัพยากรในชุมชน ศักยภาพของชุมชน มีความโดดเดนสามารถสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวหรือผูเย่ียมเยือนไดน้ัน การทองเที่ยวโดยชุมชนอาจเปนรายไดหลักใหกับคนในชุมชนก็เปนได อยางไรก็ตาม 
เปนท่ีทราบกับดีอยูวาทรัพยากรในชุมชนสามารถใชแลวหมดไปไดหากไมมีการใหความสําคัญ หรือใสใจท่ีจะทํานุบํารุง 
รักษาทรัพยากรในชุมชนใหคงอยูในสถาพถาวรน้ัน ซึ่งเม่ือทรัพยากรในชุมชนหมดไป หรือการดําเนินกิจกรรมของการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนเกิดผลกระทบเชิงลบ เชน ขยะและสิ่งปฏิกูล หรอืทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  
 ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวถึงผลจากการทองเท่ียวกอนสถานการณการระบาดของไวรสัโคโรนา กลาววา “เมื่อกอน
อุทยานรับคนจํานวนมากจนทําใหธรรมชาติเสียหาย ทําใหอุทยานตองจํากัดผูเขาอุทยาน ซ่ึงมาขณะน้ีเกิด COVID – 19 
ทําใหนักทองเท่ียวลดลง สงผลใหธรรมชาติน้ันฟนฟูกลับมาสวยงามเหมือนเม่ือกอน อุทยานจึงกําหนดเรื่องคนเขาชมแบบ
รับจํากัดจํานวนคนตอวัน และสามารถจองลวงหนาผานแอป และอุทยานมีมาตรการเนนยํ้า 3 มาตรการ คือ 1. มาตรการ
ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด19 ตามประกาศศูนยบริหารสถานการณ แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด19) 2. มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและการบริการนักทองเที่ยว (ชวงเทศกาล) อาทิ การจัดเตรียม
อุปกรณกูภัย และบรรเทาอุบัติเหตุ รวมถึงการประชาสัมพันธ กรณีเกิดเหตุในแหลงทองเที่ยว ใหมีความพรอมตลอด 24 
ช่ัวโมง 3. มาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอุทยานแหงชาติและวนอุทยาน” PG2 
จึงทําใหรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืนควรกําหนดรูปแบบความย่ังยืนทางดานสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ (Natural Environment) ของชุมชนเปนหลัก สรางกลไกในการอนุรกัษทรัพยากรในชุมชน นอกเหนือจากการ
ใหความสําคัญกับทรัพยากรในชุมชนควรใหความสําคัญกับการทําใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมดวยการสรางชุมชน     
นาอยู (Healthy Communities) และ ความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ (Economic Vitality) ควบคูกันไป ดงัที่ Elkington 
(1999, อางอิงใน Wattanakuljarus, Vorasittha and Seenprachawong, 2017, pp. 5) กลาววา “การพัฒนาอยาง
ย่ังยืนดานเศรษฐกิจจําเปนตองสรางคุณคาใหแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายอยางสมดุล โดยมีผลกําไรเปนเสมือนทางผาน
ไปสูประโยชนสุขรวมกันของทุกฝาย เพื่อใหทุกฝายเติบโตอยางย่ังยืนไปพรอม ๆ กัน”   
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ย่ังยืนเปนสิ่งที่บรรดาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสําคัญ เปนการทองเที่ยวที่มี   

สวนเก่ียวของท่ีทําใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ เปนการสรางรายได และเกิดการสรางงาน 
ดานสังคม เปนการฟนฟูวิถีชีวิต เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูทางสังคมโดยผานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานสิ่งแวดลอม 
เปนการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซ่ึงผูที่ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ไดแก นักทองเที่ยว 
เจาของแหลงทองเที่ยว และผูประกอบการ เปนตน การดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทยสูการทองเที่ยว
อยางย่ังยืนเพ่ือตอบสนองความตองการผูเย่ียมเยือนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
ที่ชุมชนและผูเย่ียมเยือนเปนผูไดประโยชนรวมกัน โดยมีผูมีสวนเก่ียวของ 2 กลุม ไดแก กลุมผูมีสวนเก่ียวของดานอุปทาน 
(Supply Stakeholders) ทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบาย กลาวคือ ระดับชุมชนอยาง กลุมที่ตองการดําเนินการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน หรือแมแตกระทั่งประชาชนที่อาศัยในชุมชนควรมีการวางแผนการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน กําหนดบทบาท หนาที่ของผูที่เขามาเก่ียวของ โดยเนนพลังของชุมชนเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมทํา หรือรวมดําเนินการ หรือใครจะเปนผูประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชการทองเท่ียวโดยชุมชนมาเปน
เครื่องมือสําหรับพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สําหรับระดับนโยบายที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ 
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เชน สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนในแตละพื้นท่ีขององคการบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) ควรมีการวางนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยว      
โดยชุมชนเนนการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน และกลุมผูมีสวนเก่ียวของดานอุปสงค (Demand Stakeholders) โดยมี
ผูรับผิดชอบหลักระดับนโยบายหนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว และองคการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) สนับสนุนงบประมาณ ระเบียบกฎเกณฑ   
ตาง ๆ หนวยงานภาคเอกชน เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรมีการมีสวนรวมในการวางแผนประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทยใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ และสถาบันการศึกษา
พัฒนาทุนมนุษยดานการทองเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนการวิจัยดานการทองเที่ยวเพื่อมีขอมูลตาง ๆ ใหกับหนวยงาน      
ที่สนใจ 

 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวของประเทศไทยสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยวาที่ผานมาการ

ดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยเกิดผลเปนอยางไร เชน การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ทางสังคม เปนตน  

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ ที่มีการนําแนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชนมาใชในการพัฒนา    
การทองเที่ยวที่ย่ังยืนเพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางสําหรับประเทศไทย 

3. ควรมีการศึกษาชุมชนที่ ดําเนินการทองเที่ยวแตไมประสบความสําเร็จเพื่อคนหาสาเหตุใดที่ทําให            
การทองเที่ยวโดยชุมชนไมประสบความสําเร็จ 

กิตติกรรมประกาศ  
 ผู วิจัยได รับความกรุณาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรูทําใหบทความฉบับน้ีสําเร็จ
ลุลวงได 
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บทคดัยอ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอขั้นตอนการสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่น
สมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาทในการสรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ
ชุมชน และเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑชุมชนจากการแปรรูปสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของชุนชน คือวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย และผูสนใจ   
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ระหวาง พ.ศ. 2561-2562 โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและประยุกตวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบ   
มีสวนรวม มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การเก็บขอมลู 2) การคัดสรร 3) การพัฒนาผลิตภัณฑและทดสอบผลิตภัณฑ 4) การอบรม
ถายทอด และ 5) การประเมินผล พ้ืนที่ศึกษาคือ หมู 4 ตาํบลศลิาดาน อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 

ผลการวิจัยพบวาผลิตภัณฑชุมชนใหมจากภูมิปญญาทองถ่ินสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 2 ผลิตภัณฑ 
ไดแก 1) แยมสมโอขาวแตงกวา และ 2) ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา นําไปสูแนวทางขับเคล่ือนการใชประโยชนจาก
ผลิตภัณฑชุมชน 3 แนวทาง คือ (1) การจัดตั้งกลุมเพ่ือผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ (2) การสรางจุดเดนใหกับผลิตภัณฑ 
และ (3) การสรางตนแบบผลิตภัณฑที่สะทอนจุดเดนและอัตลักษณของจังหวัดชัยนาทโดยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
ดานหัตถกรรม เพ่ือใชสงเสรมิการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยางย่ังยืน 
คําสําคญั: ภูมิปญญาทองถิ่น, ผลิตภัณฑชุมชน, สมโอขาวแตงกวา 
 

Abstract 
The objective of this research paper is to present the processes of value creation of local 

products from the local wisdom of Khao Tang Kwa pomelo in Chai Nat Province, to apply the local 
wisdom of Chai Nat Province for value creation of local products and to find the Guidelines for 
establishing groups for the processed products of Khao Tang Kwa pomelo in Chai Nat Province. The 
research focuses on the process of community participation from community enterprises of growers 
planting the Khao Tang Kwa pomelo in Manorom District and those who are interested in Chai Nat 
Province during 2018-2019. Then applying qualitative research and participatory action research in order 
to analyze the data. The development of local products are five processes: 1 )  collection process, 2 ) 
selecting process, 3) product development and testing process, 4)  training process, and 5) evaluation 
process. Moo 4 Siladan Sub-District, Manorom District, Chai Nat Province is the area of studies. 

The results of research and development are new local products, including Khao Tang Kwa 
pomelo jam and Khao Tang Kwa pomelo herbal inhaler to further from the local wisdom and to add 
the value to the local wisdom of pomelo. There are three guidelines to drive local products: ( 1 ) 
establishing groups for the products, (2) highlighting the products, (3) creating and blending the products 
to the local wisdom of crafts which can be used for sustainable tourism promotion in Chai Nat Province.  
Keywords: local wisdom, community product, Khao Tang Kwa pomelo 
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บทนํา 
จังหวัดชัยนาทมีประวัติความเปนมายาวนานและมีทุนทางวัฒนธรรมท่ีนาสนใจทั้งดานโบราณคดี ประวัติศาสตร 

และภูมิปญญาทองถ่ิน ปจจุบันจังหวัดชัยนาทแบงการปกครองเปน 8 อําเภอ มีพื้นท่ีติดตอกับจังหวัดนครสวรรค จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดสิงหบุร ีและจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่สวนใหญเปนท่ีราบขนาดใหญ มคีวามอุดมสมบูรณ เหมาะแกการตั้ง
ถ่ินฐาน การคมนาคม และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหลงโบราณคดีหลายแหง เชน เมืองอูตะเภา เมืองนครนอย 
เมืองดงคอน เมืองแพรกศรีราชา เมืองสรรคบุร ีโบราณวัตถุสถานไดรับการกําหนดอายุตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สมัย
ประวัติศาสตร สมัยทวารวดี สมัยอยุธยา และมีความผสมผสานกับศิลปะสุโขทัยและลานนา จังหวัดชัยนาทมีคําขวัญ
ประจําจังหวัดแสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดวา “หลวงปูศุขลอืชา เข่ือนเจาพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก สมโอดกขาว
แตงกวา” การทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดชัยนาทแบงได 2 กลุม ไดแก 1) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural 
tourism) เชน (1) วัดมหาธาตุ อําเภอสรรคบุรี (2) วัดพระแกว อําเภอสรรคบุรี (3) วัดพระบรมธาตุ อําเภอเมือง         
เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานประวัติศาสตรวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง (4) กลุมชาติพันธุลาวเวียง อําเภอเนินขาม และ (5) กลุม
ชาติพันธุลาวครั่ง อําเภอหนองมะโมง มีการสืบทอดอัตลักษณลาวทั้งหัตถกรรมผาทอและงานประเพณีของชุมชน และ     
2) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) เชน (1) สวนนกชัยนาท (2) เขื่อนเจาพระยา (3) ศูนยวิจัยขาวชัยนาท           
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากน้ีสภาพภูมิศาสตรท่ีมีแมนํ้าสําคัญ 3 สาย ไดแก แมนํ้าเจาพระยา 
แมนํ้าทาจีนและแมนํ้านอย ทําใหจังหวัดชัยนาทกลายเปนพื้นที่ราบขนาดใหญ มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเปน
แหลงทองเท่ียว ปจจุบันมนัีกทองเที่ยวเขามาเย่ียมชมเปนจํานวนมาก (กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม, 2558) 

ขอมูลจากการสํารวจทุนทางวัฒนธรรมครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถ่ินที่จังหวัดชัยนาทมีอยูจํานวนมาก 
สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสรางมูลคาเพิ่ม (value adding) โดยใชทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู
เดิม มีตนทุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาทเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑชุมชน         
อันจะเปนการสรางรายไดและอาชีพใหแกคนในชุมชนและชวยสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยางยั่งยืนในอนาคต 
นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังใชแนวคิดการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินและการพัฒนาผลิตภัณฑที่เนนความรูของคนในทองถิ่น     
ซ่ึงไดมาจากประสบการณและความริเริ่มของคนในทองถิ่น รวมทั้งความรูท่ีสั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากรุนสูรุน 
ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปล่ียนแปลง พัฒนา สูญสลายหายไปบางและเกิดใหมเปนความรูใหมตามยุค
สมัย อาจกลาวไดวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนการใชภูมิปญญาหรือความรูในทองถ่ินเพื่อการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนความรู    
ชุดใหม (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2554: 40)  

การพัฒนาผลิตภัณฑ คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือทําใหไดผลิตภัณฑใหม ทําใหผลิตภัณฑที่มีอยูดีข้ึน
กวาเดิม เพ่ือใหผลิตภัณฑตรงตามความตองการของผูบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑเปนเครื่องมือที่มีความจําเปน อาศัย   
ทั้งระบบและ กลยุทธที่กอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย มีจุดมุงหมายสําคัญคือ ตองการผลิตภัณฑใหม (new product) 
ที่สรางผลกําไรในการประกอบกิจการ (อมรรัตน อนันตวราพงษ, 2560: 53) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานวิจัย
ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาทเปนผลิตภัณฑชุมชน 3 เร่ือง ไดแก 1) การศึกษาภูมิปญญาการทอ
ผาพ้ืนเมืองของคนไทย เชื้อสายลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ของทรงพล ตวนเทศ (2555)         
เปนการศึกษาองคความรูและกระบวนการถายทอดความรูการทอผาพ้ืนเมืองของคนไทยเช้ือสายลาวคร่ังในจังหวัด
สุพรรณบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี โดยเลือกกลุมชาวบานที่ยังคงทอผาแบบดั้งเดิม ใชครั่งเปนสีแดงยอมที่โดดเดน         
และไดรับการสืบทอดตอกันมา ผลการศึกษาพบการทอผาแบบดั้งเดิม คือ การทอขัด การทอผามัดหม่ี การทอผาจก และ
การทอผาขิด ลวดลายบนผืนผาแบงไดเปน 2 กลุม คือ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายจากธรรมชาติ กระบวนการ
ถายทอดความรูในการทอโดยวิธีเรียนรูจากการเลียนแบบและการสาธิตใหดูแลวลงมือปฏิบัติจริง 2) การออกแบบพัฒนา
ตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑเพื่อเชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของประชิด ทิณบุตร  ธีระชัย สุขสวัสด์ิ และอดิสรณ สมนึกแทน (2559)          
ผลการศึกษาเนนผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงามของผูประกอบกลุมวิสาหกิจชุมชน มีภาพรวมดานมาตรฐาน        
อัตลักษณและคุณภาพของการออกแบบตราสัญลักษณ ดานมาตรฐานและคุณภาพการออกแบบรูปลักษณบรรจุภัณฑ 
และดานภาพรวมของส่ือการรับรูที่เชื่อมโยงถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใชอัตลักษณจังหวัด
ชัยนาทเปนส่ือสรางสรรค คือ นก วัด เขื่อน เปนองคประกอบรวม เปนผลงานการออกแบบที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับ



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
526 

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

มาก และ 3) อาหารพ้ืนถิ่นกับกลไกในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : กรณศีกึษากลุมชาติพันธุลาวครั่ง จังหวัด
ชัยนาท ของญาณภา บุญประกอบ  จักรวาล วงศมณี  สิริพร เขตเจนการ และโยธิน แสวงดี (2560) ผลการศึกษาพบวา 
กลุมชาตพิันธุลาวครั่งในจังหวัดชัยนาทมีภูมิปญญาอาหารตํารับลาวคร่ังหลายอยาง เชน ปลารา ปลาดุกตมปลารา แจวไก 
แกงเห็ดระโงก และขนมแดกขาวโพด ขั้นตอนการนําอัตลักษณอาหารลาวครั่งเขาสูกระบวนการยกระดับ ภูมิปญญา
ทองถิ่นสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ไดแก การอนุรักษ การฟนฟู การประยุกต การสรางใหม เพื่อสรางกิจกรรมใหม ๆ 
สําหรับนักทองเที่ยวท่ีจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวในพ้ืนที่ และไดนําเสนอตัวอยางกิจกรรมการทําอาหารชุมชนลาวครั่ง
ตามหลักแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอีกดวย 

นอกจากน้ันยังพบการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย เชน 4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ                  
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัดนครปฐม ของรัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม (2560)                    
ผลการศึกษาพบวา วิธีดําเนินงานในการสรางสรรคผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพผลิตภัณฑกะลามะพราว 
ไดแก 1) การออกแบบผลิตภัณฑ 2) กระบวนการผลิต 3) กลยุทธทางการตลาด 4) จุดเดนจุดออน 5) ปจจัยแหง
ความสําเร็จ 6) ปญหาอุปสรรค และ 7) คณุคาของภูมปิญญาทองถ่ินตอชีวิตและสังคมทองถิ่น ตลอดจนการถายทอดและ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพ มีจุดแข็งในเรื่องของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑมีความโดดเดน เปนเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมทองถ่ินอยางชัดเจน ผลิตภัณฑมีความคงทนถาวร สามารถเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได  

จากการทบทวนงานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง พบวาเปนการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่น
ประเภทส่ิงของเคร่ืองใชและอาหาร ยังไมมีการศึกษาผลิตภัณฑแปรรูปจากสมโอขาวแตงกวา ซึ่งเปนเอกลักษณ          
ของจังหวัดชัยนาท  คณะผูวิจัยจึงสนใจนําแนวคิดและกระบวนการที่เก่ียวของมาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาท เพื่อตอยอดคุณคาและมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชน อันจะเปนการสรางรายได
และอาชีพใหแกคนในชุมชนอยางยั่งยืน ผลการวิจัยจะชวยใหจังหวัดชัยนาทมีผลิตภัณฑชุมชนสําหรับใชสงเสริม          
การทองเท่ียวไดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. นําเสนอขั้นตอนการสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ินสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 
2. เพ่ือประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาทในการสรางคณุคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชน 
3. เพ่ือหาแนวทางการจัดต้ังกลุมผลติภัณฑชุมชนจากการแปรรปูสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและประยุกตวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีวิธีและขั้นตอนในการเก็บ

รวบรวมขอมูลดงัน้ี 
1. สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ และส่ือออนไลนที่เก่ียวของกับภูมิปญญา

ทองถิ่นและการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาท 
2. คัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา ครอบคลุม 8 อําเภอในจังหวัดชัยนาท คือ อําเภอเมือง อําเภอสรรคบุรี อําเภอ             

สรรพยา อําเภอมโนรมย อําเภอวัดสิงห อําเภอหนองมะโมง อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา  
3. ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนาม (fieldwork) และสมัภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ระหวาง พ.ศ. 2561-

2562 
4. คัดเลือกภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาทที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นและมีคุณคา จากน้ันนํามาออกแบบ          

เปนผลิตภัณฑตนแบบ ใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดนที่นาสนใจ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ประเมินผลดวยผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  

5. คัดเลือกกลุม/ องคกรชุมชนที่จะเชิญมาเขารวมในการประชุมประชาคมจํานวน 2 คร้ัง โดยคัดเลือกกลุม/ 
องคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง เชน กลุม/ องคกรชุมชนประเภทอาหาร กลุม/ องคกรชุมชนประเภท
หัตถกรรม เปนตน  
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6. จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยกับกลุม/ องคกรชุมชนในประเด็นรูปแบบ            
และแนวทางการนําผลิตภัณฑชุมชนมาใชสงเสริมการทองเที่ยว 

7. นําเสนอผลการวิจัยและผลิตภัณฑตนแบบ จํานวน 2 ผลติภัณฑ 
 

ผลการวิจัย 
สมโอขาวแตงกวา: ทรัพยากรชุมชนสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา 
ภูมิปญญาทองถ่ินสมโอขาวแตงกวานับวามีความโดดเดน เปนที่รูจัก และถือเปนเอกลักษณของจังหวัดชัยนาท

อยางแทจริง จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา สมโอเปนสัญลักษณท่ีมีการนําไปถายทอดในฐานะสัญลักษณของจังหวัด
ชัยนาทในหลากหลายผลิตภัณฑ จึงเหมาะสมอยางย่ิงที่จะนํามาสรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชน เนื่องจากมีตนทุน
ทางวัตถุดิบและวัฒนธรรมคอนขางโดดเดนกวาภูมิปญญาทองถิ่นอ่ืนๆ    

สมโอพันธุขาวแตงกวา มีการนํามาปลูกครั้งแรกในจังหวัดชัยนาทที่อําเภอมโนรมย เม่ือประมาณกวา 200 ป
มาแลว โดยพอคาชาวจีนที่ลองเรือมาตามแมนํ้าเจาพระยา สมโอพันธุขาวแตงกวาเปนผลไมที่สรางชื่อเสียงเปนเอกลักษณ
ของจังหวัดชัยนาท ดังปรากฏในคําขวัญจังหวัดชัยนาทและสรางรายไดใหแกเกษตรกรจังหวัดชัยนาทเปนอยางมาก ราคา
เฉล่ียกิโลกรัมละ 60-70 บาท ปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกทั้งส้ิน 1,137 ไร และเปนผลไมที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้            
ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) ของกระทรวงพาณชิยอีกดวย (สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท, 2560)  

ปจจุบันจังหวัดชัยนาทใหการสงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินสมโอขาวแตงกวาอยางตอเน่ือง เห็นไดจาก   
การจัดงานวันสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทเปนประจําทุกป โดยจัดขึ้นคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 ที่อําเภอมโนรมย       
มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกสมโอพันธุขาวแตงกวาไดนําผลผลิตมาจําหนายโดยตรง           
แกผูบริโภค สนับสนุน เผยแพรและสงเสริมการปลูกสมโอพันธุขาวแตงกวา ที่อําเภอมโนรมยมีพ้ืนท่ีปลูกสมโอเปนจํานวน
มากและเกิดวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย ต้ังอยูที่หมู 4 ตําบลศิลาดาน อําเภอ
มโนรมย จังหวัดชัยนาท มีนายสุภาพ สุขสําราญ เปนประธานกลุม มีสมาชิกรวมกลุมจํานวน 189 คน มีการจัดฐานการ
เรียนรูภูมิปญญาการปลูกสมโอขาวแตงกวาในพ้ืนที่สวนสุขสําราญ เชน การจัดแปลง การใหนํ้า สํารับปลอดภัยจากสมโอ 
ตลอดจนการแปรรูปอาหารจากสมโอ เชน ยําสมโอ โดยยึดหลัก “สมโอปลอดภัย” คณะผูวิจัยจึงไดเลือกพ้ืนท่ีอําเภอ
มโนรมยในการศึกษาการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินสมโอขาวแตงกวากับการสรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชน 
เน่ืองจากเปน “พื้นที่จุดกําเนิดของสมโอขาวแตงกวา” และมีวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกสมโอขาวแตงกวา ซึ่งมีสมาชิกเปน
เกษตรกร แมบาน และผูสนใจเปนจํานวนมาก 
 
 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน: สมโอขาวแตงกวา  

งานวิจัยดังกลาวใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเก่ียวของ 3 ฝาย 
ได แก  นัก วิจั ย  นักพัฒนา ไดแก  นางศรัณยาพร จิ ติร าช  ผู เชี่ ยวชาญจาก สํา นักส ง เสริ มและฝ กอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตัวแทนชุมชน ไดแก ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา 
อําเภอมโนรมย หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ผูใหญบานหมู 4 ตําบลศิลาดาน และชาวบานในพื้นที่    
รวมจํานวน 25 คน รวมกันแลกเปล่ียนขอมูลพบวา การสรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ินสมโอ
ขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเกบ็ขอมูล 
 คณะผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลของหนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนของจังหวัดชัยนาท ไดแก สํานักสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพื่อศึกษาขอมูล    
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของพ้ืนที่และวิเคราะหศักยภาพของชุมชนท่ีคัดเลือก คอื หมู 4 ตาํบลศิลาดาน ตําบลมโนรมย 
เนื่องจากมีวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวาที่ตองการแปรรูปผลผลิตและใชผลิตภัณฑชุมชน        
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีสมโอในพื้นที่ ไดขอมูลดังน้ี 
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1.1 ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของจังหวัดชัยนาทที่นักทองเที่ยวสามารถซ้ือ        
และนํากลับไดงายและมีราคาไมสูงมากนัก เชน พัฒนาหุนฟางนกใหมีขนาดเล็ก พัฒนาผลิตภัณฑสานผักตบชวาเปนรูป
สมโอซึ่งเปนผลไมประจําจังหวัด  
 1.2 เช่ือมโยงสินคาผลิตภัณฑท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินกับการทองเที่ยวใหเปนรูปธรรมภายใตแผน OTOP     
นวัตวิถี 

1.3 สงเสริมใหมีการปลูกสมโอขาวแตงกวาไวหลังบานเพิ่มเติมจากการปลูกเปนแปลงใหญ เพ่ือที่ชาวบานจะได
มีผลสมโอขาวแตงกวามาใชในการแปรรปูเปนอาหารและผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชน  
 1.4 พัฒนาตลาดชุมชนใหเปนแหลงจําหนายผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น เชน สงเสริมใหเปนตลาด       
แบบ green market โดยใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ  

2. การคัดสรร  
 จากขอมูลที่เก็บรวบรวมและถอดบทเรียนพบวา สามารถแปรรูปจากสมโอขาวแตงกวายังมีไมมากนัก ทั้งหมด
เปนผลิตภัณฑประเภทอาหาร เชน ยําสมโอ ไอศกรีมสมโอ เปลือกสมโอเช่ือม เปลือกสมโอกวน นํ้าสมโอปน พบมาก     
ที่อําเภอมโนรมย  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนปรึกษารวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับชาวบานในชุมชน ไดขอสรุปวาจะ
พัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหาร 1 ผลิตภัณฑ คอื แยมสมโอขาวแตงกวา และผลิตภัณฑประเภทของใช 1 ผลิตภัณฑ คือ 
ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา เพราะจากขอมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2561 พบวายังไมมี   
การแปรรูปผลิตภัณฑดังกลาวมากอน 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑและทดสอบผลิตภัณฑ 
 เปนข้ันตอนการนําสมโอขาวแตงกวามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดยผูเช่ียวชาญจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดาํเนินการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑจากสมโอขาวแตงกวาทั้ง 2 ผลติภัณฑ คอื แยมสม
โอขาวแตงกวาและยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา จนไดคุณภาพ ดังน้ี 

3.1 แยมสมโอขาวแตงกวา เปนการนําผลไมทองถิ่นมาแปรรูปใหเปนแยมผลไม โดยเนนหลักความปลอดภัย   
ตอผูบริโภค ไรสารกันบูดและสารปรุงแตงรสชาติตางๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑ โดยการเรียนรูถึงวิธีการทําแยม   
ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บไวรับประทานและจําหนายแกนักทองเที่ยว ประเด็นที่เปนขอกังวลของชาวบานและผูเชี่ยวชาญ   
ในการทําผลิตภัณฑแยมสมโอขาวแตงกวา คือ ความขม เมื่อเน้ือสมโอถูกความเย็น ถึงแมวาชาวบานมีความพยายามที่จะ
นําเน้ือสมโอมาทําเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน นํ้าสมโอ ไอศกรีมสมโอ ก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ผูเชี่ยวชาญจึงได
คนหาวิธีการลดความขมของสมโอ โดยจุดสําคัญอยูที่การแกะเน้ือสมโอท่ีตองเบามือ ระวังไมใหเม็ดสมโอแตก รวมทั้ง
ทดลองใชผลไมอ่ืนที่มีอยูในชุมชน เชน เสาวรส เปนสวนผสม เพื่อลดความขม  

3.2 ยาดมสมโอขาวแตงกวา สมาชิกในชุมชนตองการหาวิธีใชประโยชนจากสวนตางๆ ของสมโอขาวแตงกวา    
ใหไดมากที่สุด เน่ืองจากเปลือกสมโอจะถูกทิ้งเปนขยะเนาเสีย รวมถึงในชวงที่สมโอติดผลจะมีการคัดสมโอบางสวนทิ้งไป 
ชาวบานพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยนําเปลือกสมโอมาตากแหงและใชจุดไลยุง คณะผูวิจัยรวมกับชาวบานและ
ผูเชี่ยวชาญจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพัฒนาผลิตภัณฑยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา               
ซ่ึงชาวบานสามารถทําเองไดงาย ไมตองลงทุนสูง ทั้งยังส่ือถึงสมโอขาวแตงกวาผานกล่ินของนํ้ามันซ่ึงเปนสวนผสมหลักได
ดวย เน่ืองจากพบวาสวนประกอบของสมโอมีประโยชนและสรรพคุณของสมุนไพร ไดแก 1) ใบสมโอ ชวยแกอาการ
ทองอืด ทองเฟอ สามารถนํามาตําเพ่ือนํามาพอกแกอาการปวดศีรษะ ใหรสปราหอม 2) ดอกสมโอ ชวยขับลมและ      
ขับเสมหะ ใหรสหอมรอน และ 3) เปลือกผลสมโอ ชวยแกอาการแนนจุกเสยีด ปรงุยาหอมแกลมวิงเวียน หนามืด ตาลาย 
ใจสั่น แกลม ทองอืด ทองเฟอ จากน้ันคณะผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญแลกเปล่ียนรวมกับสมาชิกในชุมชนเก่ียวกับการคํานวณ
ตนทนุผลิตภัณฑ เพ่ือนําไปสูการกําหนดราคาขายที่เหมาะสม 
 4. การอบรมถายทอด 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดชัยนาทเพื่อสรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ
ชุมชนใหแกวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย ตลอดจนผูสนใจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
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จํานวน 2 ครั้ง โดยนางศรัณยาพร จิติราช ผูเชี่ยวชาญจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       
เปนวิทยากร ดังน้ี 

4.1 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑแยมสมโอขาวแตงกวา เม่ือวันที่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2562 โดยอบรม 2 สูตร คือ 
สูตรแยมสมโอขาวแตงกวาและสูตรแยมสมโอขาวแตงกวาผสมเสาวรส  

 

   

ภาพที่ 1-2 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑแยมสมโอขาวแตงกวาและผลิตภัณฑตนแบบ 

 
4.2 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา เม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

     

   
ภาพท่ี 3-4 การอบรมถายทอดผลิตภัณฑยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวาและผลิตภัณฑตนแบบ 

 
5. การประเมินผล 
การประเมินผลจากผูเขารวมอบรมพบวา ผลิตภัณฑแยมสมโอขาวแตงกวา ในภาพรวมผูเขารวมอบรม            

มีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด ดานการนําเสนอผลิตภัณฑ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.65 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ผูเขาอบรมมีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑมาจากภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาท     
อยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.85 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑชวยสรางคุณคาเพิ่มใหแกสมโอขาวแตงกวา      
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.64 และรองลงมาคือ ผลิตภัณฑมีประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.45 ผลิตภัณฑ ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา ในภาพรวมผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากที่สุด ดานการนําเสนอผลิตภัณฑ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.77 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมอบรม           
มีความคิดเห็น/ ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑมาจากภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาท อยูในระดับมากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.88 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมีประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.76 และ
รองลงมาคอื ผลิตภัณฑชวยสรางคุณคาเพิ่มใหแกสมโอขาวแตงกวา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.68  
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน: จากบทเรียนสูการขับเคล่ือนรวมกัน 
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนยังนําไปสูแนวทางการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากผลิตภัณฑชุมชน 3 แนวทาง 

ดังน้ี 
 1. การจัดตั้งกลุมเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหเปนอาชีพที่สามารถเพ่ิมรายไดใหกับชาวบานในชุมชนได
จริง คณะผูวิจัยไดติดตามการขยายผลผลิตภัณฑชุมชน พบวาชาวบานตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมยไดมีการรวมกลุม
ผลิตยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวาเพื่อจําหนายใหแกนักทองเท่ียวและกลายเปนผลิตภัณฑชุมชนตําบลศิลาดาน อําเภอ
มโนรมย เปนที่เรียบรอยแลว ขณะที่โรงแรม @HuaDan อําเภอมโนรมย ไดสั่งซ้ือแยมสมโอขาวแตงกวา สําหรับจัดเปน
อาหารเชาใหนักทองเท่ียวไดรับประทานกับขนมปง และยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา เพื่อจําหนายเปนของท่ีระลึก    
แกนักทองเท่ียว            อีกดวย  

2. การสรางจุดเดนใหกับผลิตภัณฑ เม่ือชาวบานนําความรูไปพัฒนาผลิตภัณฑ เบื้องตนพบวา แยมสมโอ               
ขาวแตงกวายังมีรสขมอยูเล็กนอย อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของสมโอขาวแตงกวา เม่ือถูกความเย็นจะมีรสขม ถาหาก    
ไมสามารถหาวิธีกําจัดรสขมได อาจนํารสขมดังกลาวมาสรางเปนจุดเดนใหกับผลิตภัณฑ โดยการนําเสนอเปนแยม       
เพื่อสุขภาพ จากสมโอขาวแตงกวาท่ีมีวิธีการปลูกแบบอินทรีย สอดคลองกับแนวทางการปลูกสมโอขาวแตงกวาของกลุม
เกษตรกรในพ้ืนที่อยูแลว 
 3. การสรางตนแบบผลิตภัณฑที่สะทอนจุดเดนและอัตลักษณของจังหวัดชัยนาทโดยผสมผสานกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรม ในพื้นที่ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมยมีชาวบานที่รวมกลุมกันทําจักสานจากไมไผและ
หวาย เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต โดยการนําไมไผสีสุกและหวายมาจักสานเปนอุปกรณตางๆ เชน จําปา กะโล
บด กระดง กระบุง เปนตน คณะผูวิจัยเห็นวานาจะไดมีการพัฒนาเครื่องประดับจากอุปกรณที่ใชในการทําสวนสมโอดวย
รูปแบบงานจักสาน คณะผูวิจัยจึงรวมกับชาวบานตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับ
สตรี ชดุจักสานจากสวน เพิ่มเติม     
 

 
ภาพท่ี 5 จําปา อุปกรณท่ีใชสอยสมโอต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
 กลาวไดวา แนวทางการขับเคล่ือนการใชประโยชนจากผลิตภัณฑชุมชนท้ัง 3 แนวทางจะทําใหผลิตภัณฑชุมชน
จากภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ชวยสรางรายไดและอาชีพใหแกคนในชุมชน ตลอดจนใชส่ือ
ความหมายทางการทองเท่ียวของจังหวัดชัยนาทไดในอนาคต 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาทเพ่ือสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑชุมชน 
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยไดดงัน้ี 
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 1. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการสรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชนคือผูนํา
และกลุมชุมชน จะเห็นไดวาจากการเลือกพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย    
เปนพ้ืนที่สําคัญในการถายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เน่ืองจากเปนกลุมวิสาหกิจท่ีมีความเขมแข็ง มีใจรักในการ
พัฒนาชุมชนและตองการสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวอยางแทจริง ผูนํา ไดแก ประธานกลุมและผูใหญบาน ตลอดจนกลุม
ชุมชนคือชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บขอมูล ตลอดจนการอบรมถายทอด และดวยตนทุนที่เปนพื้นท่ีสวน
สมโอขาวแตงกวากับการเปนแหลงกําเนิดพันธุ ทําใหพื้นที่ดงักลาวมีศักยภาพสูงในการเปนแหลงทองเท่ียวและสงเสริมให
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่เก่ียวของกับสมโอขาวแตงกวาอยางย่ังยืน สอดคลองกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นของอรัญ วานิชกร (2559) กลาววาประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) การสรางแรงบันดาลใจ
จากภูมิปญญาทองถ่ิน 2) การรางภาพเพื่อสัญญะรูปทรงจากรูปทรงจากมุมมองตางๆ 3) การตัดทอนรายละเอียด พ้ืนผิว 
ลวดลายของรูปทรงใหเขาสูโครงสรางของรูปทรงที่มีความเรียบงาย 4) การถายทอดสัญญะรูปทรงสูการจัดการเพ่ือ
คลี่คลายรูปทรงองคประกอบตางๆ 5) การออกแบบเพ่ือประสานพฤติกรรมและประโยชนใชสอยในรูปแบบใหม และ 6) 
การผลิตตนแบบ และสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของอมรรัตน อนันตวราพงษ (2560) กลาววา
ประกอบดวย 8 ขั้นตอนคือ 1) การสรางความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑใหม 2) การกลั่นกรองและประเมินความคิด 3) การ
พัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑและการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ 4) การพัฒนากลยุทธการตลาด 5) การวิเคราะห
ธุรกิจ 6) การพัฒนาผลิตภัณฑ 7) การทดสอบตลาด และ 8) การผลิตเชิงพาณชิย การนําออกจําหนายสูตลาด 
 2. แยมสมโอขาวแตงกวา ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวา และเคร่ืองประดับสตรี ชุดจักสานจากสวน          
เปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีสรางสรรคข้ึนใหมจากฐานภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาท ผลิตภัณฑทั้งหมดสามารถนําไปใช
สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูในสวนสมโอ นักทองเท่ียวสามารถทดลองทําแยม ยาดมสมุนไพร ตลอดจนงานจักสานเบื้องตน
ได โดยมวีิทยากรในชุมชนเปนผูแลกเปลี่ยนประสบการณ ในบรรยากาศรมรื่นของสวนสมโอ อีกทั้งแยมสมโอขาวแตงกวา
สามารถนํามาเปนอาหารเชาบริการแกนักทองเที่ยวที่พักคางในจังหวัดชัยนาท ยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวาและ
เคร่ืองประดับสตรี ชุด จักสานจากสวนสามารถจําหนายแกนักทองเที่ยวในฐานะผลิตภัณฑชุมชน เพื่อใหเกิดความ
ประทับใจและจดจําจังหวัดชัยนาทไดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของรัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม (2560)         
ที่กลาวถึงวิ ธีปฏิบัติที่ เปนเลิศในการดําเนินงานสรางสรรคผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพผลิตภัณฑ
กะลามะพราว ไดแก 1) การออกแบบผลิตภัณฑ 2) กระบวนการผลิต 3) กลยุทธทางการตลาด 4) จุดเดนจุดออน 5) 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 6) ปญหาอุปสรรค และ 7) คุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นตอชีวิตและสังคมทองถิ่น ตลอดจน       
การถายทอดและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมอาชีพ และแนวคดิของประชิด ทิณบุตร ธีระชัย สุขสวัสด์ิ และอดิสรณ 
สมนึกแทน (2559) ที่ใชในการออกแบบตราสัญลักษณ ส่ือการรับรูท่ีเชื่อมโยงถึงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ชัยนาท โดยใชอัตลักษณจังหวัดชัยนาทเปนส่ือสรางสรรค        
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ขอเสนอแนะสาํหรับการพัฒนาตอยอดเชิงปฏิบัติการ 
- จังหวัดชัยนาทและหนวยงานที่เก่ียวของกับภูมิปญญาทองถิ่น เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท 

ตลอดจนหนวยงานดานการทองเที่ยว หนวยงานดานการเกษตรของจังหวัด ควรสนับสนุนใหผลิตภัณฑแยมสมโอขาว
แตงกวาและยาดมสมุนไพรสมโอขาวแตงกวาเปนผลิตภัณฑของจังหวัด เพ่ือใชสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดชัยนาท 
ตลอดจนไดรับการพัฒนาสูตรใหเหมาะสมกับผูบริโภคและผูใชงานที่ตางกลุมกันในอนาคต 

- จังหวัดชัยนาทและหนวยงานที่เก่ียวของกับภูมิปญญาทองถิ่น เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท    
ควรสนับสนุนและพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับสตรี ชุดจักสานจากสวน ใหมีรูปทรงที่หลากหลาย ทันสมัย เพ่ือใชสงเสริม
การทองเท่ียวจังหวัดชัยนาทในอนาคต 

2) ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป 
- ควรมีการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นเฉพาะประเภท เชน ดานหัตถกรรม จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา      

มีหลายชุมชนในจังหวัดชัยนาทที่ยังสืบทอดองคความรูนี้อยู เชน ที่ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย ขณะที่บางชุมชนองค
ความรูน้ีอยูในภาวะเส่ียงที่จะสูญหาย 
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- ควรมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากตาลท่ีตําบลหวยกรด อําเภอสรรคบุรีและตําบลโพนางดําตก 
อําเภอสรรพยา เน่ืองจากสัมพันธกับวิถีชุมชนและมีศักยภาพที่จะฟนฟูได 
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บทคดัยอ 

  วัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัตหิลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ใช
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย และคลิปคําสอนธรรมบรรยายหลวงพอเทียน จิตฺสุโภผานทาง
ออนไลนชองทาง YouTube วิเคราะหขอมูล  ผลการศึกษาพบวา 1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน มีสติกําหนดรูในอิริยาบถ 
ฝกจากสรางจังหวะเคล่ือนไหว สติความรูสึกตัว สัมปชัญญะรูตัวเกิดปญญา 2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐานมีสติในเวทนา 
หาตัวสติ วิจัยสอดสองธรรม  3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน รูตัวรูคิด จิตนึกคิดตองรู สตดูิตัวคิด 4)ฐานธรรมานุปสสนาสติ
ปฏฐาน เห็นภายในตองใชจิตเห็น คิด รู เห็น เขาใจ ทําความเขาใจเน้ือแท ใชสติพิจารณาปญญา รูแจงเห็นจริง ธรรมเปน
อากาลิโก  
คําสําคัญ: มหาสตปิฏฐาน 4 , หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ, การสกัด, หลักคําสอน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to extract the doctrine of Mahāsatipaṭṭhana IV in Ven. 
Luangpor Thian Cittasubho's practice guidelines. The qualitative research methodology was used in this 
study. The data were collected from documents, research studies, YouTube videos of Dharma teachings 
lectured by Ven. Luangpor Thian Cittasubho via YouTube channels as for the synthetic analysis. The 
research findings showed the following results: 1) Kāyānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of body, 

consciously defining the posture, practicing from creating a rhythm of movement, and consciousness, 
2) Vedanānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of feeling, having consciousness in the feeling, focusing on   

self- consciousness, researching the Dharma, 3) Cittānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of the mind, 

consciously knowing and thinking,the contemplation mind, the mind must see and think,                           
4) Dhammānupassanāsatipaṭṭhāna, the base of the Dharma, the inner seeing which requires the mind 

to see, to think, to know, to look at, and to understand, understanding the essence, using the wisdom, 
and being enlightened with  Dharma is Agalico having no time and no places. 

Keywords: Mahāsatipaṭṭhāna IV,  Ven. Luangpor Thian Cittasubho, Extract,  Doctrine 
 

บทนํา 
มหาสติปฏฐานสูตร ในพระไตรปฎกกลาววา“ภิกษุทั้งหลาย ทางน้ีเปนทางเดียว เพ่ือความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว 

เพ่ือลวงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงนิพพาน ทางน้ีคือสติปฏฐาน 4 
ประการ สติปฏฐาน 4 ประการ อะไรบาง คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 1.พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสได 3.พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
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ได 4.พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได” 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: 304-340)   

ผูวิจัยสนใจมหาสติปฏฐาน ต้ังตนจากงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทเร่ือง “การสังเคราะหงานวิทยานิพนธ
เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวาง ป พ.ศ. 2540-2555” (สรัญญา โชติรัตน, 
2558) มาถึงการเก็บขอมูลงานวิจัยซึ่งไดรับการจัดสรรทุนวิจัยเรื่อง“การสังเคราะหวรรณกรรมเรื่องมหาสติปฏฐาน 4” 
(สรัญญา โชติรัตน, 2560) จากงานวิจัยเรื่องดังกลาว แนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไดขอสรุปผลการวิจัยจาก
หนังสือวรรณกรรม“คูมือการเจริญสติแบบเคล่ือนไหวตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตตฺสุโภ” (พุทธยานันทภิกขุ, 
2544) พบวา 1) สาระจุดเนน การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกายาคตาสติปฏฐานเปนฐานเบื้องตนเฝาดูกายเคล่ือนไหว 
เฝาดูใจนึกคิดยกมือสรางจังหวะแทนลมหายใจ เปนหลักสรางความรูสึกตัวจากฐานกายเชื่อมโยงสูฐานเวทนา จิตธรรม  
เปนการเนนครบทั้ง 4 ฐาน เพียงแตเทคนิควิธีการปฏิบัติใชการสรางจังหวะ ดูการเคล่ือนไหวละเอียดตามลําดับ ธรรมา
นุปสสนาสติปฏฐาน คือ อยาไปดูกับความคิด จงดูมัน ออกจากความคิด ลดอุปทานขันธ 5  2) องคความรูเนนความ
รูสึกตัว ตองใหใสใจในความรูสึกตัว จิตมาอยูกับปจจุบัน ไมอยูในความคิด ถายังอยูในความคิดแสดงวาไมอยูในปจจุบัน 
ความคิดเปนตัวตนเหตุแหงทุกข  สภาวธรรมภายใน จิตใจมีธรรมะ เสนทางมรรค 8 สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึนและจบที่ใจทั้งส้ิน 
สรางสภาวะวิปสสนาใหเกิดข้ึนหรือมีอยูในใจได การแสดงออกภายนอกไดอยางสอดคลองกัน 3) กลวิธีนําเสนอหนังสือ
เปนงานที่ดีเปนการอธิบายเรื่องการเจริญสมาธิกรรมฐานสายหลวงพอเทียน การสรางจังหวะ เรียบเรียงดีเขาใจภาษา
งายๆ นําไปสูการปฏิบัติ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บูรณาการสายหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ เปนแนวทางการปฏิบัติแบบ
สายเคล่ือนไหว  4) การแนะนําหนังสืออธิบายมหาสติปฏฐาน 4 ไดชัดเจนมาก แนะนําใหอานเนนชวยการปฏิบัติอีก
รูปแบบ แตยังคงเน้ือหาสาระแนวทางปฏิบัติหลากหลายสาย และรูปแบบเทคนิควิธีการปฏิบัติ ไมเหมือนกันแตจุดหมาย
ปลายทางเหมือนกัน เพียงแตวาเสนทางจะตรงกับจริตผูปฏิบัติอยางไร ไมวารปูแบบใดของสติปฏฐาน เพียงตางกับเทคนิค
วิธีการเทาน้ัน ธรรมะสูเสนทางเดียวกับยากตรงที่การปฏิบัติ หลักธรรมะแทตองเขาถึงงาย ดวยภาษาเรียบงายและ
ธรรมดา เหมาะสําหรับคนทั่วไป  

ประวัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ เดิมชื่อพันธ อินทผิว เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2454 เมื่ออายุ 10 กวาป 
บรรพชาเปนสามเณร ไดเรียนตัวหนังสือลาวและหนังสือธรรมพออานออกและเขียนไดบาง เริ่มฝกกรรมฐานตั้งแต       
คราวน้ัน ทานไดปฏิบัติหลายวิธี เชน วิธีพุทโธ วิธีนับหน่ึง สอง สาม เปนสามเณรได 1 ป 2 เดอืน ลาสิกขาบทออกมาชวย
ทางบานทํามาหากิน  อายุ 20 ป ไดอุปสมบทเปนพระตามประเพณี ไดศึกษาและทําสมาธิ บวชได 6 เดือน ไดลาสิขาบท 
แตงงานมีครอบครัวเม่ืออายุ 22 ป มีบุตรชาย 3 คน ทานเปนผูนําคนในหมูบานทาํบุญ รบัเลือกเปนผูใหญบาน ทานสนใจ
การทําสมาธิและไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ประกอบอาชีพเปนพอคา เดินเรือคาขาย ทําใหทานไดโอกาสพบพระอาจารย
กรรมฐานหลายรูป เกิดความสนใจธรรมะมากข้ึน ทานเห็นวาแมทําความดี ทําบุญ และปฏิบัติกรรมฐานหลายวิธี ต้ังแต
อายุนอย ยังไมสามารถเอาชนะความโกรธได ทานจึงอยากคนควาหาทางออกจากสิ่งเหลาน้ี เม่ือายุได 45 ป ทานไดออก
จากบานต้ังใจแนวแนจะพบธรรมะที่แทจริง โดยทํากรรมฐานวิธีงายๆ คือ ทําการเคลื่อนไหว แตทานไมไดภาวนาคําวา 
“ติง-น่ิง” (ติง แปลวา ไหว) อยางที่คนอ่ืนทํากัน ทานเพียงใหรูสึกถึงการเคลื่อนไหวของรางกายและจิตใจเทาน้ัน จากน้ัน
ทานไดกลับมาเผยแพรชี้แนะสิ่งท่ีทานไดประสบมา แกภรรยาและญาติพี่นอง 2 ป 8 เดอืน ขณะเปนฆราวาส จากน้ันทาน
ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุอีกคร้ัง คาํสอนหลวงพอไดแพรหลายไปทั้งในและตางประเทศ ไดมีผูปฏิบัติตามเพ่ิมจํานวนมาก
ข้ึนเรื่อยๆ หลวงพอไดอุทิศชีวิตใหกับการสอนธรรมะอยางไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย ไดละสังขารอยางสงบ สํานัก
ปฏิบัติธรรมทับมิ่งขวัญ จังหวัดเลย รวมอายุ 77 ป และไดใชเวลาอบรมสั่งสอนธรรมะแกคนทั้งหลายเปนเวลา 31 ป 
(หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ, 2549: 4-6) 

จากขอมูลทั้งขอคนพบงานวิจัยเร่ืองเดิม ประวัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ และความนาสนใจเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับมหาสติปฏฐาน 4 ทําใหอยากรูอยากเขาใจรูปแบบแนวทางปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ประเด็น
แรก ทานเปนชาวบานธรรมดาๆ ไมไดเรียนปริยัติอะไรมาก แตคนพบจากประสบการณของการรูตัว กับทาเคลื่อนไหว  
ของรางกายทําใหรูอยูกับปจจุบันไดดีมาก จิตสงบเกิดปญญารูความจริงตามธรรมชาติ ทานนําประสบการณของทานมา
สอนโดยไมมีทฤษฏีอะไรมาก พุงตรงสูการปฏิบัติและการปฏิบัติงายๆ คือ ตามรูอาการเคลื่อนไหวของกาย ทานประดิษฐ
ทาเคล่ือนไหวและแขนเปนจังหวะมือและแขนเคลื่อนไหวอยางไรก็ตามรู พยายามทําใหตอเน่ือง (ประเวศ วะสี, 2552:   
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6-9) ประเด็นท่ีสอง แนวคําสอนหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ จากงานวิจัยจํานวน 7 เรื่อง ประกอบ 1) พระมหาวีระพันธ      
ชุติปฺโญ (สุปญบุตร) “ศึกษาวิเคราะหการตีความและวิธีการสอนของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ” 2) พระมหานิพนธ 
มหาธมฺมรกฺขิโต (แสมแกว) “ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ และพุทธทาส
ภิกขุ” 3) พระมหาสิงหหน สิรินฺธโร (ฉิมพาลี) “ศึกษาวิเคราะหความสอดคลองระหวางหลักปฏิบัติสัมปชัญญะในมหาสติ
ปฏฐานสูตรกับวิธีการฝกเจริญตามแนวของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ”4) พระสุวรรณ สุวณฺโณ (เรืองเดช) “ศึกษาผลการ
เจริญตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ : กรณีศึกษาผูปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมมหาสติปฏฐาน 4” 5) 
พระมหาเจษฎา โชติวํโส (จุลพันธ) “ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเจริญสติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ และทานติช นัท 
ฮันห” 6) สุชาต ิหลาอภัย “การประยุกตใชมหาสติปฏฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ” 7) เก้ือกูล มูลทา “การศึกษา
แนวทางการเจริญสติในชีวิตประจําวันตามหลักคําสอนของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ” จากทั้งสองประเด็นเห็นไดวา     
ความคงอยูและสืบเน่ืองคําสอนของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภในปจจุบัน มีการกลาวถึงท้ังสายการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว
จากสํานักปฏิบัติธรรมและในงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ยอมแสดงไดวา แนวทางปฏิบัติเปนที่ยอมรับและไดผล  
การปฏิบัติ ผูคนทั้งหลายใหความสนใจ ใหความศรัทธา และยอมรับในรูปแบบการปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ 
ตามคาํสอนและแนวทางปฏิบัติสืบตอมา   

ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาหลักคําสอนและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับมหาสติปฏฐาน 4 ของหลวงพอเทียน จิตฺต
สุโภ เพื่อเปนการยืนยันความรูงานวิจัยเดิมและเพ่ิมเติมระเบียบวิธีการวิจัยโดยเปนการเก็บขอมูลจากโซเซียลมีเดีย สังคม
ออนไลนผานชองทาง YouTube คลิปขอมูลธรรมบรรยายจากน้ําเสียงครูบาอาจารยสอนเกี่ยวกับมหาสติปฏฐาน       
เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางครูบาอาจารยนําไปสูการสกัดหลักคําสอนมหาสติปฏฐาน จึงเปนท่ีมาบทความวิจัย
เร่ือง “การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งงานวิจัย
ป พ.ศ. 2564 เรื่อง “การสกัดหลักคําสอนเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติของครูบาอาจารย” 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
เพ่ือสกัดหลักคําสอนและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ของหลวงพอเทียน จิตฺตสโุภ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 1) แหลงขอมูลธรรมบรรยายจากนํ้าเสียงหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผานชองทาง YouTube 

จํานวน 10 คลิปขอมูล  2) ประสบการณปฏิบัติธรรมสายเคล่ือนไหว 2 คร้ังๆ ละ 7 วัน ณ วัดแพรแสงเทียน (พิกุล มโน
เจริญ,2555) ซึ่งเปนผูสอนการปฏิบัติ  3) ผลงานวิจัยของผูวิจัยที่ศึกษาผานมา  4) จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ   

ธรรมบรรยายนํ้าเสียงอธิบายแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผานชองทาง YouTube เลือกจากการ
คนหาคําวา “สติปฏฐาน” ปรากฏขอมูลชอง YouTube รับฟงเบ้ืองตนที่เก่ียวของแลว ดําเนินการรวบรวมจํานวน 10 
คลิปขอมูล ไดแก ธรรมบรรยายเรื่อง“เจริญสติปฏฐาน 4 รูซื่อซื่อ” “วิธีเขาถึงพระนิพพาน กระแสพระนิพพาน” “อยาลืม
ตัวทําเหมือนกัน แตไมเหมือนกัน” “ขอปฏิบัติธรรมที่ลัดสั้น” “วิธีการเจริญสติ” “รูเอง-เห็นเอง-เขาใจเอง สัญญา        
กับปญญา” “ตองรูตองสัมผัสเอง” “การเจริญสติกับการใชชีวิตจริง” “เห็นความคิด คือ เห็นตนทางดับทุกข” “หลวงพอ
เทียนสอบอารมณ” เครื่องมือวิจัยเปนแบบบันทึกขอมูลผานการฟงธรรมบรรยายและนําประเด็นคําสอนลงบนตาราง
จําแนกเปนประเด็น แนวคิด หลกัการ วิธีการ และผล เมื่อไดผลแลวนํามาทําเปนแผนภาพความคิดในกรอบพระสูตรเร่ือง
มหาสติปฏฐาน 4 ดังแสดงภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  แสดงกลุมตวัอยางธรรมบรรยายแนวทางปฏิบติัหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผานชองทาง YouTube  
 
เคร่ืองมือการเก็บขอมูลวิจัย จัดทําเปนตารางขอมูลเพ่ือการสกัดหลักคําสอนจากธรรมบรรยายแยกตามคลิป

เร่ือง “.........” แนวทางปฏบิัติของ “........” กําหนดเปนรหัส ลักษณะการศึกษา 1) ลักษณะศึกษาตามปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ  2) จําแนกตาม ฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ตามกรอบวิเคราะหเน้ือหาตามพระสูตรมหาสติปฏฐาน  โดยเคร่ืองมือ
ผานการตรวจสอบความคิดเห็นจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย และการทดสอบการเก็บขอมูลเบื้องตนกอนนํามาเก็บขอมูล
ทั้งหมด  

 
ตารางที่ 1 แสดงตารางเคร่ืองมือเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลธรรมบรรยายแนวทางปฏิบัติ 

สกัดหลักคําสอน ประเด็นหลักคําสอน 
แนวคิด 

สกัดหลัก 
 

จากขอมูลจากการฟงธรรมบรรยาย  
ดวยการจดบันทึกขอความจากประเด็นคําสอนจากการฟงแลว 

นํามาเรียบเรียงทําความเขาใจประเด็นคําสอนสําคัญ  
แลวนํามาสกัดหลักคําสอนเปนตารางเครื่องมือเก็บขอมูลวจิัย 
จําแนกเปน ดานแนวคิด ดานหลักการ  ดานวิธีการ  ดานผล 

จัดทําเปนแผนที่ความคิดเก่ียวกับมหาสติปฏฐาน  
จําแนกตาม 

ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต ฐานธรรม  

หลักการ 

สกัดหลัก  
วิธีการ 

สกัดหลัก 
 

ผล 

สกัดหลัก 
 

 
ผลการวิจัย 
 จากการสกัดหลักคําสอนเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ผลการศึกษา
พบวา   
 
ตารางที่ 2  แสดงการสกัดหลักคําสอนธรรมบรรยายเก่ียวกับเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ  

  จาํแนกตาม แนวคิด หลักการ วิธีการ และผล  
รหัส แนวคิด หลักการ วิธีการ ผล 

N1 -หนทางนิพพาน  

-ศึกษาเรียนตัวเอง 

กวางศอกยาววา 

หนาคืบ  

-ธรรมเปนอากาลิโก 

-เจรญิสติใชการเคล่ือนไหว 

-ใหรูสึกตัวตลอดเวลา 

-สติระลึกได สัมปชัญญะตัว

เกิดปญญา 

-กําหนดรูในอิริยาบถ 

-สรางจังหวะฝกความรูสึกตัว 

-เดินจงกรมทําความรูสึกตัว 

-สติติดตอกันเหมือนลูกโซ 

-ทําตัวเองเปนพระในบานเรือน 

-แมวจับหนู คิดรูทันที ไมเขาไป

ในความคิด 

-เกิดปญญาทําใหโทสะ 

โมหะ โลภะ หายไป 

-ละช่ัวทําดีความรูสึกตัว 

เกิดปญญา 
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-จิตนึกคิดตองรู 

N2 -เรียนรูจากตัวเอง-รู

รูปนาม-เปนพุทธะ 

-มีสติกําหนดรูสึกตัว 

-อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

-ศึกษาของจริง 

-ปฏิบัติเหมือนลูกโซ 

-รูสึกตัวเคล่ือนไหว ใหสติกําหนด

อิริยาบถ 

-สติกําหนดความรูสึกตัว 

-เกิดปญญา 

 

N3 -ทําแบบซื่อๆ 

ปญญาญาณกฎ

ธรรมชาติ 

-นพิพาน 

-เขาใจเนื้อแท 

-รูจักอัตถบัญญัติ รูจักสมมติ 

รูจักปรมัตถ 

-ใจมันคิด รูจักแบบซื่อๆ 

-ญาณเปนพาหนะ 

-ทําแบบเคลื่อนไหว ทําจังหวะ 

-ปญญาความรูเปนเครื่องมือ  

-รูตัวความคิด  

-อารมณเดียว คิด เห็น รู  

-รูจักสมมติบัญญติ ใหมาก 

-ซาบซ้ึงธรรม 

-รูคุณคา หนาที่คน  

-ละชั่ว ทําดี 

 

N4 -ฌาน 

-รปูนาม 

-อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา 

-เคล่ือนไหวรูความคิด 

-รู เห็น เปน มี ทวนอารมณ 

-แมวกับหนู แมวคือตัวรู 

-ทวนอารมณจําใหได  

-เจริญสติตองปฏิบัติตอกัน 

-ยกมือไปมาเคลื่อนไหวใหรู จิต

นึกคิดใหรู ทําความรูสึกตัว 

-ใชสติพิจารณาปญญาใหเกิดขึ้น 

-รูปรมัตถ คือ รูเห็นสัมผสัแนบ

แนน 

-แกปญหาตัวเองได  

-รูสึกตัวเองเปนพระ ขันธ 

5 ไมปรุงแตง 

-จิตใจนิ่มนวล 

N5 -ศึกษาตัวเองฝกสติ

เพ่ือปญญา 

-รูเองศึกษา  

-พุทธะ เกิดปญญา 

 

-มีสติกําหนดรูอิริยาบถ  

-สรางจังหวะสติรูสึกตัว 

-สตริะลึกไดสัมปชัญญะรูสึกตัว  

-ละชั่วทําดี 

N6 -ปฏิบัติธรรมตอง

จริง 

-ปฏิบัติเองเห็น

เขาใจ  

-ตวัสต ิคือ วิจัย

สอดสองธรรม 

-จําตําราไมใชของจริง  

-ตองปฏิบัติ 

-สภาวะเกิดดับจําไปปฏิบัติ 

-เห็นฌาน อยางปญญา 

-เคารพตัวเอง 

-สตลิูกโซ 

-ปฏิบัติธรรมตองเปนขั้นตอน 

-ฝกเหมือนแมวจับหนู ฝกดู

ความคิด เห็น รูทัน ออกจากคิด 

-คิด รู เห็น เขาใจ  

-ใหรูจักตัวเรา 

-ศลีกําจัดกิเลสหยาบ 

สมาธิกําจัดกิเลสกลาง 

ปญญากําจัดกิเลสละเอียด 

N7 -มีสติกายในกาย 

เวทนา จิต ธรรม 

-รูจริง เห็นจรงิ ตาม

จริง 

-คาํสอนสากล 

-ไมอาศัยตาํรา  

-ตั้งใจฝกฝน รูแจงเห็นจริง 

ไมติดสงบ 

-ปรมัตถบัญญัติ 

-ศึกษา รู เห็น เปน มี 

-มีสติกําหนดรู ในอิริยาบถ  

-เห็นภายในใชใจเห็น จิตในจิต 

-คิดปุบ เห็นปบ ไมปรุงแตง

ความคิด 

ต้ังใจ จิตใจเขมแข็ง 

-รูแจงเห็นจริงตามเปนจรงิ 

-จิตใจสะอาด สวาง สงบ 

บริสุทธ์ิ ผองใส วองไว 

-เคารพตัวเอง 

-รูมรรคผล 

N8 -ศาสนา คือ ตัวเรา  

-อยากรูทําเอง  

รู รูปนาม 

-ทําใหเกิดปญญาบารมี 

-ทําความรูสึก  

-คนจริงตองไดของจริง 

สติระลึกได รูตัวระลึกได  

-มีสติดับทุกข 

-เอาสติมาดูความคิดอยาเขาไป

ในคิด 

เดินจงกรมใหรูสึกตัว 

-อริยบุคคล 

N9 -วิปสสนา รูแจงเห็น

จริง 

-จิตอุเบกขา 

-จําวิธีรูแจง 

-รูวิธีดูความคิด 

-หลับตาหรือลืมตา ก็ได 

-เคล่ือนไหวเห็นรูปนาม 

-เห็นความคิดตัวเองเห็นธรรม 

-สตดิูความคิด คิดดูจิต 

-จิตสะอาด สวาง สงบ  

N10 -อริยสัจ 4 

 

-สต ิสัมปชัญญะ 

-หนูกับแมว 

-มีสติเขาไปกําหนดรู 

-คิดรูอยูกับเคลื่อนไหว  

-คิดแลวรูทันที ทําความรูสึกตัว

คิดปลอยไป 

-ดบัทุกข 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาธรรมบรรยายเก่ียวกับมหาสติปฏฐานของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ จําแนกตาม 
แนวคิด หลักการ วิธีการ ผล เพื่อนําไปสูการสกัดหลักคําสอนมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกตามฐานกาย เวทนา จิต ธรรม 
แสดงภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 แผนที่ความคิดเพื่อสกัดหลักคําสอนมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกตามฐานกาย เวทนา จิต ธรรม 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการสกัดหลักคําสอนเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ 

จําแนกตามกรอบมหาสติปฏฐาน 4 ประกอบดวย กายนุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธรรมานุปสสนา พบวา  
1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน สรุปไดวา 1) สติกาํหนดรูในอิริยาบถโดยสรางจังหวะ เพ่ือฝกความรูสึกตัว ทาํแบบ

เคล่ือนไหว ทําจังหวะยกมือเคล่ือนไหวใหรูความรูสึกนึกคิดใหรู เปนการฝกความรูสึกตัว อาศัยสติกําหนดความรูสึกตัว 
ความรูสึกเคล่ือนไหวใหมีสติขณะเคล่ือนไหวอิริยาบถ การเดินจงกรมเพื่อทําความรูสึกตัว ฝกใหสติติดตอกันเหมือนลูกโซ
สติกําหนดอิริยาบถเปนสําคัญ 2) ความหมาย “สติ”ระลึกได “สัมปชัญญะ” รูสึกตัว การฝกสรางจังหวะทําใหสติรูสึกตัว 
จะหลับตาหรือลืมตาก็ได เคล่ือนไหวใหรูเห็นรูปนาม 3) ความรูสึกกายระลึกไดเปนสัมปชัญญะ ตัวรูเปนตัวเกิดปญญา      
มีสติกําหนดความรูสึกตัว เจริญสติโดยใชการเคล่ือนไหว สติสัมปชัญญะจําวิธีการรูแจง สติระลึกไดรูตัวระลึกไดและ        
ใหรูสึกตัวตลอดเวลา มีสติเขาไปกําหนดรูทําความรูสึกตัวเปนตั้งใจฝกฝนรูแจงเห็นจริงโดยไมติดความสงบ 4) เรียนรู     
จากตัวเองจากกาย ศึกษาตนเอง กวางศอก ยาววา หนาคืบ ศาสนาคือตัวเรา เปนการศึกษาตัวเอง ฝกสติเพื่อปญญา 
ปฏิบัติธรรมตองจริง อยากรูทําเอง รูจริง เห็นจริง ตามจริง ทําแบบซ่ือๆ ปฏิบติัเองเห็นเขาใจ  

แนวคิดฐานกายานุปสสนา ดานสัมปชัญญะบรรพ กลาวโดยยอวา “ทําความรูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ 
การแลดู การเหลียวดู คูเขา เหยียดออก ครองสัมฆาฏิ บาตร จีวร ฉัน การด่ืม การเค้ียว การล้ิม การถายอุจจาระ        
และปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การต่ืน การพูด การนิ่ง ดวยวิธีน้ี พิจารณาเห็นกาย    
ในกายภายในอยู พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู พิจารณา
เห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู มีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา “กายมีอยู”         
ก็เพียงอาศัยเจริญญาณ เจริญสติเทาน้ัน ไมอาศัยตัณหาและทิฏฐิ อยู และไมยึดม่ันถือม่ันอะไรๆ ในโลก”  หลักคําสอน
หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ เนนความรูสึกตัว คือ สติ สัมปชัญญะกลาวไวในพระสูตรมหาสติปฏฐานเปนการต้ังสติ ฐานกาย
ต้ังสติกําหนดรูอิริยาบถเคล่ือนไหวมีสติ สัมปชัญญะ รูแจงเกิดปญญาที่มาจากฐานกาย  
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สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสิงหหน สิรินฺธโร(ฉิมพาลี) ทําความรูสึกตัวดวยการน่ังสรางจังหวะยกมือ 15 
จังหวะ โดยพลิกขวา ตะแคงขึ้น เรื่อยไปจนมือซอนทับกัน ใหมีสติกํากับอยูทุกขณะ มิใหขาดสาย และก็ใหรูสึกตัว
ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเกิดข้ึน ไมวาจะไหว ก็รูสึก กะพริบตา ก็ใหรูสึก หายใจ ก็รูสึก กลืนนํ้าลาย ก็รูสึก เรยีกวา ใหรูสึกทุก
อาการที่เกิดข้ึนโดยไมลืมกายลืมใจลอยไปที่ อื่นเผลอไปคิดเรื่องอ่ืน มือวาจะขยับอยางไร และไมเพงมือเพงกายทั้งกาย
ดวย รูเพียงวามันเปนสภาวะที่จิตตื่น หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยูกับโลกของความจริงจึงพรอมที่จะเห็นสภาวะ
และเขาใจความเปนจริงของรูปนาม กายใจได และตองรูสึกใหถูกตองวาสิ่งที่กําลังเคล่ือนไหวอยูน้ีคืออาการของรูป       
ตองรูสึกใหถึงความเปนรูป ไมใชรูสึกเพียงวามือกําลังเคลื่อนไหว ตองรูสึกจริงๆ ถึงอาการของรูปที่กําลังเคลื่อนไหว  
สอดคลองกับงานวิจัยของพระสุวรรณ สุวณฺโณ (เรืองเดช) การเจริญสติตามแนวทางของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ พบวา 
เนนการสอนใหผูปฏิบัติเจริญสติหมวดกายานุปสสนาสติปฏฐานหมวดอิริยาบถบรรพ คือ การยืน เดิน น่ัง นอน และหมวด
สัมปชัญญะ คือ การกําหนดอิริยาบถนอยอื่นๆอีก เชน ดื่ม พูด เหลียวหลงั ยกมือ  

2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน สรุปไดวา มีตัวสติในเวทนา ตัวสติ คือ วิจัยสอดสองธรรม ใหจิตอุเบกขา อาศัย
ฌานไปสูวิปสสนารูแจงเห็นจริงรูปนาม ฐานเวทนาหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทานไมไดเนนการปฏิบัติฐานเวทนา            
ซ่ึงเปนความรูสึกสืบเน่ืองจากฐานกาย แตเปนการเนนการฝกฐานกายนําเพื่อตัดเวทนาทั้งหลายที่ปรุงแตงความรูสึก       
และความคดิ โดยการฝกมีสติในเวทนาเทาน้ัน ใหกําหนดความรูสึกตัวจากกายและการเคลื่อนไหวอิริยาบถตาง ๆ นําทาง
ปฏิบัติ 

3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สรุปไดวา 1) จิตนึกคิดตองรู หมายถึง รูตัวความคิด เหมือนแมวจับหนู คิดรูทันที
ไมเขาไปในความคิด ไมปรุงแตงความคิด ฝกใหเหมือนแมวจับหนู ฝกดูความคิด เห็น รูทัน ออกจากความคิด แมวกับหนู 
แมวคือตัวรู อารมณเดียวคิดรูเห็น  คิดรูอยูกับเคล่ือนไหว คิดแลวรู มีสติอยูกับทุกข ทําความรูสึกตัว เอาสติมาดูความคิด
อยาเขาไปในความคิด  สติดูตัวความคิดจิตดูจิต เห็นความคิดตัวเองเทากับเห็นธรรม ใหรูจักตัวเอง 2) รูวิธีดูความคิด วิธี
เคล่ือนไหวรูความคิด ใจมันคิด รูจักแบบซื่อๆ 3)จิตใจสะอาด สวาง สงบ บริสุทธิ์ ผองใส วองไว เกิดความซาบซึ้งธรรม 
จิตใจน่ิมนวล จิตสะอาด สวาง สงบ  

แนวคิดฐานจิตตานุปสสนาเปนการพิจารณาจิต กลาวโดยยอวา “จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ ก็รูขัด จิตมี
โทสะ จิตปราศจากโทสะ ก็รูชัด จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ ก็รูชัด จิตหดหู ก็รูชัด จิตฟุงซาน ก็รูชัด จิตเปนมหัคคตะ    
ก็รูชัด จิตไมเปนมหัคคะตะ ก็รูชัด จิตมีจิตอื่นย่ิงกวา ก็รูชัด จิตไมมีจิตอ่ืนย่ิงกวาก็รูชัด จิตเปนสมาธิ ก็รูชัด จิตไมเปนสมาธิ
ก็รูชัด จิตหลุดพนแลว ก็รูชัด จิตไมหลุดพน ก็รูชัด ดวยวิธีน้ี พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู ภายนอกอยู ทั้งภายใน       
ทั้งภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเปดในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรม
เปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู มีสติปรากฏเฉพาะหนาวา “จิตมีอยู” ก็เพียงอาศัยเจริญญาณ เจริญสติ ไมอาศัย 
ตัณหาและทิฏฐิอยู และไมยึดม่ันถือม่ันอะไรๆ ในโลก”  หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทานสอนหลักการจิตเปนความคิด      
จิตนึกคิดตองรู หมายถึง รูตัวความคิด ฝกดูความคิด เห็น รูทัน ออกจากความคิด เอาความรูสึกตัวตัดความคิดปรุงแตง   
ไมเขาไปอยูในความคดิเปนเหตุใหเกิดความทุกข  

สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต(แสมแกว) ที่วา หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ มองวา
ความคิดปรุงแตงท่ีเกิดขึ้นโดยปราศจากสติคอยกํากับเปนสาเหตุแหงความทุกขและนําเสนอวิธีการที่จะควบคุมความคิด
โดยอาศัยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเปนหลักปฏิบัติ และสอดคลองกับงานวิจัยของพระสุวรรณ สุวณฺโณ (เรืองเดช)     
วา วิธีการปฏิบัติตอความคิด คือ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เปนการสอนใหผูปฏิบัติรูเทาทันความคิดที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน
แตไมตองปรุงแตงไปตามความคิดไมวาจะเปนความคิดดีความคิดไมดีก็ตาม เพียงแตกําหนดรูสึกตัวเทาน้ันก็พอเม่ือทําได
บอยๆแลวปญญาในการพิจารณายอมเกิด จะทําใหผูปฏิบัติไมตกเปนเหย่ือของความคิดและไมเปนทุกขเพราะความคิด    
ที่เกิดขึ้นน้ัน 

4) ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน สรปุไดวา 1) การปฏิบัตธิรรมตองเปนขั้นตอน เห็นภายในตองใชใจเห็น เห็นจิตใน
จิต ตั้งใจตั้งจิตใหเขมแข็ง คิด รู เห็น เขาใจ ทําความเขาใจเน้ือแท รูจักบัญญัติ รูจักสมมต ิรูจักปรมัตถบัญญัต ิอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา  2) หนทางนิพพาน ญาณปญญาความรูเปนพาหนะ ใชสติพิจารณาปญญาใหเกิดข้ึน รูปรมัตถ คือ รูเห็น สัมผัส 
แนบแนน ทําความรูสึกสมมติบัญญัติใหมาก 3) ธรรมเปนอากาลิโก คําสอนสากล เปนปญญาญาณ กฎธรรมชาติ อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เปนอริยสัจ 4 เปนพุทธเจา 4) มีสติภายในกาย เวทนา จิต ธรรม ตัวสติคือ วิจัยสอดสองธรรม               
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โดยจิตอุเบกขา  5) เรียนรูตัวเอง ศึกษาจากของจริง อากาลิโก ทําตัวใหเปนพระในบานเรือน ละชั่ว ทําดี เคารพตัวเอง 
เกิดปญญา ทําใหโทสะ โมหะ โลภะ หายไป  ความเปนพุทธะเกิดปญญา ทําเกิดปญญาบารมี เกิดปญญาความรูตัว        
เกิดปญญา ความรูแจงเห็นจริงตามความเปนจริง แกปญหาตัวเองได รูคุณคาหนาที่ความเปนคน ดับทกุข  6) ศึกษาอยาง
รู เห็น เปน มี คนจริงตองไดของจริง ไมอาศัยตํารา จําตําราไมใชของจริง ของจริงตองปฏิบัติ  7) เปนอริยบุคคล รูสึกตัว
เองเปนพระ และขันธ 5 ไมปรุงแตง รูมรรคผล และศีลกําจัดกิเลสอยางหยาบ สมาธิกําจัดกิเลสอยางกลาง ปญญากําจัด
กิเลสอยางละเอียด เนนการรูเทาทันความคิด  

แนวคิดฐานธรรมานุปสสนา กลาวโดยยอวา “เฝาสังเกตธรรมในธรรมภายในหรือภายนอก สังเกตธรรม         
ทั้งภายในและภายนอก เฝาสังเกตปรากฎการณในการเกิดข้ึนของธรรม ในการดับไปของธรรม เฝาสังเกตปรากฏการณ   
ในการเกิดข้ึนและดับไปของธรรม มีสติปรากฎเฉพาะหนาวา “ธรรมมีอยู” เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเทาน้ัน     
ไมอาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู และไมยึดม่ันถือม่ันอะไร ๆ ในโลก” ขยายความเขาใจเก่ียวกับการพิจารณาธรรมในธรรม 5 
สวน (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2550) ประกอบดวย พิจารณาธรรมที่กลั้นจิตไมใหบรรลุสมาธิ เรียกวา นิวรณ 5 (นีรวรรณ
บรรพ) พิจารณาขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ขันธบรรพ) พิจารณาอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ (อายตนบรรพ) พิจารณาธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู 7 เรียกวา โพชฌงค (โพชฌงคบรรพ) พิจารณาอริยสัจ 
4 (สัจจบรรพ)    

หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทานสอนหลักการฐานธรรม เห็นธรรมภายในธรรมตองใชจิตเห็นตั้งจิตใหเขมแข็ง คิด   
รู เห็น เขาใจ ทําความเขาใจเน้ือแท โดยใชสติพิจารณาปญญา รูแจงเห็นจริงตามความเปนจริง ของจริงตองปฏิบัติไม
อาศยัตํารา ไมติดตํารา เขาใจธรรมเปนอากาลิโก  
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาวีระพันธ ชุติปฺโญ (สุปญบุตร) การปฏิบัติธรรมปรับประยุกตวิธีการตามความเขาใจ
ตนเอง การสอนของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไมยึดติดอยูกับตํารา แตเปนการอธิบายจากสภาวะที่สัมผัสดวยใจ อันเกิด
จากการปฏิบัติตามวิธีการเจริญแบบเคล่ือนไหว การตีความและวิธีการสอนธรรมะของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ           
เปนปรากฎการณใหม  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1) การไดฟงนํ้าเสียงธรรมบรรยายของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สอนธรรมโดยตรงทําใหเกิดความซาบซึ้ง       

แรงบันดาลใจ และใหกําลังใจ สําหรับการปฏิบัติธรรมย่ิงกวาการไดอานเปนหนังสือวรรณกรรมไดเปนอยางดี ความเปน
คนธรรมดาๆ ไมไดเรียนปริยัติอะไรมากแตขอคนพบจากประสบการณของการรูตัว เปนกําลังใจเดินบนเสนทาง “เอกาย
โน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค” หนทางนี้เปนทางเอก  สําหรับผลจากวิจัยไดประเด็นงานวิจัยแนะนําตอไป ไดแก การศึกษา
เปรียบเทียบเทคนิควิธีการปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติปฏฐานของครูบาอาจารย ความเหมือนความตางกัน  

2) แนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ เปนสายเคล่ือนไหวเหมาะสมเพื่อฝกนําไปใชในชีวิตประจําวัน     
และเปนชีวิตแบบฆราวาสอยางย่ิง ไมจมและติดอยูกับแตความสงบ การไมติดรูปแบบ ติดตํารา หรือครูบาอาจารย         
ที่เรียกวาไมยึดติดอะไรๆ ในโลก ท่ีสําคัญการพิสูจนความจริงไดดวยการปฏิบัติเห็นธรรมในธรรม  การสกัดหลักคําสอน
สรุปวา กายรูสึกตัวมีสติ เวทนาใหมีความรูสึกตัวในทุกข สติในเวทนาอาศัยจิตในฌาน รูตัวความคิดอยางมีจิตเมตตาแผไป
อยางมีความสุข เขาใจธรรมเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูปไมใชตัวตน  
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บทคดัยอ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม โดยใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา     
เชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมนํ้าจันทบูร ตลอดจนวิธีการใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสื่อสารบุคลิกภาพ
ตราสินคาเชิงวัฒนธรรมดังกลาว การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูให
ขอมูลสําคัญ จํานวนทั้งส้ิน 8 คน ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี 
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมสงเสริมการทองเท่ียวจันทบุรี ผูนําชุมชน และ
ผูประกอบการภายในชุมชน โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-
Participant Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
รวมท้ังการใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีบุคลิกภาพตรา
สินคาแบบบุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) ติดดิน (Down to earth) ซื่อตรงแบบลูกทุง (Small town) ซื่อสัตย (Honest) 
จริงใจ (Sincere) มีตัวตนจับตองได (Real) มีประโยชน (Wholesome) ท่ีเปนแบบดั้งเดิม (Original) สนุกสนานราเริง 
(Cheerful) ออนไหวงาย (Sentimental) และเปนมิตร (Friendly) โดยบุคลิกภาพสินคามีลักษณะเปนผูชายอายุ 60 ป 
ชวงวัยคุณปู แตมีความทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ มีเสนหเฉพาะตัว แสดงออกความเปนตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกัน    
ก็เปดรับสิ่งใหมที่ลูกหลานนําเสนอ ลูกหลานกลาที่จะพูดคุยดวย โดยไมมีชองวางระหวางวัย  

สวนในดานการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่ือสารบุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม     
ของชุมชนริมนํ้าจันทบูร พบวา การใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการโดยชุมชนเองน้ัน ดําเนินงาน          
ในลักษณะปจเจกบุคคล ยังไมมีความชัดเจน โดยสวนใหญจะเปนหนวยงานภายนอกที่เขามาสงเสริมการใชเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอยางเปนรูปธรรม เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี รับผิดชอบเร่ือง
การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบเร่ืองการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รบัผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียว โดยทุกหนวยงานภาครัฐจะรวมมือจัดกิจกรรมทางการตลาด และมีหนวยงานภาคเอกชน สมาคมสงเสริม      
การทองเท่ียวจันทบุรี เขามารวมสนับสนุนเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน สวนชองทางการสื่อสารการตลาดมี        
2 ชองทาง คือ สื่อออนไลนที่เปนฟรีมีเดีย และสื่อออฟไลน เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีชุมชนริมนํ้า
จันทบูร ใชในการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคา ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน      
การสงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ 
คําสําคญั: บุคลิกภาพตราสนิคา, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ชุมชนริมนํ้าจันทบูร 
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Abstract 
This qualitative research aimed to study the persona lity of cultural products at a community 

of the Chanthaboon waterfront in Chanthaburi Province and to examine the use of integrated marketing 
communication tools to communicate cultural product personality. The data were collected from         
1) in-depth interviews to 8 key informants from Tourist Authority of Thailand (Chanthaburi Office), 
Chanthaburi Culture Office, Office of Tourism and Sports (Chanthaburi Province), Chanthaburi Tourism 
Promotion Association, community leaders and entrepreneurs in the community, 2) non-participant 
observation, 3) brainstorming and 4) content analysis from related research papers. 

The results showed that cultural product personalities were cheerful, down to earth, friendly, 
honest, original, sentimental, sincere, small town, real and wholesome. The personalities of the product 
were like those of a 60-year-old man who was in the fashion, uniquely, charming, confident and open- 
minded. He could interact with his grandchildren without a generation gap. 
For the use of integrated marketing communication tools in communicating cultural product 
personality, it was found that the tools were used in an individual and unclear manner. Mostly, the 
concrete use of the integrated marketing communication tools was promoted by external agencies 
such as Tourist Authority of Thailand (responsible for marketing activities and public relations), 
Chanthaburi Culture Office (responsible for tourism development to increase the potential of cultural 
tourism), and Office of Tourism and Sports (responsible for tourism management). All the government 
agencies cooperatively worked on marketing activities with assistance from private sector and 
Chanthaburi Tourism Promotion Association. It was found two marketing communication channels: free 
online media and offline media. The integrated marketing communication tools used were advertising, 
public relations, sales by staff, sales promotion, and special campaigns/events.  
Keywords: Brand personality, Integrated Marketing Communication, Chanthaboon Waterfront 
Community 
 

บทนํา 
บุคลิกภาพตราสินคา เปนแนวคิดหน่ึงที่ธุรกิจใหความสําคัญ ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลิกภาพตราสินคา สามารถสราง

ความแตกตาง สรางตัวตนใหกับสินคาได บุคลิกภาพตราสินคาจะใชเปนสัญลักษณเพ่ือสื่อสารใหผูบริโภครูสึกถึงความเปน
ตัวตน ซ่ึงจะถูกใชเปนเครื่องมือในการสรางความแตกตางใหกับตราสินคา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
(Keller, 1993) สามารถสรางส่ิงที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมได โดยผูบริโภคจะเช่ือมโยงอารมณ ความรูสกึ และตัวตน
ของพวกเขากับบุคลิกภาพตราสินคา สงผลใหเกิดความตองการบริโภคสินคาไดในที่สุด ซึ่งภาคธุรกิจอาจใชแนวคิด
ดังกลาวเปนเกณฑในการแบงกลุมผูบริโภค เพื่อนําเสนอสินคาใหตรงกับความมุงหวัง ดังน้ันแนวคิดเร่ืองบุคลิกภาพตรา
สินคา จึงชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจได  

เม่ือพูดถึงรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน พบวา มีความหลากหลายมากขึ้น โดยองคการการทองเที่ยวโลก    
แหงสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) กลาววา นักทองเที่ยวยุคใหม              
มีแนวโนมแสวงหารูปแบบการทองเที่ยวที่แตกตางไปจากเดิม คือ การทองเท่ียวที่เนนการพักผอนหยอนใจ (Sea, sand, 
sun) มาเปนการทองเท่ียวที่ใหความสําคัญกับความตื่นเตนทาทายในการไดรับความรูและประสบการณที่แปลกใหม
นอกเหนือจากการเดินทางเพื่อพักผอนและความบันเทิง (Entertainment, education, environment) ดวยเหตุน้ี      
จึงเกิดการสรางสรรครูปแบบการทองเที่ยวใหมๆ เพื่อสรางเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวในการจูงใจนักทองเที่ยว
กลุมเปาหมาย ท้ังน้ี การทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม (Cultural heritage tourism) เปนการทองเที่ยวรูปแบบหน่ึง       
ที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในปจจุบันไดเปนอยางดี เน่ืองจากมุงเนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส
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ประสบการณดานวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียว ไดเรียนรูสิ่งแวดลอมของชุมชน ประเพณี 
ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรมทองถิ่น  

จากแนวคิดแผนพัฒนาการทองเท่ียวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่มุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยวและแหลง
ทองเท่ียวที่ย่ังยืน รวมทั้งแสดงอัตลักษณความเปนไทย สงเสริมเชิดชูวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตชุมชน นําไปสูแนวโนม  
การทองเท่ียวท่ีย่ังยืนมากขึ้น เพ่ือกระจายรายไดสูชุมชน (คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ, 2560) ดังน้ัน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จึงเปนตนทุนสําคัญในการสรางสรรคเศรษฐกิจ เปนการทองเท่ียวที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสประสบการณดานวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว ไดเรียนรูสิ่งแวดลอมของชุมชน ประเพณี 
ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรมทองถิ่น   

เม่ือศึกษาถึงบริบทการทองเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี พบวา จันทบุรี เปนจังหวัดที่มี
ประวัตศิาสตรยาวนานกวา 1,000 ป (บันทึกหอจดหมายเหตุจันทบุรี, 2556) ทั้งยังมีการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
เชิงมรดกวัฒนธรรมที่นาสนใจ จากขอมูลเชิงประวัติศาสตรชาติไทย เม่ือป พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช     
ใชจังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพรพลเพ่ือทวงคืนเอกราชใหกรุงศรีอยุธยา  ตอมาในป พ.ศ. 2436 ฝร่ังเศสไดเขายึดเมือง
จันทบุรีไวนานถึง 11 ป เน่ืองจากสยามมีขอพิพาทเร่ืองดินแดนฝงขวาของแมนํ้าโขง โดยฝร่ังเศสย่ืนคําขาดใหฝายสยาม
ตองยอมยกดินแดนท่ีเปนขอพิพาทรวมทั้งเกาะทั้งหมดในลําน้ําโขง พรอมเงินอีกหนึ่งลานฟรังก โดยฝรั่งเศสจะยึดเมือง
จันทบุรีไวกอนจนกวาจะดําเนินการเสร็จ แตเมื่อทางสยามดําเนินการเสร็จ ฝรั่งเศสไมไดถอนกําลังออก ฝายสยามจึงตอง
ยกเมืองประจันตคีรีเขตร (เกาะกง) และเมืองตราดเพื่อแลกกับเมืองจันทบุรีคืนมา จนถึงป พ.ศ. 2476 ภายหลัง          
การเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ไดจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินใหม เมืองจันทบุรี จึงมีฐานะ
เปนจังหวัดจนถึงปจจุบันน้ี  

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร เปนหน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวสําคัญในมิติสินคาเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูใน
พื้นท่ีตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่น่ีประกอบดวยชนชาติ 3 เผาพันธุท่ีอาศัยกันมานานนับรอยป ไดแก 
ชาวไทย ชาวจีน และชาวเวียดนาม ชุมชนริมนํ้าจันทบูร เปนชุมชนที่ใชวิถีสรางทางเลือกใหมในการอนุรักษ โดยดึง      
เอาเอกลักษณและเสนหของชุมชน รวมไปถึงวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนเขามาสรางสรรคใหกลายเปนแหลงเรียนรู โดยนํา
ความสวยงามของสถาปตยกรรมบานเรือน ความสวยงามของวิถีชีวิตที่เรียบงาย สถาปตยกรรมบานเรือนไมเกาแก        
มาสรางเปนโรงแรมและแหลงเรียนรูประวัติศาสตร สรางคุณคานําเสนอเผยแพรในแนวคิดกิจการเพื่อสังคม โดยที่ชุมชน
เปนเจาของรวมกันและปรับชุมชนกลายเปนแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรแหงใหม สรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน    
ทําใหไดรับรางวัลการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกในระดับดี จากองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)  

ดวยตนทุนความโดดเดนดานสินคาเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี ผนวกกับศักยภาพการเปนหน่ึงในจังหวัด
เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง สงผลใหจังหวัด
จันทบุรี ไดรับอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เพื่อเชื่อมโยง 3 
สนามบิน ไดแก สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูตะเภา นอกจากน้ียังมีโครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึก อีก 3 แหง ไดแก ทาเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 ทาเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และทาเรือพาณิชยสัตหีบ ท้ังยังมีการพัฒนาโครงขายรถไฟเชื่อมโยง 3 
ทาเรือ และพัฒนาระบบการจัดการขนสงแบบบูรณาการทั้งรถไฟและทาเรือแบบไรรอยตอ (Seamless operation)      
ซ่ึงเปนโครงการหลักของ EEC ที่ตองการยกระดับประเทศไทย สูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจระดับโลก (สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2563)  

ดวยขอมูลดานรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ในรอบป พ.ศ. 2562 ที่มีมูลคา 
5,393.43 ลานบาท (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562) ผนวกกับศักยภาพของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก รวมถึงตนทุนความโดดเดนดานสินคาเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด ยอมสะทอนภาพไดวา จันทบุรี มีศักยภาพ
ที่สามารถพัฒนาตอยอดไปสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได  
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แตเม่ือพิจารณาในประเด็นแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาของชุมชนริมนํ้าจันทบูร พบวายังขาดความชัดเจน       
ในการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับในการส่ือสารการตลาดแตละครั้ง เปนการดําเนินงาน      
โดยหนวยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันบริบทในการส่ือสารยอมมีความคลาดเคล่ือนที่อาจเกิดข้ึนได 
จึงเปนที่นาสนใจวา ในสวนของหนวยงานที่เก่ียวของน้ัน มีมุมมองตอแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมอยางไร
บาง เพื่อชวยเสริมประสิทธิภาพใหรูปแบบการส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัด
จันทบุรี ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ชวยใหผูเก่ียวของเกิดความเขาใจในองคประกอบทางดาน
การส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม อันจะกอใหเกิดประโยชนในการประยุกตใชการพัฒนาแนวทางการสื่อสาร
บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนวิธีการใชเครื่องมือ

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งจะเปนแนวทางในการวางแผนการบูรณาการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด    
ของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการพัฒนาแนวทางการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมใหมี       
ความชัดเจนและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน   

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Aaker (1997) กลาวถึง ความหมายของบุคลิกภาพตราสินคาวา บุคลิกภาพตราสินคาเปนลักษณะบุคลิกภาพ    

ที่ไดรับการพัฒนามาจากบุคลิกภาพของมนุษย ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับชั้นทางสังคม 
ตลอดจนลักษณะบุคลิกและอุปนิสัย เชน เปนคนจริงใจ อบอุน ออนไหว 

            
ภาพท่ี 1 แสดงมิติรายละเอียดบุคลิกภาพตราสินคา Aker (1997) 

Kotler & Keller (2008) ไดใหคําจํากัดความของ Integrated Marketing Communication (IMC) วาเปน
แนวคิดการวางแผนการส่ือสาร ซึ่งใชวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชน การโฆษณา การจัดกิจกรรมเปนพิเศษ การสงเสริม
การขาย การขายโดยพนักงาน เปนการผสมผสานวิธีการเหลาน้ีเขาดวยกัน เพ่ือสรางใหเกิดความชัดเจนตอเนื่อง ใหไดผล
สูงสุด ทําใหขาวสารถูกบูรณาการเช่ือมโยงตอกันอยางตอเน่ือง และมีความสอดคลองกัน โดยสรุป การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ หรือ IMC คือ แนวคิดของการสื่อสารการตลาดท่ีผูบริหารไดมีการวางแผนและพัฒนาขึ้นมา ดวยการนํา
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เคร่ืองมือการสื่อสารหลายรูปแบบมาประสมประสานกันอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถสงขาวสารท่ีมีความชัดเจน  
สอดคลองสัมพันธกันเปนหน่ึงเดียว ไปยังกลุมลูกคาท่ีตองการ โดยลูกคาสามารถรับรูขาวสารจากหลายชองทาง เชน      
การโฆษณาผานสื่อตางๆ จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ทั้งน้ี การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีจุดประสงค    
ใหหนวยงานสามารถสงขาวสารท่ีมีความถูกตอง ชัดเจน และสอดคลองสัมพันธกัน ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อใหเกิด
การตอบสนองตามท่ีไดคาดหวังไว 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางส่ือสารบุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี โดยใชเครื่องมือสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ กรณศึีกษาชุมชนริมนํ้าจันทบูร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะบุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนริมน้ําจันทบูร ตลอดจนวิธีการใชเครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคา    
เชิงวัฒนธรรมดังกลาว การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวนทั้งส้ิน 8 คน ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุร ีจํานวน 1 คน 
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 คน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 คน นายกสมาคมสงเสริม           
การทองเท่ียวจันทบุรี จํานวน 1 คน  ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน ผูประกอบการภายในชุมชน จํานวน 2 คน โดยใช         
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบไม มีสวนรวม (Non-Participant Observation)        
การระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งการใชแบบสัมภาษณ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผานความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน     

ในสวนประเด็นคําถามเรื่อง Brand personality บุคลิกภาพตราสินคา คําถามทั้งหมดถูกดัดแปลงจากงานวิจัย
ของ Aaker (1997) มีคาความเช่ือมั่น (Reliability coefficient) เทากับ .74 และในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการ
วิเคราะหเนื้อหาตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. การตีความขอมูล (Interpretation) ตามเนื้อหาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกใน 2 ประเด็น คือ 
บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมนํ้าจันทบูร และเครื่องมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ใช 

2. การเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) โดยการนําขอมูลที่ไดจากการตีความ มาเปรียบเทียบกัน 
เพ่ือสรางความชัดเจนของขอมูลท่ีได และเม่ือเปรียบเทียบกันแลว ถาพบความคิดเห็นหรอืความรูสึกของผูใหขอมูลสําคัญ 
ที่คลายคลึงกันหรือมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจะดําเนินการเช่ือมโยงขอมูลเหลาน้ันเขาดวยกัน และแสดงความสัมพันธ    
ของขอมูลอยางเปนรูปธรรม 

3. การสรางขอสรุป (Conclusion) เปนการตัดทอนขอมูล ใหเหลือแตคุณลักษณะรวมที่มีความหมาย สามารถ
สรางขอสรปุเกี่ยวกับขอมูลน้ันได อันจะเปนการนําไปสูทฤษฎีหรอืขอสรปุเชิงนามธรรมที่เกิดขึ้น 

4. การสังเคราะหขอมูล (Data Synthesis) คือ การรวบรวมขอมูลที่เปนรูปธรรม ซ่ึงเปนบทสรปุยอยของขอมูล
ทั้งหมดจากการวิเคราะหขอมูลในแตละแหลงขอมูล และนํามาสรางเปนขอสรุปเชิงนามธรรม ในลักษณะของบทสรุปหรือ
แบบแผนของกระบวนการมีสวนรวมในภาพรวม (Holistic) ของขอมูล หลังจากน้ันนําเสนอขอมูลในรปูแบบการวิเคราะห
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล และเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูล
เพื่อหาความนาเชื่อถือของขอมูล และตรวจสอบความครบถวนและคุณภาพของขอมูล รวมท้ังผลสรุปของการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) ซึ่งงานวิจัยน้ี จะใชการตรวจสอบขอมูล     
2 วิธี คือ  

1. การตรวจสอบสามเสาดานผู วิจัย (Investigator Triangulation) การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ       
แบบเจาะลึกจากทุกกลุมผูใหขอมูลสําคัญมาตรวจสอบความแนนอนของคําพูดในเร่ืองเดียวกัน เพ่ือยืนยันความเท่ียงตรง
ของขอมูล 
 2. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) การเปรียบเทียบและตรวจสอบ (Cross - check) 
ความแนนอนของขอมูล (Consistency) โดยนําขอมูลจากแหลงตางๆ (Data Sources) มาเปรียบเทียบกัน พิจารณาจาก



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
548 

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

เวลา สถานที่ และแหลงบุคคล กลาวคือ เม่ือเวลา สถานท่ี และแหลงบุคคล ที่ใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม ถือเปนส่ิงท่ีนักวิจัยจะตองทําการตรวจสอบขอมูล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชงิคุณภาพ โดยมรีายละเอียดวิธีการศึกษาดังตอไปน้ี 

1. ผูใหขอมูล 
คณะวิจัยไดเลือกสรรผูทรงคุณวุฒิที่ เปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เพ่ือใหไดขอมูลเปนไปตาม

วัตถุประสงคการวิจัย รวมจํานวนทั้งส้ิน 15 คน ไดแก 1) หนวยงานราชการในพื้นที่ที่เก่ียวของ ไดแก ผูแทนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหนางานสงเสริมการทองเที่ยวองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาการชุมชน ผูแทนวิทยาลัย
การอาชีพ ในพื้นท่ีชุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด 2) หนวยงานภาคเอกชน ไดแก ผูนําและสมาชิกกลุมชุมชน
ทองเท่ียว บุคลากรทางการทองเท่ียวในพ้ืนที่ชุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด 3) ภาคประชาชนและนักทองเที่ยว     
ในพ้ืนที่ชุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คณะวิจัยเลือกใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structure Interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล      

จากผูใหขอมูล และใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกประกอบกับการสนทนากลุม (Focus group) ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือดังกลาว 
ดังตอไปน้ี 

2.1 คณะวิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาสมรรถนะ 
(competency) ดานการทองเท่ียว ความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

2.2 กําหนดองคประกอบของแบบสัมภาษณ 
2.3 ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมขององคประกอบ 
2.4 กําหนดขอคําถามของแบบสัมภาษณ 
คําถามสําหรับสัมภาษณผูใหขอมลูสําคัญเพ่ือใหไดขอมูลไปวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรทางการทองเที่ยว 

กรณชีุมชนทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด ที่สาํคัญมีอยู 3 ประเด็นหลัก ดังตอไปน้ี 
 

แนวคําถามในการสัมภาษณ ความสัมพันธกับสมรรถนะ 

1) บุคลากรทางการทองเท่ียวของชุมชนมีปญหาและความตองการพัฒนา               ความรู 
ดานความรูอยางไรบาง                                                                           
2) บุคลากรทางการทองเท่ียวของชุมชนมีปญหาและความตองการพัฒนา               ทักษะ 
ดานทักษะอยางไรบาง                                                                            
3) บุคลากรทางการทองเท่ียวของชุมชนมีปญหาและความตองการพัฒนา               คุณลักษณะของบุคลากร 
ดานคุณลักษณะอยางไรบาง                                                                     

 
2.5 นําแบบสัมภาษณดังกลาวมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนในเชิงเน้ือหา ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย และครอบคลุมขอมูลที่ตองการ 
2.6 นําแบบสัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปดําเนินการทดลองสัมภาษณกับบุคคลที่มีที่มีคุณลักษณะ

ใกลเคียงกับผูใหขอมูล กอนจะนําไปใชในการสัมภาษณจริงเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความถูกตองสมบูรณ 
 

3. การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาในข้ันตอนน้ีเปนการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพโดยมีการจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีพรอมที่จะนําเสนออยางเปนระบบ ซึ่งจะแสดงขอมูล (Data Display) ในรูปของการพรรณนาและ
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วิเคราะหควบคูกันไป (Descriptive and Analytical Methods) เพ่ือที่จะหาขอสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกตอง
ของผลการวิจัย (Conclusion, Interpretation and Verification) ตอไป 

ในการเก็บขอมูล มีการบันทึกการเก็บขอมูลโดยละเอียด จัดขอมูลเปนหมวดหมู และมีการตรวจสอบขอมูลแบบ
สามเสา (Triangulation) เพื่อยืนยันความถูกตองดวยโดยการวิเคราะหความสอดคลองของขอมูลการสัมภาษณกับผูให
ขอมูลสําคัญคนอื่น ซึ่งหากตรงกันหมายความวาขอมูลน้ันมีความถูกตองในระดับหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยพยายามตรวจสอบขอมูล
หลายๆ ทาง นอกจากน้ี การหาขอมูลมาหักลางขอมูลที่มีอยู เปนวิธีที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะห ในบางคร้ังขอมูลที่ไดรับ
อาจไมถูกตอง การหาหลักฐานมาหักลางส่ิงที่ผูใหขอมูลสําคัญใหสัมภาษณไวเปนอีกวิธีหน่ึงที่ใช (ชาย โพธิสิตา, 2556) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีบุคลิกภาพตรา

สินคาในมิติบุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) สัมผัสไดจากลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ ไดแก รอยย้ิม การมีนํ้าใจ          
การพูดคุยดวยภาษาถิ่นจันทบุรี และการมีอัธยาศัยท่ีดีของพอคาแมขายในการสื่อสารกับกลุมนักทองเที่ยว ทําให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสบรรยากาศการมาตางจังหวัด ติดดิน (Down to earth) ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุร ีมีความ
เปนยานชุมชนเกาอายุกวา 300 ป มีอาคารท่ีอนุรักษสถาปตยดั้งเดิมไว แมบางอาคารจะมีการปรบัปรุงเปนบูทีคโฮเทล 
แตก็มีเอกลักษณเฉพาะที่สะทอนความเปนตัวตนของชุมชนเกาไดเปนอยางดี ซ่ือตรงแบบลูกทุง (Small town) สัมผัสได
จากบรรยากาศรอบตัว ผูคนแตงกายตามวิถีชีวิต ไมไดแตงเติมเสริมแตงจนเกินงาม รวมถึงอัธยาศัยใจคอของผูคน          
ในชุมชนท่ีเรียบงาย ไรจริต ดูเปนคนซื่อๆไมมีพิษภัยใดใหนาหวั่นกลัว รวมถึงความซื่อสัตย (Honest) จริงใจ (Sincere) 
สินคาดีไมดีก็บอกนักทองเที่ยวตรงๆ ไมคดโกง ไมปดบังเรื่องวันหมดอายุสินคา ใหคําแนะนํานักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
บางกรณสิีนคารานตัวเองไมมี ก็แนะนําใหนักทองเท่ียวไปซื้อรานขางเคียงได มีตัวตนจับตองได (Real) นักทองเท่ียวสัมผัส
ไดจากรากเหงาของชุมชน รวมถึงวิถีชีวิต ไลฟสไตลผูคนท่ีดําเนินไปแบบไมเรงรีบ สโลวไลฟ สงบ เรียบงาย และสวยงาม 
มีประโยชน (Wholesome) สัมผัสไดจากการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน มีการจัดนิทรรศการประวัติความเปนมา        
ของชุมชน ณ บานหลวงราชไมตรี ที่เปนแหลงความรูใหกับนักทองเที่ยวผูมาเยือน ภายใตบรรยากาศยอนอดีตแบบดั้งเดิม 
(Original) มีความสนุกสนานราเริง (Cheerful) มีสีสันใหมๆ ของรานคาท่ีเขามาดําเนินธุรกิจ ชุมชนมีการปรับตัวใหมี
ความทนัยุคทันสมัย ออนไหวงาย (Sentimental) ดวยความเปนชุมชนเกาอายุกวา 300 ป มี 3 ชาติพันธุเขามาเก่ียวของ 
ทั้ง ไทย จีน และเวียตนาม จึงมีความเปราะบางทางวัฒนธรรมซอนอยูรวมไปถึงการปรับตัวของชุมชนเพื่อใหเขากับสมัย
นิยม ในขณะเดียวกันก็ยังอนุรักษวัฒนธรรมด้ังเดิมอยู และสุดทายความเปนมิตร (Friendly) สัมผัสไดจากอัธยาศัยไมตรี
ของผูคนในชุมชน ถึงแมจะมีผูประกอบการธุรกิจ รานคาใหมๆเขามาเปดกิจการ พวกเขาเหลาน้ันก็จะไดรับมิตรไมตรีอันดี
จากผูประกอบการเจาถิ่นเสมอ 

 
“... ผูคนที่น่ีย้ิมเกง คุยเกง ชวนลูกคาซื้อของก็เกง พูดเหนอๆนํ้าเสียงคนจันท ดูธรรมชาติ ช่ือๆ ดูนารักดีคะ ...” 

     (เสาวนีย คนกลา, สัมภาษณ, 4 ตุลาคม 2564) 
 
“... อาคารบานเรือน เคาอนุรักษไวไดอยางดี ยังมีกล่ินอาย มนตขลังความเปนเมืองเกา มีเสนหนาคนหา มาทีไร 

เหมือนไดยอนเวลา ยอนบรรยากาศความเปนลุกทุงในอดีต   ...” 
               (ปรารถนา มงคลธวัช, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2564) 
 
“... อัธยาศยัใจคอของผูคนในชุมชนดูเปนคนซื่อๆไมมพีิษภัย ไมมจีริต ...” 

      (สุริยา อุทัยรัศมี, สัมภาษณ, 4 ตุลาคม 2564) 
“... ตัวผมเองเคยไปซื้อหมูชะมวงกระปอง แลวสินคามันใกลหมดอายุ ปาที่รานแกชวยดูให แลวแนะนําไปซ้ือ

รานขางๆ คอืจริงใจมาก ไมหลอกขายผม ช่ืนชมเลยครับ ไมเอาเปรียบลูกคา...” 
    (ธนกฤต ิเรืองยศ, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2564) 
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“... ไลฟสไตลผูคน ดําเนินไปแบบไมเรงรีบ สโลวไลฟ วิถีชีวิต สงบ เรียบงาย ...” 
     (แสวง มูลมงคล, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2564) 
 

“... มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน มีการจัดนิทรรศการประวัติความเปนมาของชุมชน ณ บานหลวงราชไมตรี    
เปนแหลงความรูใหกับนักทองเท่ียวผูมาเยือน ภายใตบรรยากาศยอนอดีตแบบด้ังเดิม ดีมากเลย...” 

        (ดวงเดือน สดแสงจันทร, สัมภาษณ, 6 ตลุาคม 2564) 
 

“...ความเปนชุมชนเกาอายุกวา 300 ป มีทั้งคน ไทย จีน และญวน มีความเปราะบางทางวัฒนธรรมซอนอยู 
ออนไหวงาย แตก็ปรับตัว ถอยทีถอยอาศัย อยูกันไดแบบลงตัว...” 

        (อุกฤษณ วงษทองสาลี, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2564) 
 

โดยบุคลิกภาพตราสินคามีลักษณะเปนผูชายอายุ 60 ป ชวงวัยคุณปู แตมีความทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ   
มีเสนหเฉพาะตัว แสดงออกความเปนตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็เปดรับส่ิงใหมที่ลูกหลานนําเสนอได ลูกหลานกลาที่จะ
พูดคุยดวย โดยไมมีชองวางระหวางวัย  

สวนในดานการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่ือสารบุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม    
ของชุมชนริมนํ้าจันทบูร พบวา การใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการโดยชุมชนเองน้ัน ดําเนินงาน          
ในลักษณะปจเจกบุคคล ยังไมมีความชัดเจน เปนการทําการตลาดแบบสวนตัว ใครอยากทําแบบไหน ก็ดําเนินการดวย
ตัวเอง เชน ใชสื่อเฟซบุก อินสตาแกรม ในนามรานคาตนเอง บางรานก็จัดโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ใหลูกคาเอง     
โดยสวนใหญจะเปนหนวยงานภายนอกที่เขามาสงเสริมการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยางเปน
รูปธรรม เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานจันทบุรี รับผิดชอบเร่ืองการจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวทุกรูปแบบ โดยสวนหน่ึงรับนโยบายมาจากสวนกลาง และอีกสวนหน่ึง      
เปดโอกาสใหหนวยงานในพ้ืนที่จัดทําโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายของ ททท. แลวนําเสนอข้ึนมา เพื่อรับการพิจารณา
อนุมัต ิหลังจากน้ัน ททท. จะเขามาการชวยบริหารจัดการ ดานกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ 

วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบเร่ืองการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว            
เชิงวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมกับหนวยงานภาคี
เครือขายในพื้นท่ี ไดแก การสนับสนุนและสงเสริมการตลาดใหผูประกอบการ เชน เชิญผูประกอบการออกรานในงาน
สําคัญตาง ๆ ทั้งท่ีกระทรวงสวนกลางจัด และในสวนที่จังหวัดเปนผูจัดงาน นอกจากน้ี ยังมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ    
ที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเผยแพรวิถีชีวิตชุมชน เปนการกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวในวงกวาง เชน จัดทําคลิปวิดีโอ
เผยแพรเอกลักษณชุมชนริมนํ้า ผานส่ือออนไลน และออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสวนกลาง การจัดทําหนังสือสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือแจกจายใหกลุมนักทองเที่ยว ทั้งยังจัดกิจกรรมเปดตลาดวัฒนธรรม เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธกระตุนใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยว และจัดกิจกรรมไลฟสดผานสื่อเฟซบุก เพ่ือเพิ่มชองทางจําหนาย 
สนับสนุนการขายผลิตภัณฑของชุมชน  

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบเร่ืองการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว การอนุรักษและฟนฟู
สมบัตวิัฒนธรรม เพ่ือใหคงความเปนเอกลักษณของไทย สรางส่ือประชาสัมพันธกับการทองเท่ียว โดยใชสถานที่ทองเที่ยว 
แหลงอารยธรรม และวิถีชีวิตคนไทย เปนสื่อในการเผยแพร  

โดยทุกหนวยงานภาครัฐจะรวมมือจัดกิจกรรมทางการตลาด และมีหนวยงานภาคเอกชน สมาคมสงเสริม      
การทองเที่ยวจันทบุรี เขามารวมสนับสนุนดานงบประมาณรวมทั้งกําลังคน เพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน         
สวนชองทางการส่ือสารการตลาดมี 2 ชองทาง คอื สื่อออนไลนที่เปนฟรีมีเดีย และส่ือออฟไลน  

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ชุมชนริมนํ้าจันทบูร ใชในการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคา 
ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ      
โดยมีวัตถุประสงคของการส่ือสารที่แตกตางกันออกไป ทั้งในการใหขอมูลขาวสาร สรางการรับรูในผลิตภัณฑ เพื่อสรางให
เกิดความชัดเจนตอเน่ือง ใหไดผลสูงสุด ทําใหขาวสารถูกบูรณาการเชื่อมโยงตอกันอยางตอเน่ือง และมีความสอดคลอง
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กัน ดวยการนําเคร่ืองมือการส่ือสารหลายรูปแบบมาประสมประสานกันอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถสงขาวสารที่มี
ความชัดเจน  สอดคลองสัมพันธกันเปนหน่ึงเดียว ไปยังกลุมลูกคาท่ีตองการ สอดคลองตามแนวคิดของ Kotler & Keller 
(2008) หากแตยังขาดความชัดเจนในดานบุคลิกภาพตราสินคา โดยแตละเคร่ืองมอื มีวัตถุประสงคในการส่ือสาร ดังน้ี 

 

                              
                              ภาพท่ี 2 แสดงเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดและวัตถุประสงคการส่ือสาร 

 

                           
ภาพที่ 3 แสดงเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของหนวยงาน และบุคลิกภาพที่ส่ือสาร 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม โดยใชเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา    
เชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร ตลอดจนวธีิการใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่ือสารบุคลิกภาพ
ตราสินคาเชิงวัฒนธรรมดังกลาว การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูให
ขอมูลสําคัญ จํานวนทั้งส้ิน 8 คน โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
(Non-Participant Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวของ รวมท้ังการใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีบุคลิกภาพตราสินคา

แบบบุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) โดยมีบุคลิกภาพที่โดดเดน ไดแก ติดดิน (Down to earth) ซ่ือตรงแบบลูกทุง (Small 

town) ซื่อสัตย (Honest) จริงใจ (Sincere) มีตัวตนจับตองได (Real) และเปนมิตร (Friendly)  สวนบุคลิกภาพ            

ที่โดดเดนรองลงมาไดแก มีประโยชน (Wholesome) ที่เปนแบบด้ังเดิม (Original) สนุกสนานราเริง (Cheerful) และ

ออนไหวงาย (Sentimental) โดยบุคลิกภาพสินคามีลักษณะเปนผูชายอายุ 60 ป ชวงวัยคุณปู แตมีความทันสมัย ทันโลก

ทันเหตุการณ มีเสนหเฉพาะตัว แสดงออกความเปนตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็เปดรับสิ่งใหมที่ลูกหลานนําเสนอ 

ลูกหลานกลาที่จะพูดคุยดวย โดยไมมีชองวางระหวางวัย  

จากคําอธิบายเก่ียวกับบุคลิกภาพตราสินคา ทําใหทราบวา สินคาสามารถมีบุคลิกภาพเชนเดียวกับผูบริโภค     
โดยผูบริโภคสามารถใชบุคลิกภาพตราสินคา เพื่อแสดงสัญญะของผูบริโภค ซ่ึงเปนการบริโภคท่ีไมเก่ียวของกับประโยชน
ใชสอย แตเปนการบริโภคความหมายของบุคลิกภาพที่แฝงอยูในสินคา (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553) 
และการบริโภคสินคาจะเกิดข้ึน เม่ือสินคามีบุคลิกภาพสอดคลองกับสิ่งท่ีผูบริโภคตองการจะสื่อสารตอสังคม ซึ่งแบงมิติ
บุคลิกภาพตราสินคา ได 5 ลกัษณะ ไดแก บุคลิกภาพจริงใจ บุคลกิภาพนาตื่นเตน บุคลกิภาพมีความสามารถ บุคลกิภาพ
โกหรูมีระดับ และบุคลิกภาพเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Aaker (1997) ที่ไดศึกษาไว ดังน้ันบุคลิกภาพตรา
สินคาที่ชัดเจน จะทําใหผูบริโภค (นักทองเที่ยว) เช่ือมโยงอารมณ ความรูสึก และตัวตน เขากับบุคลิกภาพสินคา และเกิด
ความตองการบริโภคสินคาน้ันไดในที่สุด 

สวนในดานการใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่ือสารบุคลกิภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม 
ของชุมชนริมนํ้าจันทบูร พบวา การใชเครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ สวนใหญจะเปนหนวยงานภายนอก   
ที่เขามาสงเสริมการใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการโฆษณา           
การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามแนวคิดของ Kotler & 
Keller (2008) โดยมี 3 หนวยงานหลักเขามาดําเนินการ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุ รี 
รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ภายใตกรอบแนวคิดการตลาด 5 A ของ Phillip 
Kotler ที่วาดวย Aware Appeal Ask Act และ Advocate การสรางการรับรู การทําใหลูกคาชอบ สนใจ การทําให
ลูกคาสอบถาม การทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อ และการทําใหลูกคาบอกตอ ในสวนของวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบ
เร่ืองการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพ่ือเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขณะที่ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยทุกหนวยงานภาครัฐจะรวมมือจัดกิจกรรมทางการตลาด และมี
หนวยงานภาคเอกชน สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี เขามารวมสนับสนุนเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน     
สวนชองทางการส่ือสารการตลาดมี 2 ชองทาง คือ สื่อออนไลนที่เปนฟรีมีเดีย และส่ือออฟไลน  เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที่ชุมชนริมนํ้าจันทบูร ใชในการสื่อสารบุคลิกภาพสินคา ประกอบดวย การโฆษณา               
การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับอภิรัตน สงสุข 
(2559) ที่ศึกษาเร่ืองกลยุทธการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวชาวจีนในเมืองพัทยา 
พบวา กลยุทธการสื่อสารการตลาด ดานการโฆษณา ดานการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ดานการขายโดยบุคคล 
สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวชาวจีนในเมืองพัทยา รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ การสรางจุด       
แลนมารค จุดเช็คอิน เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดถายภาพเก็บบรรยากาศ ซ่ึงมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว
ซํ้าในคร้ังตอไป สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฏฐวิกร พรรษาพันธุ, และ จําเริญ คังคะศรี (2564)  ในเร่ือง กลยุทธการ
ส่ือสารการตลาดเพื่อการทองเท่ียวชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 
  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 จากงานวิจัยคนพบวา บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมนํ้าจันทบูร เปนบุคลิกภาพแบบจริงใจ 

ดังน้ัน ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งชุมชนริมนํ้าจันทบูร จะไดมีแนวทางเดียวกันที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
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1. การวิจัยคร้ังตอไปจึงควรศกึษา ในบริบทดานความรู ความเขาใจของนักทองเที่ยว เพื่อวัดทัศนคต ิ 
และการรับรูผานมุมมองของผูบริโภค ที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมนํ้าจันทบูร 

2. การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม กับคูแขง หรอืสินคาเชิงวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของเพ่ือใหเห็นความแตกตางและหลากหลาย ในการส่ือสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ 
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บทคดัยอ 

งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง          
เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)เก็บรวบรวมขอมูลโดยคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key 
informant) แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูใหขอมูลหลัก เปนผูสูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะหคนชรา
บานศรีตรัง จํานวนทั้งส้ิน 13 คน แบงเปน เพศหญิง 10 คน และเพศชาย 3 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา ความผาสุก        
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความผาสุกในดาน มีสุขภาพดี  มีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกัน
และกัน  มีสังคมท่ีดมีีความสุข มีความรูสึกผอนคลายตอส่ิงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต  รูจักพัฒนาความรูตนเอง  มีความสุข
ในศาสนาและศีลธรรม มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี และมีครอบครัวที่ดี   
คําสําคัญ: ความผาสุกของผูสูงอายุ  ผูสูงอายุ 
 

Abstract 
 The objectives of this research was to study the well-being of the elderly people in Ban Sritrang 
Nursing Home. This was qualitative research using a questionnaire couple with in-depth interviews as 
research instruments and data collection. The key informants were selected by applying purposive 
sampling. They were 13 elderly people, 12 females and 3 males living in Ban Sritrang Nursing Home. 
The results of the well-being of elderly people in Ban Sritrang Nursing Home showed that most of them 
had the well-being as following aspects: heathy, kindness, good morality, good and happy society, 
relaxation in their life styles, knowledge development, happiness in the religion and morality, good 
economy as well as good family.    
Keywords: well-being, Baan Sritrang nursing home 
 

บทนํา 
ปจจุบันสถานการณประชากรที่ไดรับความสนใจทั่วโลกคือ โครงสรางของประชากรที่กําลังเปลี่ยนแปลง        

อยางตอเน่ืองเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society)องคการสหประชาชาติไดประเมินสถานการณวา ป พ.ศ. 2544-2643 
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2557)  

จากการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางครอบครัวจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเด่ียวที่มีเพิ่มข้ึนในปจจุบัน 
มีผูสูงอายุจํานวนมากที่ถูกทอดทิ้ง ขาดการเหลียวแล ไรที่พ่ึง บางคนตองไปอยูสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชรา       
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวริศา จันทรังสีวรกุล (2553) ท่ีพบวาสาเหตุสวนใหญที่ผูสูงอายุอยูสถานสงเคราะหหรือ
บานพักคนชรา เพราะไมมีคนอุปการะดูแล และมีจํานวนไมนอยที่สมัครใจมาอยูดวยตนเอง เพราะไมอยากเปนภาระผูอ่ืน 
เชนขอคนพบจากงานวิจัยของ ภรณี เกตกินทะ (2542) ท่ีพบวาผูสูงอายุมาอยูเองดวยความสมัครใจมากถึงรอยละ 54.6 
ในขณะเดียวกันผูสูงอายุบางทานมีความสุขดีและพึงพอใจที่ไดอยูในสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชราแตบางทาน       
อยูดวยความจําเปนและไมมีความสุขอยางแทจริง 
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ผูสูงอายุแตละคนลวนมีเหตุผลและสาเหตุในการมาอยูสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชราที่แตกตางกัน       
จากงานวิจัยเร่ืองทรรศนะเรื่องความสุขในผูสูงอายุบานวัยทองนิเวศนของวรรณวิสาข ไชยโย (2552) กลาววาสาเหตุของ
การตัดสินใจเขามาพักสถานสงเคราะหคนชรา เปนสิ่งท่ีกําหนดการมองโลกและชีวิตของผูสูงอายุหากผูสูงอายุมีทัศนคติ    
ที่ดีตอการเขามาอยูสถานสงเคราะหคนชราและตัดสินใจเขามาอยูดวยตนเองมักจะมีทัศนคติแงบวก และมีความสุขในการ
ดําเนินชีวิต แตหากเขามาอยูดวยสาเหตุและความจําเปนบางอยางแลว มักจะมีทัศนคติแงลบและมีผลตอความสุขในการ
ดําเนินชีวิต 

ความสุขหรือความผาสุกโดยทั่วไปของผูสูงอายุน้ัน เกิดจากความรูสึกภายในจิตใจที่มีความรูสึกวามีชีวิตชีวา     
มีความสามารถในการควบคุมตนเองมีความรูสึกเปนสุขมากกวาความวิตกกังวลและการมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง (Dupuy, 1977 cited in McDowell and Newell, 1987) 

การจะตัดสินวาผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูในสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชรา มีความสุขและเห็นคุณคาในตนเอง
หรือไมมากนอยเพียงใดน้ัน จําเปนที่จะตองมีการศึกษาและคนหาขอเท็จจริง เพ่ือที่จะไดนําขอมูลเหลาน้ันมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมใหผูสูงอายุมีความผาสุกในชวงบั้นปลายของชีวิต จากการศึกษาของภรณี เกตกิน
ทะ (2542) เรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบานพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานครพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความรูสึก    
วาตนเองมีความสุขรอยละ 33.6 สุขบางไมสุขบางรอยละ 28.1 และมีเพียงรอยละ 9.2 ที่รูสึกวาตนเองไมมีความสุข 

การศึกษาเก่ียวกับประเด็นความผาสุกของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชรา           
เปนประเด็นที่มีความนาสนใจในแงของความผิดแผกไปจากธรรมชาติของระบบครอบครัว ผูสูงอายุตองออกมาจาก
ครอบครัวและมาอาศัยอยูในสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชรา ก็ทําใหบุคคลตองปรับสภาพตนเองจากที่เคยไดอยู
รวมกับญาติหรือลูกหลาน ก็ตองมาอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีไมใชญาติ และไดรับการดูแลจากบุคคลภายนอกที่ไมใชลูกหลาน    
ของตนเอง ลักษณะเชนน้ีนาจะมีผลตอความผาสุก 

ความผาสุก (Well-being) เปนความรูสึกมีความสุข มีความพอใจในชีวิต ซึ่งวัดไดจากความสุขในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ความรูสึกกระฉับกระเฉงสดชื่นแจมใสมีชีวิตชีวามีพละกําลัง มีอารมณม่ันคง มีความสามารถในการควบคุม
อารมณตนเอง รูสึกมีความมั่นใจในตนเอง และมีความรูสึกผอนคลายมากกวา มีความรูสึกเครียด กังวลใจวาวุนใจทอใจ
หมดหวัง ซึมเศรา เปนทุกข หรือหมดกําลังใจ (รัตติยา จันทรฉวี, 2556) 

สํานักงานพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดนิยามความอยูดีมีสุข หรือความ
ผาสุก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานะโดยรวมของคนไทย ดงัน้ี ความอยูดีมสุีข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและ
จิตใจ มีความรู มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีครอบครัวอบอุนมั่นคง และอยูในสภาพแวดลอมที่ดี และความผาสุก 
หมายถึง ความรูสึกที่เปนสุข ซึ่งเปนภาวะทางอารมณท้ังทางบวกและทางลบ และเปนความรูสึกพึงพอใจท่ีมีตอชีวิต      
ของตนเองในดานตางๆ (วีณา เตชะพนาดร, 2548) ในบางคร้ัง ความผาสุก (Well-being) อาจถูกนํามาใชในบริบท       
ที่ใกลเคียงกันรวมกับคําวา ความสุข (Happiness) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) และคุณภาพชีวิต (Quality 
of life) 

สํานกังานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) (2552) ไดกําหนดแนวทาง 
การสรางสุข ซึ่งเปนองคประกอบท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของมนุษย หรือสุขภาวะที่ดีใน 4 มิติ คือ กาย ใจ 

สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เรียกวา องคประกอบแหงความสุขพื้นฐานของมนุษย หรือ 
ความสุขทั้งแปด (Happy 8) นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน ซึ่งประกอบดวย 

1. สุขภาพดี (Happy body) หมายถึง การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ เพราะมีความเช่ือวา
ถามนษุยมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจท่ีด ีพรอมที่จะรบัมือกับปญหาที่จะเขามาไดเปนอยางดี 

2. นํ้าใจงาม (Happy heart) หมายถึง การมีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน รูจักแบงปนและรูสึกวาเม่ือคิดถึง
ผูอื่นก็มีความสุขใจเกิดข้ึน 

3. สังคมดี (Happy society) หมายถึง การมีสังคมท่ีดีมีความสุข มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอคนในชุมชนและ
ที่พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี เพราะเชื่อวาการท่ีผูคนมีความเปนอยูท่ีดีภายในสังคมหรือชุมชน ยอมเปน
พื้นฐานที่ดี ทําใหผูอยูอาศัยมีความรัก ความปรองดอง สามัคคีตอกัน พรอมรวมแรงรวมใจชวยกันพัฒนาชุมชนใหมีชีวิต
การเปนอยูท่ีดีข้ึน  
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4. ผอนคลาย (Happy relax) หมายถึง ความรูสึกผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนการ
ทํางานหรอืการใชชีวิต 

5. หาความรู (Happy brain) หมายถึง การศึกษาหาความรูพัฒนาความรูตนเองตลอดเวลาจากแหลงตาง ๆ 
แสวงหาความรูใหมๆ มาเพ่ิมพูนความรู และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

6. ทางสงบ (Happy soul) หมายถึง การมีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต และมีความสุข    
ในศาสนาและศีลธรรม ยึดหลกัคิดดี ทําดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดี 

7. ปลอดหน้ี (Happy money) หมายถึง การมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี รูจักเก็บรูจักใช ไมเปนหนี้ รูจักวิธีใชเงิน      
มีการอดออม ใชจายเทาที่จําเปนไมสุรุยสุราย ยึดหลกัคําสอนการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ครอบครัวดี (Happy family) หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุนและม่ันคง ความสุขที่ใหกับคนในครอบครัว
ไมวาจะเปน พอแม สามีภรรยา ญาติผูใหญ บุตรหลาน คือ การสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครวั 

การศึกษาเก่ียวกับประเด็นความผาสุกของผู สูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชรา           
เปนประเด็นที่มีความนาสนใจในแงของความผิดแผกไปจากธรรมชาติของระบบครอบครัว ผูสูงอายุตองออกมาจาก
ครอบครัวและมาอาศัยอยูในสถานสงเคราะหหรือบานพักคนชรา ก็ทําใหบุคคลตองปรับสภาพตนเองจากที่เคยได         
อยูรวมกับญาติหรอืลูกหลาน ก็ตองมาอยูรวมกับผูอื่นที่ไมใชญาติ และไดรับการดูแลจากบุคคลภายนอกที่ไมใชลูกหลาน
ของตนเอง ลักษณะเชนน้ีนาจะมีผลตอความผาสุก และจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของดังที่กลาววา ผูวิจัย      
จึงสนใจศึกษาความผาสุกตามองคประกอบแหงความสขุพ้ืนฐานท้ัง 8 ประการ เพื่อสะทอนความรูสึกของผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในสถานสงเคราะหคนชราบานศรตีรัง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศกึษาความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) พื้นที่ท่ีใชในการศึกษา คือสถานสงเคราะหชราบานศรีตรัง ตั้งอยูที่เลขที่ 
113 หมูที่ 2 บานลําแพะ ถนนหวยยอด – บานโพธิ์ ตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยคัดเลือกตัวอยางผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ในการวิจัยดวยวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติผูใหขอมูลหลักเปนผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถาน
สงเคราะหคนชราบานศรีตรัง ที่มีความพรอมในการใหขอมูลและเปนผูสูงอายุที่สามารถไดยินและส่ือสารภาษาไทย       
ไดอยางเขาใจ จํานวน 13 คน แบงเปน เพศหญิง 10 คน และเพศชาย 3 คน ไดแก 

1)  คุณยาย A (นามสมมติ) อายุ 75 ป  ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสงขลา  
2) คุณยาย B (นามสมมติ) อายุ 80 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง   
3) คุณยาย C (นามสมมติ) อายุ 81 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสงขลา  
4) คุณยาย D (นามสมมติ) อายุ 78 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสงขลา  
5) คุณยาย E (นามสมมติ) อายุ 83 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง  
6) คุณยาย F (นามสมมติ) อายุ 70 ป  ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดลพบุร ี 
7) คุณยาย G (นามสมมติ) อายุ 68 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
8) คุณยาย H (นามสมมติ) อายุ 78 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธาน ี 
9) คุณยาย I (นามสมมติ) อายุ 65 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี   
10) คุณยาย J (นามสมมติ) อายุ 65 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง  อาชีพเดิม  
11) คุณตา K (นามสมมติ) อายุ 77 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
12) คุณตา L (นามสมมติ) อายุ 82 ป  ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสมุทรสงคราม  
13) คุณตา M (นามสมมติ) อายุ 67 ป ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดตรัง   
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เคร่ืองมือหลักที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดออกแบบแนวขอคาํถามที่พัฒนามาจากเอกสาร 
ตํารา และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
           ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยน้ีไดกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาของการวิจัย ดังน้ี 
 ศึกษาความผาสุกและการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง โดยการศึกษาถึงความ
ผาสุกของผูสูงอายุตามองคประกอบแหงความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสราง
สุขภาพ (สสส.)  ซ่ึงประกอบดวย (1) การมีสุขภาพดี (Happy body) (2) การมีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน (Happy 
heart) (3) การมีสังคมที่ดีมีความสุข (Happy society) (4) ความรูสึกผอนคลายตอส่ิงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต (Happy 
relax) (5) การพัฒนาความรูตนเอง (Happy brain) (6) การมีความสุขในศาสนาและศีลธรรม (Happy soul)              (7) 
การมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี (Happy money) และ(8) การมีครอบครัวที่ดี (Happy family)  
 

ผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 1  สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง 

 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวา ในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง มีผูสูงอายุจํานวนท้ังส้ิน 71 คน       
เปนเพศชาย 28 คน และเพศหญิง 43 คน อายุสูงสุด 89 ป และอายุตํ่าสุด 62 ป โดยมีเจาหนาที่พี่เล้ียงคอยใหการดูแล
ผูสูงอายุจํานวน 9 คน  การพักอาศัยของผูสูงอายุ แยกพักอาศัย ไดเปน 2 ประเภท คือ  

ผูสูงอายุประเภทสามัญ  โดยมีจํานวนทั้งส้ิน 58 คน พักอยูในอาคารเรือนนอนศรีตรัง 1 จํานวน 14 คน        
พักอาคารเรือนนอนศรีตรัง 3 จํานวน 8 คน อาคารเรือนนอนศรีตรัง 4 จํานวน 12 คน พักในเรือนพยาบาลเปนผูปวย    
ติดเตียงจํานวน 24 คน  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 บริเวณบานพักอาคารเรือนนอนศรีตรังของผูสูงอายุ 
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 ผูสูงอายุประเภทบานพักพิเศษ  มีจํานวนทั้งส้ิน 13 คน อาคารพิเศษทั้งหมดมีจํานวน จํานวน 10 หลัง     
โดยสวนมากจะเปนผูสูงอายุเพศหญิงพักอาศัยอยูคนเดียว และมีจํานวน 2 หลัง ที่เปนสามี – ภรรยา และมีผูสูงอายุเพศ
ชายอาศัยอยูคนเดียว 1 หลัง  โดยจะมีบานพักพิเศษ เหลอืวางอยู 2 หลัง รอพิจารณาผูที่เหมาะสมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 บริเวณบานพักเรอืนพิเศษของผูสูงอายุ 

  จากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณเจาหนาที่ของสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา การเขามา
ในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรังน้ี  ผูสูงอายุเขามาอยูได 3 วิธี คือ ผูสูงอายุติดตอเขามาดวยตนเอง (Walk in) ญาติ
ติดตอและนํามาสงใหเขาพัก และหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในพื้นที่ หรือ องคการบริหาร 
สวนจังหวัด (อบจ.) ติดตอใหรับผูสงูอายุเขามาดูแล    
 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ฝายทะเบียนในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา ผูสูงอายุสวนใหญจะเขา
พักอาศัยโดยไดรับการติดตอผานทางหนวยงานเปนหลัก เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ฯลฯ เพ่ือใหนําสงเขา
มายังสถานสงเคราะหคนชรา ทั้งน้ีมีผูสูงอายุหลายทานที่ถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังคนเดียว ขาดที่พึ่ง ขาดคนดูแล       
ขาดญาติพี่นองและไมมีลูกหลานที่สามารถดูแลได  

ผลการศึกษาความผาสุกของผูสูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง จ.ตรัง โดยทําการศึกษา
ความผาสุกของผูสูงอายุตามองคประกอบแหงความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบดวย 1) การมีสุขภาพดี (Happy 
body) 2) การมี นํ้าใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน (Happy heart) 3) การมีสังคมท่ีดี มีความสุข (Happy society)                
4) ความรูสึกผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต (Happy relax) 5) การพัฒนาความรูตนเอง (Happy brain)          
6) การมีความสุขในศาสนาและศีลธรรม (Happy soul) 7) การมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี (Happy money) และ 8) การมี
ครอบครัวที่ดี (Happy family)  ผลการศึกษาความผาสุกของผูสูงอายุในแตละองคประกอบสามารถสรปุไดดังน้ี  

1.สุขภาพดี (Happy Body) 
การมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ สงผลใหผูสูงอายุมีความสุขในการดาํรงชีวิตและมคีวามพรอม

ตอการเผชิญเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถรับมือกับปญหาที่จะเขามาไดเปนอยางดี ซึ่งจากการสมัภาษณ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง ในครั้งน้ี ผูสงูอายุทั้งหมดลวนเปนวัยที่มีอายุเกิน 60 ปข้ึนไป ซ่ึงพบวา 
ผูสูงอายุทุกรายที่สัมภาษณ มีปญหาสุขภาพทั้งสิ้น  “...ยายสุขภาพแข็งแรงดี แตตอนน้ียายเริ่มมีอาการของการเปนโรคตอ
หินแลว ยายก็ทําตามคําแนะนําของหมอตลอด...” (คณุยาย D อายุ 78 ป)  

“...เม่ือกอนยายมีหลายโรคมาก ทั้งไทรอยด ปวดเม่ือยตามรางกาย แตพอยายเขามาอยูที่น่ี ยายรูสึกดีข้ึน 

สุขภาพดขีึ้น เพราะไดออกกําลังกาย ดูแลตัวเอง เลนกีฬา (เปตอง)...” (คณุยาย G อายุ 68 ป) 

  จากสัมภาษณผูสูงอายุทุกทานที่ใหขอมูลตางใหความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา มีความรูสึกที่ดีท่ีไดมาพักอาศัย
อยูในสถานสงเคราะหคนชราบานศรตีรังแหงน้ี เน่ืองจาก สถานสงเคราะหฯ ไดจัดบริการทางดานการแพทยใหแกผูสูงอายุ 
โดยมีหมอและพยาบาลเขามาตรวจสขุภาพทุก ๆ 3 เดือน ทําใหผูสูงอายุรูสึกคลายความกังวล รูสึกไดรับการดูแล รูสึกโลง
ใจเบาใจ บางรายก็รูสกึวา อาการเจ็บปวยของตัวเองดีข้ึน 

2.นํ้าใจงาม (Happy Heart) 
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การมีนํ้าใจงามเปรียบเสมือนการมีความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเองเทาน้ัน แตเปน
ความเห็นอกเห็นใจ การเห็นคุณคาของบุคคลอื่น มีความเอื้ออาทร เอาใจใส ใหความสนใจในความตองการของผูอ่ืนและ
พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  จากการสัมภาษณผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา 
ผูสูงอายุแตละทานที่ใหขอมูล ลวนมีนํ้าใจใหแกกัน ตามความรูความสามารถ ตามความรูสึกท่ีอยากจะชวยผูอ่ืน ดังเชน 
คุณยาย A อาชีพเดิมของคุณยายกอนที่จะเขามาพักอาศัยในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง มีอาชีพเปนพยาบาล
วิชาชีพ เม่ือเขามาพักอาศยัที่น่ี คุณยาย A ก็จะคอยสงัเกตอาการและความผิดปกติตาง ๆ ของเพ่ือน ๆ พรอมทั้งไดแนะนํา
ใหเพื่อน ๆ รบัประทานยาและดูแลตัวเองอยางสม่ําเสมอ แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุไดมีการชวยเหลือ เอื้ออาทรตอกันตาม
สมควร ผูสูงอายุบางรายเม่ือทราบวามีเพ่ือนคนใดเจ็บปวย ไมสบาย ก็จะไปเย่ียม หรือเม่ือเพ่ือนคนใดมีปญหา   ตาง ๆ ก็
จะเขาไปสอบถาม สิ่งใดท่ีสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได ผูสูงอายุสวนใหญก็ยินดีที่จะชวยเหลืออยางเต็มใจ 

3.สังคมดี (Happy Society) 
สังคมดีเปนสงัคมที่ไมเอารัดเอาเปรยีบกัน ไมทะเลาะเบาะแวงกัน ในการพักอาศัยรวมกับคนหมูมาก ในบางคร้ัง

อาจมีการกระทบกระทั่งกันบาง จากการสมัภาษณผูสูงอายุในเรื่องการอยูรวมกันของผูสูงอายุเหลานี้ ทําใหไดทราบขอมูล
วา ผูสูงอายุสวนใหญจะมีความคิดเห็นวา การทะเลาะเบาะแวงกันบางเปนเรื่องธรรมดา ซ่ึงสามารถพบไดเหมือนกับ         
ในสังคมท่ัว ๆ ไป แตสวนใหญเปนเหตุการณท่ีไมรุนแรง เปนลักษณะของการโตเถียงกันเทาน้ัน ไมมีเหตุการณที่ลงไมลงมือ
กันรายแรง โดยบทสัมภาษณ เชน  “...ยายคิดวาบรรยากาศที่มี มันรมรื่น เงยีบสงบ แตสภาพสงัคมเน่ืองจากมีผูสูงอายุใน
หลายระดับ แตละคนจึงมีความแตกตางกัน เราก็ตองเขาใจ สําหรับยาย ยายรูสึกพอใจมากกับที่น่ี...” (คุณยาย A อายุ 75 
ป)  “...บางทีก็มีทะเลาะกันบาง แตไมรุนแรง ที่น่ีเจาหนาที่ไมดุ แตคนแกจะดุกันเองมากกวา ตาเองก็ยังเจอเลย...” (คุณตา 
K อายุ 77 ป)   “...สังคมที่น่ีใชได ดีมาก ๆ ดีหลายสิ่งหลายอยาง เร่ืองการกินอยู กินขาว 3 ม้ือ ของวางวันละ 2 มื้อ คน
สวนใหญที่น่ีก็อยูในกฎเกณฑนะ และก็ทําตามกฎ เชื่อฟงเจาหนาที่ด.ี..” (คณุยาย F อายุ 70 ป) 

4.ผอนคลาย (Happy Relax)  
การผอนคลายเปนความรูสึกท่ีสดชื่น มีความสุข จะชวยใหอารมณแจมใส สมองปลอดโปรง ชวยผอนคลายความ

ตึงเครียดตาง ๆ แตบางคร้ังผูสูงอายุก็สามารถเกิดความเครียดข้ึนได จากการสัมภาษณ พบวา ผูสงูอายุเหลานี้จะมีวิธีการ
ผอนคลายที่แตกตางกันไป ตามความชอบสวนบุคคล ผูสูงอายุบางรายผอนคลายความเครียดของตนเองดวยการรองเพลง 
บางรายชอบออกกําลังกาย เลนกีฬา ปนจักรยาน บางรายใชการสวดมนต ฟงธรรมะ และบางรายใชการปลูกตนไม 
ดอกไม เพื่อเปนการผอนคลาย กิจกรรมตาง ๆ ที่ผูสูงอายุทําเม่ือมีเวลาวาง ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตามลวนเปนกิจกรรมท่ี
ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกผอนคลาย ส่ิงเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนตอผูสูงอายุ สงผลใหผูสูงอายุสามารถขจัด
ปญหาและความเครียดตาง ๆ ที่อยูในใจ ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  

5.หาความรู (Happy Brain) 
จากการสัมภาษณผูสูงอายุ  พบวา ผูสูงอายุเหลานี้หาความรูเพิ่มเติมคอนขางนอยดวยเหตุผลเน่ืองจากเปนชวง

วัยชรา และสภาพรางกายที่เริ่มเส่ือมสภาพลง สวนมากแลวความรูที่ไดรับเพิ่มเติมสวนใหญจะมาจากการที่มีหนวยงาน
ภายนอกเขามาชวยเติมเต็ม เชน บางหนวยงานเขามาจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับดานการเกษตร การปลูกตนไม       
การวาดรูป การเย็บปกถักรอย เปนตน   

“...เม่ืออาทิตยกอน เจาหนาที่จากขางนอกก็มาสอนการปลูกตนไม ปที่แลวที่เคาใหปลูกดอกดาวเรือง ตาอยูที่น่ี
ก็ไดปลูกเหมือนกันนะ เคาเอาพันธุมาใหเราปลูก...” (คุณตา M อายุ 67 ป) 

6.ทางสงบ (Happy Soul) 
ทางสงบเปนความรูสึกของการมีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะเช่ือวา หลักธรรมคํา

สอนของศาสนาเปนส่ิงที่จะชวยใหดําเนินชีวิตไปในทางที่ดี ทุกคนควรมีสติ มีสมาธิและสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ     
ที่เขามาได โดยยึดหลักใหเปนคนดี คิดดี ทําดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดี  จากการสัมภาษณ พบวา ผูสูงอายุ
สวนใหญแลวเห็นพองตองกันในเร่ืองน้ี ถือความเช่ือและศรทัธาในศาสนา 

“...ยายชอบฟงพระเทศน ยายนั่งสมาธิ บางครั้งก็น่ังไดนาน กอนนอนก็สวดมนต ยายปลงไดแลว ปลอยวางไมคิด

อะไร...” (คณุยาย B อายุ 80 ป) 
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“...ยายเชื่อเรื่องกรรมเวรนะ ยายเช่ือวา กรรมน้ันมีอยูจรงิ ชาติน้ีแหละ ไมตองรอชาติหนา ทุกคนมีกรรมแลวแต

จะมากหรือนอย...” (คุณยาย E อายุ 83 ป) 

 “...ตาไหวพระทุกวัน ตาเปนคนนําสวดมนตที่น่ี เพราะเคยบวชพระมาตั้งแตตอนป 2510 ทุกวันน้ีตาคิดแควันน้ี

พอ วันพรุงอยาไปนึก ไมรูวาวันน้ีอยู คืนน้ีจะไปมั้ย อยูวันน้ีก็ย้ิมไว...” (คุณตา L อายุ 82 ป) 

7.ปลอดหน้ี (Happy Money) 
จากการสัมภาษณผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา ผูสูงอายุทุกรายไมมีหนี้สิน บางรายไมมี

หน้ีสินมาตั้งแตเด็ก บางรายมีหนี้สินในชวงวัยทํางาน และหมดภาระหน้ีสินแลวในชวงวัยผูสูงอายุ ความคิดเห็นของ
ผูสูงอายุตอเรื่องหน้ีสินท่ีนาสนใจ มีดังน้ี 

“...ถาเราไมมี เราก็อยาไปคางเขา ไมมีเราก็อยากินมันแหละ ไมมีเงิน ก็ไมตองซ้ือ เงิน 3 บาท อยาใหขาดปอง 

เคาใหทองไว อยาใหหมดในตัวเรา ใหมันเหลือ 3 บาท โบราณบอก” (คณุยาย E อายุ 83 ป) 

“...ยายไมมีหน้ี แตเดิมยายมีนะ แตเลนแชรม้ัง แชรรายวัน วันละ 20 - 30 ก็ใชหน้ีเคาหมด...” (คุณยาย F อายุ 

70 ป) 

จากการสอบถามเก่ียวกับการปลอดหน้ีของผูสูงอายุ ทําใหทราบสถานะทางการเงินของผูสูงอายุเบ้ืองตน      
โดยบางรายเมื่อมาพักอาศัยอยูที่สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง จะมีเงินเก็บเฉพาะเงินบริจาคจากที่ผูมีจิตศรัทธาท่ีมา
เย่ียม มาแจกของ แจกเงินใหเทาน้ัน เงินที่ไดมาสวนใหญจะเปดบัญชีเงินฝากไวกับเจาหนาที่ของสถานสงเคราะหฯ       
แตก็มีผูสูงอายุบางราย ท่ีพบวา มีรายไดมากกวาน้ัน เปนรายไดจากการประกอบอาชีพเดิม เชน เปนขาราชการบํานาญ
บาง รายไดจากการมีบานใหผูอ่ืนเชา โดยสวนใหญแลว ผูสูงอายุเหลานี้จะเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูเรือนพักพิเศษมากกวา
จะอาศยัอยูเรือนสามัญ 

8.ครอบครัวด ี(Happy Family) 
 การมีพื้นฐานทางครอบครัวดีมีความรักความอบอุน จะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปดวย จากการสัมภาษณ

ผูสูงอายุ ท่ีอาศัยในบานพักคนชรา พบวา พ้ืนฐานครอบครัวของแตละบุคคล แตกตางกันไป จากจํานวนผูรับการสัมภาษณ
ทั้งหมดพบวา ผูสูงอายุจํานวน 3 ราย ที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากครอบครัวที่อบอุน มีบุตรท่ีมีการศึกษาและฐานะทาง
สังคมดี  พรอมทั้งมีความม่ันคงทางชีวิตและทรัพยสิน หากแตตัวผูสูงอายุเอง มีความสมัครใจปราราถนาที่จะเขามาพัก
อาศัยอยูในบานพักคนชราบานศรีตรังหลังน้ีดวยความเต็มใจของตนเอง  ดวยมองวา การอยูในสถานสงเคราะหทําให
ตนเองไดมีเพ่ือนที่หลากหลาย ไมเปนภาระแกบุตรหลาน และมีชีวิตบั้นปลายท่ีสงบสุข โดยมีเพื่อนชวยดูแล ดังเชน บท
สัมภาษณดังน้ี 

 “...พ้ืนฐานครอบครัวดี พี่นองรักกัน แตก็แก ๆ กันไปหมดแลว...” (คุณตา K อายุ 77 ป)   
 “...ครอบครัวยายพื้นฐานรักกันดี แตคนนองยาย เขาหัวดื้อ ถาโกรธกัน ยายตองไปงอเขากอน...” (คุณยาย E 

อายุ 83 ป) 
และจากการสัมภาษณผูสูงอายุสวนใหญ พบวา บางครอบครัวมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพหาเชากินค่ํา      

ตองพึ่งพาอาศัยตนเองเปนหลัก ผูสูงอายุบางรายขาดคนดูแล แมจะมีลูกหลานก็ตาม ก็ไมสามารถดูแลเองได จึงอยากให
มาอยูสถานที่แหงน้ีมากกวา   
 จากขอมูลทั้งหมดที่ไดสัมภาษณผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง แสดงใหเห็นวา 

ผูสูงอายุแมจะมาดวยเหตุผลที่แตกตางกัน แตเมื่อทุกคนมาอาศัยอยูรวมกันก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสถานสงเคราะห

คนชราแหงน้ี และปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมของที่นี่ไดเปนอยางดี ผูสูงอายุสะทอนใหเห็นวา การพักอาศัยอยูในสถาน   

แหงน้ี มีความผาสุกตามเกณฑท้ัง 8 ประการ และจากการสัมภาษณพบวา โดยภาพรวมผูสูงอายุสวนใหญจะมีความรูสึกท่ี

ดี ในดานการไดรบัความเอาใจใสดูแลในเร่ืองสขุภาพมากที่สุด 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
ความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง พบวา คุณตาคุณยายสวนใหญมีความรูสึกที่ดี    

ตอการอาศัยอยูในสถานแหงน้ี สาเหตุอาจจะเน่ืองมาจากหลายปจจัย เชน การอยูในชวงบ้ันปลายของชีวิต ทําใหผูสูงอายุ
เหลาน้ัน รูสึกปลอยวาง บางทานมาอยูท่ีน้ีดวยความเต็มใจ น่ันคือติดตอขอมาอยูในสถานสงเคราะหคนชราดวยตนเอง 
กลุมคนกลุมน้ี ก็จะมีเกิดการปรับตัวไดงายเน่ืองจากเปนการตัดสินใจของตนเองในการมาอยูอาศัยที่น่ี  ในขณะที่อีกกลุม
หน่ึง แมเริ่มตนจะไมไดมาอยูดวยความเต็มใจ ญาติสงมาหรือไมมีใครดูแล จนสถานสงเคราะหรับตัวเขามาอยูเองก็ตาม 
กลุมคนกลุมนี้เมื่อมาอยูแลว สักระยะหน่ึงก็จะปรับตัวได เพราะสถานท่ีแหงน้ีมีหลายอยางที่ทําใหหลายทานเกิดความ
ม่ันคงและม่ันใจ โดยเฉพาะการดูแลรักษา เน่ืองจากจะมีแพทยและ พยาบาลเขามาดูแลอยางใกลชิด ติดตามอาการทุก 3 
เดือน ทําใหผูสูงอายุในวัยน้ีเกิดความไววางใจและรูสึกดีที่ไดรับการดูแล นอกจากน้ัน การไดรับการดูแลเร่ืองอาหาร     
การกิน การเอาใจใสจากพี่เล้ียงที่ดูแล การมีกิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูสูงอายุไดผอนคลาย การไดอยูกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน 
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันและกัน รวมถึงชวยเหลอืดูแลกันและกัน เทาที่จะทําได สิ่งเหลาน้ีสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูสูงอายุ ทําใหภาพรวมที่เห็นสะทอนใหเห็นถึงความผาสุกออกมา ซึ่งสอดคลองกับของนูรซาฮีดา เจะมามะ (2559) 
ที่ไดทําการศึกษาประสบการณความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราในเขตภาคใต พบวา ความสุขของผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราเปนความสุขที่เนนความสุขดานจิตใจ การมีกิจกรรมใหเขารวม การมีสิ่งแวดลอมที่ดี การไดรับ
การตอบสนองดานปจจัยพื้นฐาน ทาํใหผูสูงอายุเกิดความผาสุกได    
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บทคดัยอ 

  การวิจัยเชิง คุณภาพคร้ัง น้ีมี วัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบปจจัยความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค                 
ของการสื่อสารอยางมีสวนรวมโดยการใชเทคนิคระดมจิตใจเพื่อสรางเครือขายทางสังคม พรอมทั้งนําเสนอแนวทาง      
การประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใชวิธีการศึกษาเอกสารสรุปปด
โครงการคนเห็นคนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 10 โครงการ และการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูดําเนินโครงการที่ใชเทคนิคระดมจิตใจ จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเจาะจง แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบวา องคกรที่นําการส่ือสารอยางมีสวนรวม           
โดยการใชเทคนิคระดมจิตใจเพื่อสรางเครือขายทางสังคมไปใชในภาคประชาสังคมคิดเปนรอยละ 100 ภาครัฐคิดเปนรอย
ละ 93.75 ภาคเอกชนคิดเปนรอยละ 81.25 ตามลําดับ ไดใชเทคนิคการระดมจิตใจ การสนทนากลุมยอย และการพบปะ
แบบไมเปนทางการ ผานการสื่อสารแนวนอน  วัจนะภาษา ระหวางบุคคลตอบุคคล และระหวางบุคคลตอกลุม ปจจัย
ความสําเร็จไดแก การฟงอยางลึกซึ้ง การเคารพในความคิด การไตรตรองความคิด การหอยแขวนคําตัดสิน การเปดเผย
เสียงภายใน และแนวทางการประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ผูวิจัย
วิเคราะหและสังเคราะหข้ึนคือ “3M Model for Mind Storming” ที่เปนกระบวนการส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือสราง
เครือขายทางสังคมภายใตองคประกอบสําคัญ 3 ประการคือM1: Man คนเขารวมกระบวนการ M2: Method 
กระบวนการฟงอยางลึกซ้ึง เคารพในความคิด หอยแขวนคําตัดสิน เปดเผยเสียงภายใน และ M3: Material อุปกรณ     
และสถานที่ ที่สามารถสรางเครอืขายทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
คําสําคญั : การสื่อสารแบบมีสวนรวม, เครือขายทางสังคม, เทคนิคการระดมจิตใจ 

 

Abstract 
The purposes of this qualitative research were to study a model on success factors, problems 

and obstacles in using mind storming techniques for participatory communication to create social 
networks, and to presents guidelines for applying the mind storming techniques in government 
agencies, private sector, and civil societies. The study was conducted by: investigating 10 project closing 
summaries on the Human Eye Project regarding Thai Health Promotion Foundation, and in-depth 
interviews of 6 project operators getting from specific selection, who used the mind storming 
techniques. The content analysis was used to analyze and synthesize collected data. The results 
showed that the organizations most applying the mind storming techniques for participatory 
communication to create social networks were the civil societies  of 100% followed by government 
agencies of 93.75 %, the private  sectors  with 81.25 % respectively. The methods used were as follows: 
the mind storming techniques, small group discussions, informal meetings through horizontal, verbal, 
person-to-person communication as well as between individuals and groups. The success factors were 
the following: deep listening, respect for the ideas, contemplation, suspension of assumption and 
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revelation of the inner voice. According to the analysis and synthesis on the guidelines for applying the 
mind storming techniques in government agencies, private sectors, and civil societies, the researcher 
found the participatory communication to create social networks or "3M Model for Mind Storming" 
including M1 (Man) or project participate, M2 (Method) or deep listening, respecting, suspending, and 
voicing, as well as M3 (Material) or equipment and location to create the social networks effectively 
Keywords: Participatory Communication, Social Networks, Mind storming techniques 
 

บทนํา 
  แนวคิดเร่ืองเครือขายไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังในแวดวงงานพัฒนาสังคม และภาคองคกรธุรกิจ 

สาเหตุสําคัญไมวาภาวะการแขงขันแบบใหมในสังคมทุนนิยม ที่ไมอาจใชโครงสรางการบริหารจัดการแบบอํานาจ
ตามลําดับขั้น  (Hierarchical) ไดอีกตอไป พอสรุปไดวาอํานาจแนวด่ิงไมอาจนําองคกรใหไปสูเปาหมายได จึงเกิด       
การปรับตัวหันมาใหความสําคัญการพัฒนาความสัมพันธแนวนอนใหเปน “เครือขาย” (อรอนงค สวัสดิ์บุรี, 2555) 
เครือขายเปนกลยุทธที่สําคัญในการประสานความรวมมือ เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคี
รวม โดยมีจุดเริ่มตนจากการทํางานในพ้ืนที่และประเด็นเล็ก ๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายที่กวางออกไป       
การประสานความรวมมือ การประสานความรวมมือยอมเปนแนวทางที่ใหประโยชนมากที่สุดพรอมทั้งแสวงหาความรูใหม 
วิธีการใหมที่เหมาะสมกวา (วันชัย วัฒนศัพท, 2547: 215-217)  โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหมเปนเครื่องมือ
ที่จะสรางความหมายและความสัมพันธที่ดีตอกัน 

  เครือขายภาครัฐ จะมีหลากหลายประเภทตามโครงสรางและภารกิจของหนวยงาน เครือขายที่เกิดขึ้น       
จากการจัดต้ังภาครัฐเหลาน้ีสวนใหญมุงเนนกระบวนการพัฒนา และการเขาไปสงเสริมการทํางานในระดับชุมชน อําเภอ
และจังหวัดโดยเปนการเชื่อมประสานการทํางานระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน ท่ีมีลักษณะทั้งท่ีเปนแนวดิ่งคือ       
จากบนลงลาง และแนวนอน คือ การทํางานรวมกันในระดับพื้นท่ี เปนผูใหมากกวาผูรับ ขาดการวางแผนรวมกันระหวาง
ชาวบานและรัฐ ดังน้ัน กลุมองคกร เครือขายของรัฐหรือโครงการตาง ๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนเหลาน้ี เมื่อโครงการ         
ตามภารกิจน้ัน ๆ ส้ินสุดลง ความสัมพันธและความตอเน่ืองรวมทั้งการเรียนรูก็ส้ินสุดลงดวยเชนกัน เปนความไมตอเน่ือง
และไมกอใหเกิดกระบวนการพัฒนาเปนเครือขายที่ยั่งยืน 

  เครือขายภาคเอกชนต้ังอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของการดําเนินการทางธุรกิจ และนําไปสูการพัฒนาสังคมในดานอื่น ๆ โดยท่ีคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนมาก
เกินไปทําใหไมสามารถทําการลงทุนในการเพ่ือพัฒนาสังคมได 
     เครือขายภาคประชาสังคมเปนการรวมตัวของภาคประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะในชุมชนชนบท       
เปนการรวมของปจเจกบุคคล กลุมคนและเครือขาย โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชนกระบวนการทํางานรวมกับภาคีอ่ืน ๆ    
และระบบเทคโนโลยีเปนเคร่ืองหนุนเสริมใหเกิดการรวมตัว ซึ่งขอจํากัดของเครือขายภาคประชาสังคม อยูที่ขาดการ
เรียนรูในเชิงมหภาค การปรับตัวของชุมชน การจัดระบบการจัดการตัวเอง การสนับสนุนอยางเปนระบบทั้งจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน การขาดผูนํารวมทั้งการขาดระบบการจัดการเครือขายท่ีจะทําใหเครือขายมีกิจกรรมที่ตอเน่ือง 
              จะเห็นวาการสรางเครือขาย ไมวาจะเปนในหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลวนประสบ
ปญหาทั้งส้ิน จึงมีผูพยายามใชเทคนิคตาง ๆ ในการสื่อสารเพื่อสรางเครือขาย และไดมีการนําสุนทรียสนทนามาใชใน    
การสรางสัมพันธภาพ เพื่อสรางความไววางใจตอกัน ชวยประสานพลังไปในทิศทางเดียวกัน ชวยใหพูดจากใจตอกัน     
และมีการเปดใจกวางรับฟงกันและกันมากขึ้น (ยุทธนา ภาระนันท, 2557) ผูประสานเครือขายหรือแกนนํากลุม          
ตองใชวิธีการคนหาแกนนําหาแนวรวมอุดมการณ เพ่ือการแสวงหารูปแบบการสื่อสารอยางมีสวนรวมท่ีเหมาะสม         
และการจัดระบบองคกรเพื่อใหกระบวนการกอตัวของเครือขายนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

เทคนิคระดมจิตใจ (Mind Storming) ก็เปนรูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวมซ่ึงมีผูเคยนํามาใช โดยการ       
นําหลักการกระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) มาใชในการจัดประชุม โดยนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับภาคี
เครือขาย ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีกําลังทดลองในการจัดประชุม เพ่ือใชกับเวทีตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน           และ
ภาคประชาสังคม ซ่ึงเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหภาคีเครือขายไดมาพบกัน สรางการเรียนรูจากประสบการณดวยกัน 
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โดยในการพูดคุยผูเขารวมประชุมจะใหความเคารพซึ่งกันและกัน และตอยอดผลลัพธจากกระบวนการเปนการประชุมที่
เติมพลังใจ (Creative Knowledge.  Bohm Dialogue, 2563) จากการไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู กับภาคี
เครือขาย เสริมสรางเครือขายความรวมมือ (Networking) ในการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
ปจจุบันมีผูใชในหลายโครงการ อาทิโครงการของมูลนิธิคนเห็นคน ซ่ึงเปนผูริเริ่มใชเทคนิคน้ี และสรางผูเหนี่ยวนํา
กระบวนการมากมาย (ปกรณ  สุวรรณประภา, 2561) พบวาเทคนิคน้ี สามารถนํามาสรางการทํางานแบบเครือขายไดดี 
และพลังเครือขายการทํางานขับเคล่ือนในพ้ืนที่ตนเร่ืองสงตอจากเครือขายหน่ึงไปยังอีกเครือขายหนึ่งเพ่ือแลกเปล่ียนการ
ทํางานจนเกิดพลังของเครือขายในที่สุด (พรเพ็ญ โสมาบุตร, 2562) ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการส่ือสารแบบมี
สวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม ซึ่งประยุกตใชเทคนิคการระดมจิตใจ (Mind Storming) โดยการถอดบทเรียนจาก
โครงการ และความคิดเห็นของผูท่ีเคยผานการใชเทคนิคการระดมจิตใจ (Mind Storming) วาเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   เพ่ือศกึษารูปแบบ ปจจัยความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคของการส่ือสารอยางมีสวนรวมโดยการใชเทคนิคระดม
จิตใจเพื่อสรางเครือขายทางสังคม พรอมทั้งศึกษาแนวทางการประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการศึกษาเอกสารสรุปปดโครงการคน

เห็นคนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 10 โครงการ และการสัมภาษณเชิงลึกกับผู
ดําเนินโครงการที่ใชเทคนิคระดมจิตใจ จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเจาะจง แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวย
การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) เพื่อสรางรูปแบบกระบวนการส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือการสรางเครือขาย
ทางสังคม 
 

ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาเรื่อง การส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือสรางเครือขายทางสังคม : กรณีศึกษาการใชเทคนิคระดม

จิตใจ มีผลการศึกษาดังน้ี 
  1. องคกรที่มีการนํารูปแบบการใชเทคนิคระดมจิตใจไปใชกับภาคีเครือขายมากที่สุดคอื ภาคประชาสังคมรอย

ละ 100 รอยละ ภาครฐั 93.75 ภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 81.25 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลของการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก และสรุปโครงการของการนํารูปแบบการ
ใชเทคนิคระดมจิตใจไปใชกับภาคีเครือขาย 
 

  2. รูปแบบการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม มีลักษณะดังนี้ 

การนําไปใชกับภาคีเครือขาย
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2.1 ภาครฐั ใชรูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง และสื่อสารแบบทางเดียวเปนรูปแบบที่สืบทอดกันเปนลําดับ
ข้ัน ระดับชั้นโดยมียศ ตําแหนงเขามาเก่ียวของ 

2.2 ภาคเอกชน ใชรูปแบบการส่ือสารแนวนอนบางครั้งเปนรูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง สื่อสาร        
แบบสองทางเปนรูปแบบท่ีสืบทอดกันเปนตําแหนง และตามตัวช้ีวัดขององคกร 

2.3 ภาคประชาสังคม ใชรูปแบบการส่ือสารแนวนอน ส่ือสารแบบสองทาง สื่อสารกันเปนเครอืขาย 
  ผลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูดําเนินโครงการที่ใชเทคนิคระดมจิตใจที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา เทคนิคท่ีองคกร

นํามาใชรวมกับกระบวนการระดมจิตใจมากที่สุดคือ การระดมจิตใจ การสนทนากลุมยอย และการพบปะแบบไมเปน
ทางการ รอยละ 100.00 รองลงมาคือ รายงานการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง คิดเปนรอยละ 
75.00 และ 56.25 ตามลําดับ ดานรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลที่นํามาใชรวมกับกระบวนการระดมจิตใจมากท่ีสุด   
คือ การส่ือสารแนวนอน การสื่อสารดวยวัจนะภาษา การส่ือสารระหวางบุคคลตอบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคลตอกลุม 
รอยละ 100.00 รองลงมาคือ การส่ือสารแบบสองทาง และการสื่อสารอยางไมเปนทางการ คิดเปนรอยละ 93.75 และ 
87.50 ตามลําดับ  

  3. ปจจัยความสําเร็จของการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพ่ือสรางเครือขายทางสังคม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม ประกอบดวย 4 องคประกอบสําคัญคือ 1) การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep 
Listening) 2) การเคารพในความคิด การไตรตรองความคิด (Reflection) 3) การหอยแขวนคําตัดสิน (Suspending) 
และ 4) เสียงจากภายใน (Voicing) สงผลตอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคมในลักษณะเหมือนกันคือ        
ทําใหเกิดเครือขายทางสังคม เกิดการประสานทํางานและสรางเปนองคความรูรวมกัน สวนผลลัพธที่มีความแตกตางกันคือ 
ภาครัฐมุงเนนการผลักดันนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม และภาคประชาสังคมมุงเนนการเพิ่มโอกาสในการแกไข
ปญหา เกิดการพ่ึงพาตนเอง ทําใหกลายเปนเครือขายที่เขมแข็ง 

  4. ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคนิคระดมจิตใจในการส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือการสรางเครือขาย     
ทางสังคมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม มีลกัษณะเหมือนกันทั้งสามองคกรคือ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอยละ 100 รองลงมาคือ การขาดเงินทุนสําหรับจัดกิจกรรม   
และประสานงานภายในเครือขาย และการแขงขันเพื่อใหไดการยอมรับการสนับสนุนทรัพยากร คิดเปนรอยละ 56.25 
และ 37.50 ตามลําดับ เม่ือจําแนกปญหาและอุปสรรคเปนรายองคกร ดังน้ี 

4.1 ภาครัฐ มีปญหาอุปสรรคในดานอํานาจการตัดสินใจยังอยูที่สวนกลางและนโยบาย กฎระเบียบไมเอื้อตอ
กระบวนการ การดําเนินงานมุงใหเกิดผลในระยะสั้นไมเกิดผลในระยะยาว เจาหนาที่ไมประสานกันและไมมีเปาหมาย
รวมกัน เปนรูปแบบที่สืบทอดกันเปนลําดับข้ัน ระดับชั้นโดยมียศ ตําแหนงเขามาเก่ียวของ และมีขอจํากัดในการทํางาน   
ใหสําเร็จตามที่ตองการได แตขาดปฏิสัมพันธท่ีดี 

4.2 ภาคเอกชน มีปญหาอุปสรรคในดานการมีตัวชี้วัดทําใหขาดปฏิสัมพันธ การมีตําแหนงงานทําใหไมกลา    
ที่จะแสดงความคิดเห็น กฎระเบียบไมเอ้ือตอกระบวนการ ไมมีการติดตอส่ือสารกับภายนอกทําใหเปนอุปสรรคตอการ
บริหารงานเปนอยางมาก และไมสามารถแกไขปญหาที่ซับซอนได 

4.3 ภาคประชาสังคม มีปญหาอุปสรรคในดานการขาดเงินทุน การแขงขันระหวางเครือขาย และความไม
เขาใจในกระบวนการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อสารอยางมสีวนรวมเพื่อการสรางเครือขายทางสงัคม  
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Mind Storming 
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
รูปแบบเครือขาย 
 
 
 
 
 
รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงลาง และ
ส่ือสารแบบทางเดียวเปนรูปแบบที่ สืบ
ทอดกันเปนลําดับขั้น ระดับชั้น โดยมียศ 
ตําแหนงเขามาเก่ียวของ 

รูปแบบเครือขาย 
 
   
    
    
 
รูปแบบการส่ือสารแนวนอน บางคร้ัง
เปนรูปแบบการส่ือสารแบบบนลงลาง 
ส่ือสารแบบสองทางเปนรูปแบบที่สืบ
ทอดกันเปนตําแหนง และตามKPI 

รูปแบบเครือขาย 
 
 
 
 
 
รูปแบบการส่ือสารแนวนอน ส่ือสารแบบ
สองทางส่ือสารกันเปนเครือขาย 

กระบวนการที่ใช 
 การฟงอยางลึกซ้ึง   
 การเคารพในความคิด  
 การหอยแขวนคําตัดสิน  
 เปดเผยเสียงภายใน 

กระบวนการที่ใช 
 การฟงอยางลึกซ้ึง   
 การเคารพในความคิด  
 การหอยแขวนคําตัดสิน  
 เปดเผยเสียงภายใน 

กระบวนการที่ใช 
 การฟงอยางลึกซ้ึง   
 การเคารพในความคิด  
 การหอยแขวนคําตัดสิน  
 เปดเผยเสียงภายใน 
 
 
 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

ปจจัยความสําเร็จ 
 ปจจัยดานคนทั้ง ผู เหน่ียวนํา

ก ร ะ บ ว น ก า ร ,ผู เ ข า ร ว ม ,ผู
ประสานงานเครือขาย 

 ปจจัยดานกระบวนการหรือ
เทคนิค เชนเทคนิคขอกาแฟกิน
หรือการพบปะไมเปนทางการ,
เทคนิคสนทนากลุมยอย,เทคนิค
สุนทรียสนทนา 

 ป จ จั ย ด า น อุ ป ก ร ณ  ใ ช สื่ อ
เหมาะสม,หัวขอนาดึงดูด,สราง
บรรยากาศแบบไมเปนทางการ 

ปจจัยความสําเร็จ 
 ป จ จั ยด านคนทั้ งผู เ หนี่ ย วนํ า

ก ร ะ บ ว น ก า ร ,ผู เ ข า ร ว ม ,ผู
ประสานงานเครือขาย 

 ป จ จั ยด านกระบวนการห รือ
เทคนิค เชน เทคนิคสนทนากลุม
ยอย,เทคนิคสุนทรียสนทนา 

 ป จ จั ย ด า น อุ ป ก ร ณ  ใ ช ส่ื อ     
เหมาะสม,หัวขอนาดึงดูด,สราง
บรรยากาศแบบไมเปนทางการ 

       ปจจัยความสําเร็จ 
 ปจจัยดานคนทั้งผูเหน่ียวนํา

กระบวนการ,ผูเขารวม,ผูประสานงาน
เครือขาย 

 ปจจัยดานกระบวนการหรือเทคนิค 
เชนเทค นิคขอกาแฟกินหรือการ
พบปะไมเปนทางการ,เทคนิคสนทนา
กลุมยอย,เทคนิคสุนทรียสนทนา 

 ป จจัยด าน อุปกรณ  ใช ส่ื อ

เหมาะสม,หัวขอนาดึงดูด,สราง

บ ร ร ย า ก า ศ แ บ บ ไ ม เ ป น

ทางการ 

ผลสัมฤทธ์ิความสําเร็จ 
 เกิดเครือขาย 
 เกิดการประสานการทํางานรวม 
 เกิดการผลักดันนโยบายสาธารณะ

แบบมีสวนรวม 

ผลสัมฤทธ์ิความสําเร็จ 
 เกิดเครือขาย 
 เกิดการประสานการทํางานรวม 
 เกิดองคความรูรวมกัน 

 ผลสัมฤทธิค์วามสําเร็จ 
 เกิดเครือขาย 
 เกิดการประสานการทํางานรวม 
 เกิดองคความรูรวมกัน 
 เกิดการเพ่ิมโอกาศในการแกไขปญหา 
 เกิดการพ่ึงพาตัวเองเมื่อเกิดเครือขาย 
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ปญหาและอุปสรรค 
 ปญหาการแพรระบาดจากโรคติดตอ 
 อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่สวนกลาง 

นโยบาย 
 กฎระเบียบไมเอ้ือตอกระบวนการ 
 การดําเนินงานมุงใหเกิดผลในระยะ

ส้ันไมเกิดผลในระยะยาว 
 เจาหนาท่ีไมประสานกัน และไมมี

เปาหมายรวมกัน 
 เปนรูปแบบที่สืบทอดกันเปนลําดับ

ข้ัน ระดับชั้น โดยมียศ ตําแหนงเขา
มาเก่ียวของ 

 มีขอจํากัดในการทํางานใหสําเร็จตาม
ตองการไดดีแตขาดปฏิสัมพันธที่ดี 

ปญหาและอุปสรรค 
 ป ญ ห า ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด จ า ก

โรคติดตอ 
 การมีตัวช้ีวัดดาน KPI ทําใหขาด

ปฏิสมัพันธ 
 การมีตําแหนงงานทําใหไมกลาที่จะ

แสดงความคดิเห็น 
 กฎระเบียบไมเอ้ือตอกระบวนการ 
 ไมมีการติดตอสื่อสารกับภายนอก

ทําใหเปนอุปสรรคตอบริหารงาน
อยางย่ิง และไมอาจแกปญหาที่
ซับซอนได 

ปญหาและอุปสรรค 
 ปญหาการแพรระบาดจากโรคติดตอ 
 การขาดเงินทุน 
 การแขงขันระหวางเครือขาย 
 คนที่ไมเขาใจกระบวนการ 
 

แนวทางการประยุกตใช 
 ตองทํารวมกันทุกเครือขายท้ังภาค

ประชาสังคม และภาคเอกชน เพราะ
จะไดไอเดียและ งบประมาณจาก
ภาคเอกชน และกําลังคนจากภาค
ประชาสังคม 

 ผูเขารวมหลากหลาย อาชีพ และวัย 
 ลดความเปนทางการลง อาจใชการ

เขาพบผูนําเพื่ออธิบายกระบวนการ
แบบไมเปนทางการ 

แนวทางการประยุกตใช 
 ตองทําร วมกันทุก เครื อข า ยทั้ ง

ภาครั ฐ  และภาคประชาสั งคม 
เพราะจะไดงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐและกําลังคนจากภาค
ประชา สั งคม เพรา ะ เ น่ื อ ง จา ก
ภาคเอกชนไมคอยมีเวลาตองหา
ตัวเช่ือม 

 ผูเขารวมหลากหลายอาชีพ และวัย 
 ลดความเปนทางการลง อาจใชการ

เขาพบผูนําเพื่ออธิบายกระบวนการ
แบบไมเปนทางการ 

แนวทางการประยุกตใช 

 ตองทํารวมกันทุกเครอืขายทั้งภาครฐั และ

ภาคเอกชนเพราะจะไดงบประมาณจาก

ภาคเอกชน และภาครัฐ 

 ผูเขารวมหลากหลาย อาชีพ และวัย 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลของการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก และการศึกษาเอกสาร ของรูปแบบการใช
เทคนิคระดมจิตใจ (Mind Storming) 
 
   5. แนวทางการประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผูวิจัย   
ไดนําผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ มาวิเคราะหและสังเคราะหสรางเปน “3M Model for Mind Storming”           
ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช เปนกระบวนการในการส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือการสรางเครือขายทางสังคม               
โดยมีองคประกอบและแนวทางการประยุกตใชดังน้ี 
             องคประกอบท่ี 1 Man (M1) : คนเขารวมกระบวนการควรมีจํานวนที่เหมาะสม 15-40 คน มีคุณลักษณะ
สําคัญคือ มีความสนใจในการเรียนรูรวมกัน มีความหลากหลาย มีท้ังเพศชายและหญิง แบงเปน 3 วัยคือ วัยเด็ก (อายุ    
ตํ่ากวา 20 ป)  วัยผูใหญ (อายุ 20-39 ป) และวัยผูใหญ (อายุ 40 ปข้ึนไป) เปนผูเหน่ียวนํากระบวนการ (Mentor)       
และเปนผูประสานงานเครือขายหรือแกนนําที่มีประสบการณเขารวมกระบวนการระดมจิตใจ 
             องคประกอบที่ 2 Method (M2) : สุนทรียสนทนา ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ การฟงอยางลึกซึ้ง 
(Deep listening) การเคารพในความคิด (Respecting) การหอยแขวนคําตัดสิน (Suspending) และการเปดเผยเสียง
ภายใน (Voicing) องคประกอบเหลาน้ีเปนกระบวนการสําคัญในการส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือการสรางเครือขาย       
ทางสังคมที่เปนจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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             องคประกอบที่ 3 Material (M3) : เคร่ืองมือหรือวิธีการ การจัดกระบวนการระดมจิตใจควรจัดในสถานที่มี
บรรยากาศสบาย ๆ ไมอึดอัด ไมมีเวที ไมมีโตะกลาง ลดทอนความเปนทางการ สามารถน่ังกับพื้นท่ีมีหมอนได ไมมีคน
พลุกพลาน และสรางเปนพ้ืนท่ีที่มีความปลอดภัย เคารพถึงสิทธิ ศักด์ิศรี ความเปนมนุษย มีความเทาเทียมกัน มีความ
เสมอภาค ไมมียศ ตําแหนง สังกัดองคกร เพื่อใหผูที่เขารวมเวทีเกิดความสบายใจ ไววางใจ เชื่อใจกัน สรางบรรยากาศ
ของการเกิดโอกาสใหเกิดความสัมพันธระหวางกัน จนเกิดความกลาที่จะสนุกไปดวยกัน กลาที่จะพูดคุย กลาที่จะบอก
เร่ืองราวของตน  (ปกรณ  สุวรรณประภา, 2558)  เพ่ือนําไปสูการสรางเครือขายทางสังคม รายละเอียดดังแสดงในภาพ   
ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  3M Model for Mind Storming รูปแบบกระบวนการส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือการสรางเครือขายทางสังคม 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
องคกรที่นําเทคนิคระดมจิตใจในการส่ือสารอยางมีสวนรวมไปใชสรางเครือขายทางสังคมมากที่ สุดคือ          

ภาคประชาสังคมรอยละ 100 รอยละ ภาครัฐ 93.75 ภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 81.25 ตามลําดับ โดยใชเทคนิค         
การระดมจิตใจ การสนทนากลุมยอย และการพบปะแบบไมเปนทางการ ผานการส่ือสารแนวนอน วัจนะภาษา ระหวาง
บุคคลตอบุคคล และระหวางบุคคลตอกลุม สอดคลองกับการศึกษาของ ปกรณ สุวรรณประภา (2561) วารูปแบบ          
ไมทางการน้ีจึงทําใหรูสึกวาเปนพ้ืนที่ปลอดภัย ผูเขารวมประชุมพรอมที่จะแชรประสบการณพรอมชวยเหลือ และเม่ือใจ
เร่ิมเปดแลวก็จะนําไปสูการส่ือสารกลุมเล็ก กระบวนการระดมจิตใจอาศัยสภาวะเพ่ือนมนุษยภายในใหเกิดสภาวะ      
ความรักแบบเพื่อนมนุษยรวมกัน สภาวะดังกลาวอาจทําใหเขาถึงเปาประสงค (Purposefulness) อยูเหนือเปาหมาย
สวนตัว ลดความเชื่อที่จํากัดศักยภาพของตนเอาไว และทําใหเกิดความกลาท่ีจะทํากิจกรรมจากใจรวมกัน  

  ปจจัยความสําเร็จไดแก ปจจัยดานคนประกอบดวย ผูเหน่ียวนํากระบวนการ (Mentor), ผูเขารวมกิจกรรม,     
ผูประสานงานหรือแกนนํา มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ทักษะ ความรู ประสบการณ 
สามารถเช่ือมโยงคนที่อยูในระดับตางกันตรงกับคํากลาวของ ไพรัช วัฒนกุล, (สัมภาษณ 24 พฤษภาคม 2564) วาในแต
ละพื้นที่ท่ีไดมีโอกาสมาแลกเปล่ียนทําใหเกิด ส่ิงใหมๆ ทําใหเกิดความภูมิใจ มีความสุข เพราะความชอบเปนปจจัย       
แหงความสําเร็จและความหลงใหล ความจริงใจ ทักษะ ความรู ประสบการณ เคร่ืองมือ มันทําใหเกิดเครือขายผูเขารวม
ตองเปดใจ พรอมจะเปล่ียนมุมมองจึงเกิดการสรางเครือขายแบบธรรมชาติ ในการที่จะรวมมือกันแกไขปญหาหรือ
สรางสรรคส่ิงดี ๆ ใหกบัสังคม 2) ปจจัยดานกระบวนการ พบวากิจกรรมน้ันตองมคุีณคาสอดคลองกับผลประโยชนของตน 
กิจกรรมน้ันมีเปาหมายท่ีจะสงเสริมและปกปองรักษาผลประโยชนของตนตรงกับคํากลาวของ สาวิตรี หม่ันชวย, 
(สัมภาษณ 25 พฤษภาคม 2564) ไดกลาววา ไดใชเคร่ืองมือกลยุทธก็คือการขอกาแฟกินก็คือการเขาไปหาคนที่เขาไมรูจัก
เราเขาไปในลักษณะเปนพี่นองกันในการทํางานดวยกันสวนใหญแลวจะเขาไปหาเครือขาย เขาไปคุยประเด็นที่ โดย        
ขอเขาไปกินกาแฟ ทําใหความสัมพันธมันมีมากขึ้น 3) ปจจัยดานอุปกรณ สถานท่ี เคร่ืองมือ แบบไมเปนทางการ           



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
569 

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

ลดความเปนทางการออกใหหมดเลยทั้ง 3 ปจจัยน้ีสามารถทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์คือเกิดเครือขาย เกิดการทํางานรวมกัน 
เกิดการผลักดันนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม เกิดองคความรูรวมกัน เกิดการเพิ่มโอกาสในการแกไขปญหา            
และเกิดการพึ่งพาตัวเองเม่ือเกิดเครือขายเขมแข็ง สอดคลองกับการศึกษาของ วันชัย วัฒนศัพท (2547: 215-217)       
ไดกลาววา การประสานความรวมมือ (Collaborating) หรือวิธีการของเรา (Our Way) การประสานความรวมมือ       
ยอมเปนแนวทางท่ีใหประโยชนมากที่สุดเพื่อเกิดการรวมมือกันกอใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางจริงใจ          
และยังตรงกับคํากลาวของ วิศิษฐ วังวิญู, (2548, น.20-53). วาผูเขารวมตองเปดใจ พรอมจะเปลี่ยนมุมมองจึงเกิดการ
สรางเครอืขายแบบธรรมชาติ ในการท่ีจะรวมมือกันแกไขปญหาหรือสรางสรรคส่ิงดี ๆ ใหกับสังคม 

  และแนวทางการประยุกตใชเทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ผูวิจัย
วิเคราะหและสังเคราะหข้ึนคือ “3M Model for Mind Storming” ที่เปนกระบวนการส่ือสารอยางมีสวนรวมเพ่ือสราง
เครือขายทางสังคมภายใตองคประกอบสําคัญ 3 ประการคือ M1: Man คนเขารวมกระบวนการ M2: Method 
กระบวนการฟงอยางลึกซ้ึง เคารพในความคิด หอยแขวนคําตัดสิน เปดเผยเสียงภายใน และ M3: Material อุปกรณและ
สถานท่ี ระยะเวลา ที่สามารถสรางเครือขายทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาของยุทธนา 
ภาระนันท (2557) ที่กลาวถึงประโยชนของการนําสุนทรียสนทนามาใชในการสรางสัมพันธภาพ และความไววางใจตอกัน 
ชวยประสานพลังไปในทิศทางเดียวกัน ชวยใหพูดจากใจตอกัน และมีการเปดใจกวางรับฟงกันและกันมากขึ้น ทําให
สามารถสรางทีมขีดสมรรถนะสูงไดอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1.    ในการทําการศึกษาคร้ังตอไป ผูศึกษาอาจวิเคราะหโครงการตาง ๆ ที่ใชเทคนิคน้ีเพ่ือไดขอสรุปเก่ียวกับ

รูปแบบ ปญหา อุปสรรค และเทคนิคที่สงผลใหการส่ือสารประสบความสําเร็จ 
2.   ผู สนใจสามารถนําโมเดล “3M Model for Mind Storming”  ไปทดสอบใช ในหน วยงานอ่ืน ๆ              

อีกเชนสถาบันการศึกษา เพื่อศกึษาความเปนไปไดในการประยุกตใช 
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บทคดัยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเก่ียวกับ 1) สภาพการจัดการการสื่อสาร และ 2) แนวทาง               

การพัฒนาการจัดการการส่ือสารในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก เลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง คอื ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการการสื่อสาร
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด มาไมนอยกวา 4 ป รวมจํานวน 20 ทาน ประกอบดวย            
1) ผูริเริ่มกอตั้งตลาด 1 ทาน 2) ผูจัดการตลาด 2 ทาน 3) ตัวแทนคณะกรรมการตลาดและแมคา 4 ทาน 4) ตัวแทนภาคี
เครือขาย 3 ทาน และ 5) ผูใชบริการตลาดเปนประจํา โดยเปนผูมาจับจายใชสอยในหลาดใตโหนด ตลอดระยะเวลา       
6 เดือน ไมนอยกวา 4 ครั้ง จํานวน 10 ทาน จากนั้นวิเคราะหขอมูลและสรางขอสรุปดวยการพรรณนาวิเคราะห 

ผลการวิจัยพบวา 1.1 สภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด 
ประกอบดวย 1) การจัดการการองคกร ไดแก (1) นโยบาย (2) การจัดการคน (3) การจัดการเครื่องมือ/ เทคโนโลยี และ 
(4) การจัดการเครือขาย   2) การจัดการดานเน้ือหา ไดแก แนวคิด ช่ือตลาดและตราสัญลักษณ ความเปนมา/ 
ความสําคัญ รูปแบบ จุดขาย สินคา บริการ และผลประโยชนที่ได รับจากตลาด และ 3) การจัดการดานชองทาง 
ประกอบดวย การจัดการส่ือดั้งเดิม ไดแก สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่ออาหารทองถิ่น สื่อบรรจุภัณฑ  สื่อศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน สื่อสิ่งพิมพ สื่อกิจกรรม สื่อปาย และ ส่ือ ณ จุดขาย และการจัดการสื่อใหม ไดแก เว็บไซต เฟซบุก ยูทูป ไลน 
และ 1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการการส่ือสารในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด ประกอบดวย 
1) แนวทางการพัฒนาการจัดการองคกร 2) แนวทางการพัฒนาการดานเน้ือหา และ 3) แนวทางการพัฒนาดาน          
ชองทางการสื่อสาร  
คําสําคญั: การส่ือสาร, การจัดการการสื่อสาร, การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study a communication management condition and 

guidelines for the development of communication management for promoting creative tourism of Tai 
Nod green market, Kuan Kanun District, Phatthalung Province. This research was qualitative research with 
in-depth interviews. Key informants are selected specifically. The selection criteria are a person involved 
in communication management for promoting of creative tourism of Tai Nod green market for not less 
than 4 years, totaling 20 people consists of 1)  1 Market Innovator, 2)  2 Market Managers,                                 
3)  4 Representatives of the market committee and Vendors, 4)  3 Representatives of Network Partners, 
and 5) Frequent Travelers by shopping at Lard Tai Nod during 6 months not less than 4 times a total of 
10 people. Then analyze the data and conclude by descriptive analysis. 

Research findings were as follows:  1. 1 Communications Management Conditions in Tourism 
Promotion creative of Tai Nod Green Market, including 1)  Organization Management as follows:              
(1) Policy (2) Managing People (3) Management of Tools/ Technology and (4) Network Management.       
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2) Content Management as follows:  concept, market name, and logo, background/ importance, style, 
point of sale, product, service, and benefits derived from the market. And 3) Channel Management as 
follows:  Traditional media management including personal media, natural media, local food media, 
packaging media, folk arts, and culture media, print media, event media, signage media, and point- of-
sale media. New media management such as Website, Facebook, YouTube, and Line. And 1.2 Guidelines 
for the development of communication management for promoting creative tourism of Tai Nod green 
market consists of 1)  guidelines for the development of organizational management, 2)  guidelines for 
the development of content, and 3) guidelines for the development of communication channels.  
Keywords: Communication, Communication Management, Creative Tourism 
 

บทนํา 
การส่ือสารมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในบทบาทตาง ๆ (พิชิต  แกวกอง, 2549: 20)                   

การส่ือสารถือไดวามีความสําคัญในการสรางความเขาใจและมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยไปแลว เพ่ือการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งขององคกร ชาวบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน พลังการสื่อสาร พลังสังคม พลังการพัฒนา (รองศาสตราจารย 
ดร.วิทยาธร ทอแกว) ใหแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน หรือ การจัดการการส่ือสาร      
ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในมิติตาง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู การสรางการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นของการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตองมีความสมดุลกัน           
ตองรอบคอบ ไมกระทบดานใดดานหน่ึง เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพราะทุกความคิดเห็น
ลวนเปนการส่ือสารท่ีสําคัญ คนในชุมชนนับวามีบทบาทสําคัญตองมีทักษะการส่ือสารที่ดี ตลอดจนการเพิ่มทักษะการรับรู
และความเขาใจในบทบาทของชุมชนทองถ่ินตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตองเปนกําลังใจ หรือ สนับสนุนใหเกิด
ความตอเน่ืองในการทํางานอนุรักษทั้งดานธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 “พัทลุง” ถึงแมจะเปนจังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคใต แตก็เปนพื้นที่ที่มีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม ที่ใหความสําคัญกับ
การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มากของจังหวัดพัทลุง คือ “หลาดใตโหนด” เปนตลาดนัดชุมชนที่มีช่ือเสียง เปนที่โดงดังและมีความย่ังยืน มีการสื่อสาร
เปนท่ีรับรูกันในวงกวาง ผานการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม ด้ังน้ันกระบวนการสื่อสารที่เกิดข้ึน 
จึงเปนองคความรูสําคัญที่นาจะไดรับการแพรหลายในวงการของทองถ่ิน หรือ ชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็ง เพราะน่ีเปน
ผลิตภัณฑที่จะชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรครูปแบบหนึ่ง การศึกษาในคร้ังน้ีก็จะนําไปสูการแสวงหาขอคนพบที่
เก่ียวของ เพ่ือใหหลาดใตโหนดสามารถขับเคลื่อนตอไปไดอยางตอเน่ือง 

เจาของหลาดใตโหนด คุณนิยุติ สงสมพันธุ ส่ือบุคคลคนสําคัญ ผูมีความรูและทักษะในการจัดการการสื่อสาร
เปนอยางดี  โดยเริ่มจากการวิเคราะห (SWOT) สภาพแวดลอม (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) ศกัยภาพของหลาดใต
โหนด รวมถึงตลาดคูแขง เพื่อนํามากําหนดทิศทางในการสื่อสารภาพลักษณตลาดใหเปนที่รูจัก จึงไดจัดตลาดขึ้นเพียง    
วันอาทิตยวันเดียว เพื่อกระตุนการรับรูขอมูลขาวสาร ความตองการทองเที่ยว และสรางความแตกตางจากตลาดทั่วไป     
ทั้งใชกลไกตลาดชุมชน เพื่อเปนชองทางใหกับพอคาแมคา ซึ่งเปนเจาของการผลิตควบคูกับการพัฒนาสินคา OTOP 
เช่ือมโยงการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน  
 ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคนควา วา ใน “หลาดใตโหนด” ตลาดแหงการสรางสรรคแหงน้ี 
วามีลักษณะ สภาพการสื่อสารเปนอยางไร หรือ มีปจจัยอะไรบางที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการการสื่อสารเพ่ือสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหประสบผลสําเร็จ จนไดรับผลตอบรับและความรวมมือที่ดีทั้งจากองคกรภายใน องคกร
ภายนอกและนักทองเที่ยวรุนใหม รวมทั้งผูมาเยือนที่มาใชบริการเปนประจํา โดยมุงศึกษาเนื้อหา ชองทาง การจัดการ    
การส่ือสาร เริ่มตั้งแตการวางแผน ควบคุม ติดตาม ดําเนินการ ตลอดจนพัฒนา ประเมินผลวามีขั้นตอน กระบวนการ    
เปนอยางไร มีการเลือกใชสื่ออะไร นําเสนอแนวคิดอะไรบาง เนนสารไปที่คนกลุมไหนและมีผลตอบรับเปนอยางไร      



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
573 

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

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด  ใหมีการจัดการ     
การสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงควรคาแกการศึกษาเพ่ือการถอดบทเรียนพัฒนาตอยอดตอไป   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน 

จ.พัทลุง                                       

2. เพ่ือศกึษาแนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง     
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องกระบวนการสื่อสาร ปรมะ สตะเวทิน (2546: 30) กลาวา การสื่อสาร คือ 

กระบวนการของการถายทอดสาร (Message) จากบุคคลหน่ึง ซึ่งเรียกวา ผูสงสาร (Sender) ไปยังอีกบุคคลหน่ึง         
ซ่ึงเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) โดยผานชองทางการสื่อสาร (Channel) ซึ่งเรียกส้ัน ๆ วา SMCR 

สรุปไดวา กระบวนการส่ือสาร เปนกลไกสําคัญที่ถายทอดสารจากผูสงไปยังผูรับสาร ผานชองทางตาง ๆ         
ซ่ึงเรียกวา SMCR โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน 

2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร หมายถึง การวางแผน การดําเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุงการ
ส่ือสารทุกรูปแบบอยางเปนระบบ มีข้ันตอน ซึ่งการส่ือสารที่เกิดข้ึนดังกลาว จะเปนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายในและ
ภายนอกองคกร การจัดการการสื่อสารเปนการจัดโครงสรางและเผยแพรกิจกรรมการส่ือสารใหม ๆ ที่เก่ียวของเช่ือมโยง
กับองคกร เครือขาย หรือ นวัตกรรมการสื่อสาร ซ่ึงวิธีการดําเนินงานในการจัดการการสื่อสารที่งายที่สุดน้ัน คือ การใช
วิธีการสื่อสารงาย ๆ ไมมีความซับซอน แตตองเปนการส่ือสารที่จัดลําดับชั้น เปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง รวมไปถึง
การใหรางวัลในรูปแบบที่งาย ๆ เพ่ือเปนการจูงใจ (สุรพงษ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล, 2550) 

การจัดการการส่ือสาร เปนการดําเนินการโดยผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่นําลักษณะการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ 
มาใชในการบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดขององคกรน้ัน ๆ (ปติมา เมนแมน, 2548: 19) 

สรุปไดวา การจัดการการสื่อสาร หมายถึง การบริหารจัดการการส่ือสาร ต้ังแตการวางแผน การติดตาม 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานดานการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดท่ีวางไว 

3. แนวคิดและทฤษฎีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค Richards and Raymond (2000) ไดใหคํานิยามวา เปนการ
ทองเท่ียวที่เปดโอกาสใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผานการทํากิจกรรม การมีสวนรวม และจาก
ประสบการณการเรียนรูอยางจริงจังซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมายของสถานท่ีที่ไปเยือน สวนยูเนสโก (UNESCO, 2006)    
ไดปรับคํานิยามของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ในการจัดประชุมนานาชาติที่เมืองซานตาเฟ มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาวา เปนการทองเท่ียวที่มุงเนนไปที่ความผูกพันและประสบการณอันแทจริง ผานการเรียนรูดานศิลปะ มรดก
ทางวัฒนธรรม หรือ ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ โดยเช่ือมโยงกับเจาของวัฒนธรรมในพื้นที่น้ัน จนนักทองเที่ยวรูสึกไดวา   
เปนสวนหน่ึงของสถานที่น้ัน ๆ 

สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค คือ การทองเท่ียวท่ีใชองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากร         
ทางวัฒนธรรม ผนวกเขากับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ วิถีชุมชน ประเพณี มาสรางเปนสินคาทางการทองเที่ยวที่มีอัตลักษณ 
โดยสินคาทางการทองเที่ยวน้ีจะสามารถสื่อสาร แบงปนประสบการณทั้งผูใหและผูรับ เกิดการแลกเปล่ียนองคความรู    
ซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมในการมีสวนรวมและการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเปนประสบการณใหม ๆ ที่สรางความประทับใจ
ใหกับนักทองเที่ยวผูมาเยือนอยางไมรูลืม                                   
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วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง การจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน       
จ.พัทลุง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ผูใหขอมูลหลักเลือกแบบเจาะจง โดยสัมภาษณบุคคลที่มีความรู มีความเก่ียวของอยางใกลชิดกับเรื่องน้ี รวมจํานวน 20 
ทาน ประกอบดวย ผูริเริ่มกอตั้งตลาด 1 ทาน ผูจัดการตลาด 2 ทาน ตัวแทนคณะกรรมการตลาดและแมคา 4 ทาน 
ตัวแทนภาคีเครือขาย 3 ทาน และผูใชบริการตลาดเปนประจํา โดยเปนผูมาจับจายใชสอยในหลาดใตโหนด ตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน ไมนอยกวา 4 ครั้ง จํานวน 10 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยเนนไปท่ี
การสมัภาษณเปนหลัก วิเคราะหขอมูลและสรางขอสรปุดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห   
 

ผลการวิจัย 
     1. สภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน       
จ.พัทลุง           

1.1 การจัดการองคกร 
ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนตลาดใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว เพ่ือใหคนที่อยู        

ในองคกรเดียวกันสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความสุขระหวางผูรวมงานดวยกัน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 

1) นโยบาย เนนใหเกษตรกรและผูผลิตในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการตลาดรวมกัน ผานขอตกลง
รวมกันท่ีนารักและชัดเจน สงผลใหหลาดใตโหนดเปนโมเดลตนแบบของความสําเร็จในการจัดการตลาดเพื่อชุมชน        
ซ่ึงสามารถแบงนโยบายออกเปน  4 หมวดสําคัญไดแก 1.1) หมวดสินคาเพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอม 1.2) หมวดการบรรจุ
ภัณฑเพื่อรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 1.3) หมวดผูผลิตและกลุมผูผลิตสีเขียว และ 1.4) หมวดการมีสวนรวม        
และเปนเจาของหลาดใตโหนด เพ่ือการพัฒนาย่ังยืน 

2) การจดัการคน เปนไปอยางเรียบงาย แตเปนข้ันตอน เนนการจัดวางกําลังคนใหเหมาะกับงาน สามารถแบง
คนออก เปน 5 กลุม ตามบทบาทหนาที่ ไดแก 2.1) ผูนําทางความคิด 2.2) ผูบริหารจัดการตลาด 2.3) คณะกรรมการ
หลาดใตโหนด 2.4) พอคาแมคา ผูเปนเจาของการผลิตในชุมชน และ 2.5) ชาวบานชุมชนจันนา  

3) การจัดการเคร่ืองมือ/เทคโนโลยี เปนปจจัยเสริมที่ชวยกระจายขอมูลขาวสารใหเขาถึงผูรับไดมากขึ้น        
ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 แบบ ตามลักษณะที่ใช คือ เครื่องมือดั้งเดิม เปนลักษณะของเคร่ืองมือทั่วไปท่ีมีในชุมชน ไดแก 
เสียงตามสาย ไมโครโฟน บอรดประชาสัมพันธ เสียงเพลงบรรเลง ขณะเดินชมตลาด ภาษาตางประเทศและสัญลักษณ
สากลตาง ๆ และเคร่ืองมือเทคโนโลยี เปนลักษณะของเครื่องมือที่มีความทันสมัย สามารถเขาถึงผูรับสารไดอยางรวดเร็ว 
ไดแก โทรศัพทมือถือ ประเภทสมารทโฟน และโนตบุค 

4) การจดัการเครือขาย มีการรวมตัวกันของกลุมคนที่มาชวยผนึกกําลังจนทําใหหลาดใตโหนดขับเคลื่อนตอไป
ไดตอเน่ืองทามกลางพิษเศรษฐกิจและสังคม เปนลักษณะของความสัมพันธที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร คอยใหการ
ผลักดัน สนับสนุนกิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ  “หลาดใตโหนด” จนเปนที่ รู จักและไดรับความนิยม                 
จากนักทองเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดพัทลุงเรื่อยมา สามารถแบงเครือขายได 2 ประเภทดังน้ี คือ 1. เครือขายชุมชน 
ไดแก 1.1) เครือขายกินดี มีสุข จังหวัดพัทลุง 1.2) เครอืขายเกษตรกรและผูผลิต 1.3) เครือขายตลาดอ่ืน 1.4) เครือขาย
ศิลปนทองถ่ินและมัคคุเทศกนอย จิตอาสาพลเมืองเด็ก 1.5) เครือขายสื่อมวลชนทองถ่ิน และ 2. เครือขายภาครัฐ ไดแก 
2.1) เทศบาลตําบลดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 2.2) สํานักสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. 2.3) กรมการคาภายใน
รวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดพัทลุง 2.4) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 2.5) การทองเที่ยว           
แหงประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช-พัทลุง 
 สรุปไดวา การจัดการองคกรภายในหลาดใตโหนด อันประกอบดวย นโยบาย การจัดการคน เครื่องมือ/
เทคโนโลยี และเครือขาย ถือเปนกลไกสําคัญที่ชวยขับเคล่ือนตลาดใหพัฒนาไปในทิศทางที่วางไว เพราะเปาหมาย       
ของตลาดแหงน้ีไมไดอยูที่การเปน แหลงทองเที่ยว แตคือ การเปน “แหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค” ท่ีพรอมเปนตนแบบ   
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางชุมชนเขมแข็ง 
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1.2 การจัดการดานเนื้อหา 
พบวา ผูนําตลาดรวมถึงชาวใตโหนดทุกคนมีความมุงม่ันตั้งใจที่จะนําเสนอภาพลักษณตลาด ใหเปนแหลงเรียนรู

สําหรับทุกคนที่สามารถเขาถึงได เปนศูนยรวมทางความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน โดยมี
องคประกอบสําคญัที่สงเสริมดังตอไปน้ี 

1) แนวคิดตลาด ชื่อตลาดและตราสัญลักษณ  
เกิดจากผูนําตลาด คุณนิยุติ สงสมพันธุ และภาคีเครือขายไดทําการสื่อสารแนวคิดแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิด

กันอยางหนักแนน เกิดการต้ังคําถามถึงสาเหตุและแนวทางที่จะไมตกอยูในสภาวะจํายอมตอพิษเศรษฐกิจและสังคม  
ในขณะนั้น จึงไดศึกษาจากกรณีตัวอยางและสํารวจความตองการพ้ืนฐานของชุมชน จนตกผลึกทางความคิด เกิดเปน
ความมุงมั่นท่ีจะสรางตลาดใหเปน “แหลงเรียนรูชุมชน” ภายใตแนวคิดท่ีตองการใหตลาดและชาวบานสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางย่ังยืน  

“ตลาดใตโหนด” หรือ ที่คนพื้นถ่ินเรียกกันอยางคลองปากวา หลาดใตโหนด คําวา “หลาด” เปนภาษาถ่ินใต 
แปลวา ตลาดเกิดจากการกรอนเสียง ทําใหคําสั้นลง งายตอการออกเสียง สวนคําวา “โหนด” เกิดจากการกรอนเสียง
เชนกัน มาจากคาํวา ตนตาลโตนด เม่ือนําทุกคาํมารวมกัน จึงหมายถึง ตลาดพ้ืนบานที่จัดขึ้นใตรมตนตาลโตนดน่ันเอง  

ดานการส่ือสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนดใหเปนที่รู จักกันโดยทั่วไปน้ัน             
มีการออกแบบตราสัญลักษณเฉพาะหลาดใตโหนด ใหเปนรูปลักษณที่ดึงดูดแกนักทองเที่ยวผูพบเห็นโดยทั่วไป โดยหยิบ
เอาวิถีชีวิตประจําวันของนักเขียนหนุมตลอดกาล คุณกนกพงศ  สงสมพันธุ ขณะน่ังจิบกาแฟ พลางไกวเปลญวนใตรมตน
ตาลโตนด มาใชเพื่อรําลึกถึงการจากไป  

 

 
ภาพแสดงตัวอยางตราสัญลักษณประจําหลาดใตโหนด 

 
 2) ความเปนมา/ความสําคัญ  

เร่ิมตนขึ้นจากบานนักเขียนของอดีตนักเขียนรางวัลซีไรซ กนกพงศ  สงสมพันธุ ภายหลังการจากไปของนักเขียน
หนุมทางครอบครัว นําโดย คุณเจน และ คุณนิยุติ สงสมพันธุ และญาติ ไดปรับบานที่อยูอาศัยเปน “บานนักเขียน” 
สถานที่บมเพาะเยาวชน นักเขียนรุนใหม ใหมีนิสยัรักการอานเขียน เพ่ือราํลึกถึงการจากไปของคุณกนกพงศฯ เดิมจัดเปน
คายนักเขียนกอน จากน้ันคอย ๆ จัดสรรพ้ืนที่ใหสามารถรองรับ ผลิตนักเขียนรุนใหมๆ ตอมาจึงมีแนวคิดเร่ืองการจัดพื้น
สรรพ้ืนที่ใหชาวบานที่มารอรับบุตรหลาน ใหไดนําวัตถุดิบผักผลไมทองถิ่นในชุมชนไดมาต้ังเพิงขายของ เพ่ือเพิ่มโอกาส
ขยายรายไดสูชุมชน มีวิธีการจัดการดูแลตามแบบฉบับตัวเองตอเน่ืองยาวนานกวา 5 ป จนไดรับการยอมรับใหเปน
ตนแบบของความสาํเร็จในการบริหารจัดการตลาดเพ่ือชุมชน โดยคนในชุมชน 

3) รูปแบบของตลาด ถูกนําเสนอออกมาเปน “ตลาดนัดชุมชนสีเขียว” ที่แรกของจังหวัดพัทลุง ที่ตองการเปน
พื้นที่ใหคนในชุมชนสามารถนําผลผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑในทองถิ่น มาแบงปน แลกเปลี่ยนภูมิปญญาซ่ึงกันและกัน        
จนเกิดการเรียนรู เกิดความประทับใจ นําไปสูการชักชวนใหคนรูจักไดมาลองสัมผัสทองเที่ยวหลาดใตโหนด เปดเฉพาะ    
วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-15.00 น. 

4) จุดขายของตลาด เปนตลาดนัดบานบานที่ต้ังอยู “ในปา” ที่มีเสนหนาคนหา ขึ้นชื่อเรื่องอาหารพ้ืนถ่ิน    
ของกินพ้ืนบานมีความหลากหลาย ที่บรรดาแมคาพอคารังสรรคปลูกเอง ทําเอง มีสวนรวมในทุกกระบวนการผลิต         
จึงเปนตลาดที่โดดเดน แตกตางจากตลาดทั่วไปอยางส้ินเชิง เพราะนอกจากจะมีขอกําหนดวา สินคาท่ีขายตองเปนสินคา  
ที่เปนไปตามฤดูกาล ปลอดสารเคมี ไรการปรุงแตงทุกชนิด ยังมีระเบียบวาดวยการใชผลิตภัณฑธรรมชาติแทนหีบหอ
สังเคราะห ไมอนุญาตใหมีโฟม ลูกแม็กโลหะ ปายไวนิล เลยใหใชวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถยอยสลายได 100% เทาน้ัน 
มาใชเปนภาชนะบรรจุภัณฑสาํหรับใสอาหาร เปนการชวยลดโลกรอน        
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5) สินคาและบริการของตลาด เนนไปที่สินคาอุปโภค บริโภคท่ีเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเปนสําคัญ 
สืบทอดภูมิปญญาตอมาแกคนรุนลูกรุนหลานจนถึงปจจุบัน ในสวนของการบริการภายในหลาดใตโหนดน้ัน เกิดขึ้น
ภายหลังจากการจัดการการส่ือสารในการจัดการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหหลาดใตโหนดเปนตลาดที่มี        
ความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวอยางสรางสรรค จากแนวคิดท่ีตองการใหนักทองเท่ียวผูมาเยือนไดรับการบริการ
อยางดีที่สุด ดวยใจบริการ 

6) ผลประโยชนท่ีไดรับจากตลาด เปนผลจากการดําเนินกิจกรรม เปนผลตอบแทนจากความมุงมั่นต้ังใจ        
ในการจัดการตลาด เพื่อหวังใหทุกคนไดรับประโยชนรวมกัน ประกอบดวย 1) เจาของพ้ืนที่ 2) พอคาแมคา ผูเปนเจาของ
การผลติในชุมชน 3) ผูมาใชบริการ และ 4) ชุมชน 

จากการศึกษาการจัดการเน้ือหาการสื่อสารในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด พบวา   
เปนกระบวนการคิดวิเคราะหเน้ือหาสาร กอนที่จะสงสารผานชองทางไปยังผูรับ เพ่ือใหผูรับสารไดรับรูแนวคิด 
เจตนารมณที่แทจริงของการกอตั้งหลาดใตโหนด วามีที่มาที่ไปเปนอยางไร ชี้ใหเห็นถึงคุณคา แกนแทขางในวาไมไดทํา
ตลาดเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจ  

1.3 การจัดการดานชองทาง  
พบวา มีการจัดการอยูในเกณฑที่ดี ผูนําตลาดพิถีพิถันในการเลือกใชชองทางการส่ือสาร เพื่อขจัดปญหาผาน

ชองทางสื่อตาง ๆ โดยไดนําแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม มาใชในการจัดการการส่ือสาร          
ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ชองทางสําคัญ คือ 1) การจัดการสื่อด้ังเดิม ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือธรรมชาติ สื่ออาหารทองถิ่น 
ส่ือบรรจุภัณฑ สื่อศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ส่ือสิ่งพิมพ สื่อกิจกรรม ส่ือปาย และ สื่อ ณ จุดขาย และ 2) การจัดการสื่อใหม 
ไดแก เว็บไซต เฟซบุก ยูทูป และไลน กอปรกับการเลือกใชชองทางการส่ือสารผานส่ือมวลชน จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วา หลาดใตโหนดมีการจัดการดานชองทางการสื่อสารแบบบูรณาการอยางครบครัน อันสงผลใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ผูนําตลาดวางไวไดเปนอยางดี 

ในสวนของผลการวิจัยดานเน้ือหา พบวามีความสัมพันธกับการนําเสนอผานส่ือและชองทางเปนอยางมาก      
เชน ดานแนวคิดตลาด ชื่อตลาดและตราสัญลักษณ โดยการจัดการส่ือดั้งเดิม ผานสื่อบุคคล นําโดยคุณนิยุติ สงสมพันธุ 
และพอคาแมคาในการถายทอดเร่ืองราวของตลาดดวยการพูดแบบปากตอปาก การแสดงจุดยืนในการรักษโลกผานส่ือ
บรรจุภัณฑ สื่อกิจกรรม สื่อปาย และ สื่อ ณ จุดขาย การเปนพื้นท่ีความมั่นคงทางอาหารผานส่ืออาหารทองถิ่น          
ดานเน้ือหาความเปนมา/ความสําคัญ การดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธตาง ๆ ดวยการจัดการส่ือใหม ผานชองทาง
เฟซบุกของหลาดใตโหนด (หลาดใตโหนด พัทลุง Tainod phattalung) โดยการไลฟสด (Live) บรรยากาศ ภาพความสุข
ภายในตลาด เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

การจัดการดานชองทาง จึงเปนการวางแผน ดําเนินการ การปรับปรุง พัฒนา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล    
ในการใชชองทางการสื่อสาร เพื่อใหผูรับสารไดรับสารจํานวนมากขึ้น หรือ เขาถึงในวงกวาง ซึ่งรวมถึงการจัดการพื้นท่ี 
จัดสรรหลาดใตโหนดใหเปนสัดสวนเปนระเบียบ เตรียมความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดใหมีวาระสําคัญ
ตาง ๆ ผานการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ การทํากิจกรรม สรางโอกาสในการเปดตลาดผานการส่ือสารแบบปากตอปาก 
เพ่ือใหเกิดความรวมมอืและการประสานงานที่ดี 
 
2. แนวทางการพัฒนาการจัดการการส่ือสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อ.ควนขนุน   
จ.พัทลุง                                       

2.1) แนวทางการพัฒนาการจัดการองคกร 
(1) นโยบาย เห็นควรใหตัวผูนําและคณะกรรมการตลาดตองตอกยํ้าประเด็นสารเรื่องนโยบายอยางตอเน่ือง 

เขมงวดและจริงจัง ช้ีใหเห็นถึงการไดรับประโยชนรวมกันจากการปฏิบัติตามนโยบาย และเปดโอกาสใหทุกคนในตลาด    
ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นกันอยางเสรีในประเด็นสารนโยบายที่กําหนดใชอยู 

(2) การจัดการคน ทุกคนในตลาดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเปนอยางดี สงผลใหปฏิบัตหินาที่ไดตรงตาม
เปาหมายที่วางไว และเพ่ือใหองคกรสามารถเติบโตขึ้นตอไปเรื่อย ๆ นั้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตองทาํการส่ือสาร เพ่ือสรรหา 
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เชิญชวน หรือ คัดเลือกคนใหม ๆ โดยเฉพาะคนท่ีมีความสนใจ มีอุดมการณเดียวกัน ไดเขามารวมสรางสรรคบริหาร
จัดการ ชวยยกระดับตลาดใหดียิ่งข้ึน  

(3) จัดการเครื่องมือ/เทคโนโลยี เปดโอกาสใหทุกคนไดรวมคิด ประเมินหาแนวทางการใชเคร่ืองมือ/เทคโนโลยี 
อ่ืนเขามาชวย ในดานเคร่ืองมือดั้งเดิม ที่ใชอยูในปจจุบัน ก็มีการเลือกใชสอยอยางพอเพียง โดยเนนไปที่เครื่องมือที่มีอยู
แลวเปนตนทุนเดิม ไมตองหาซื้อ ชวยใหประหยัดคาใชจายและบางเคร่ืองมือก็ไมมีอายุการใชงาน สามารถใชไดยาวนาน
ตามสภาพการใชงานจรงิ  

(4) การจัดการเครือขาย ดานเครือขายชุมชน เห็นควรใหมีการควบคุมสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน         
มีคุณภาพดีอยูเสมอ เพ่ือสรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจใหแกผูบริโภค และทุกเครือขายควรมีการส่ือสารผานการทํา
กิจกรรมรวมกันบอย ๆ โดยอาจเปดโอกาสใหแตละเครือขายไดเสนอแนะแนวทางรวมกันอยางตรงไปตรงมา ทั้งน้ีตัวแกน
นําของทุกเครือขายเองควรเรียนรูทักษะการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยงเพิ่มเติม ก็จะชวยลดการส่ือสารที่อาจทําใหเกิด
ความเขาใจผิด สามารถกระชับความสัมพันธใหดีมากย่ิงข้ึนได ในสวนของเครือภาครัฐ พบวา ลักษณะความสัมพันธ
ระหวางหลาดใตโหนดและเครือขายภาครัฐอยูในเกณฑที่ดีมาก ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาเครือขายใหดียิ่งขึ้น หลาดใตโหนดควรทํา
การส่ือสารใหมากและหนักแนนข้ึน เพ่ือยืนหยัดในแนวคิดท่ีจะเปน ‘แหลงเรียนรูชุมชน’ เพราะมีความย่ังยืนมากกวา    
การเปนแคแหลงทองเท่ียวทั่วไป  

2.2) แนวทางการจัดการดานเนื้อหา สารที่ใชในปจจุบันมีเพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทาน้ัน ยังไมรองรับ
กลุมนักทองเที่ยวชาวจีนเทาท่ีควร ซึ่งกําลังเปนกลุมนักทองเท่ียวสําคัญที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงเห็นควรใหมีการฝกทักษะ
ภาษาจีนเพ่ิมเติม เพื่อเปดโอกาสในการกระจายรายไดใหกับชุมชน จนอาจกลายเปน “ตลาดอินเตอร” ที่สงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในอนาคต 

2.3) แนวทางการจัดการดานชองทาง มีการเลือกใชชองทางการสื่อสารผานส่ือดั้งเดิมเปนหลัก เน่ืองจากเปน
ส่ือที่หลากหลาย เปนมรดกล้ําคาทางวิถีวัฒนธรรม ดานการสื่อสารผานส่ือใหม เนนไปท่ีการสื่อสารผานสื่อโซเชียลมีเดีย
เปนสําคัญ มีการสื่อสารผานส่ือสังคมออนไลนไดคอนขางครอบคลุม และหากสามารถทําการสื่อสารผานชองทางส่ือ       
อินสตราแกรม (Instagram) และส่ือที่เกิดขึ้นรูปแบบใหม ๆ เพิ่มเติม เชน ส่ือ Tik Tok อาจชวยสรางสีสัน ใหความ
เพลิดเพลินแกผูรับสาร จนเปนที่นาพอใจ กระตุนการอยากรับรูสารหลาดใตโหนด เพ่ือสงเสริมการจัดการดานชองทาง
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผูวิจัยไดคนพบการจัดการการสื่อสารและแนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารที่เปนองคความรูสําคัญ    

เพ่ือสรางทองถ่ิน หรือ ชุมชนเขมแข็ง  ดังน้ี 
1. สภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อันประกอบดวย       

1) การจัดการองคกร 2) การจัดการดานเน้ือหา และ 3) การจัดการดานชองทาง เปนองคความรูสําคัญที่เกิดข้ึนต้ังแต    
การวางแผน การติดตาม ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารทุกรูปแบบใหเหมาะสม เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานดานการ
ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดที่วางไว พบวา
สอดคลองกับแนวคิดของกริช สืบสนธ (2538) ที่กลาววา การสื่อสารในองคกร เปนลักษณะของการถายทอด แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ระหวางสมาชิกภายในองคกร ภายใตรูปแบบและวิธีการสื่อสารทุกประเภท เพ่ือสรางการรับรูและ
ความเขาใจรวมกันเก่ียวกับการปฏิบัติงานในองคกร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนงานที่วางไว  ทั้งยังมีลักษณะ
กระบวนการสื่อสารเปนไปตามทฤษฎี SMCR ของเดวิด เค. เบอรโล (David K.Berlo) ที่มุงเนนไปที่ผูสงสาร โดยเฉพาะ
การส่ือสารแบบปากตอปาก ซึ่งมีความนาเช่ือถือและสามารถเขาถึงกลุมคนไดเปนจํานวนมาก เพราะผูสงสารเปนกลุม    
คนที่เปนเจาของการผลติอยางแทจริง ทําใหสามารถถายทอดสารอันเปนขอเท็จจริงไดอยางตรงไปตรงมา และพบวา ผูสง
สารถือเปนหัวใจ หรือ กลไกหลักในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเรื่องกลยุทธการส่ือสารของ อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537) ท่ีอางถึงใน ณพนันท ขอจิตตเมตต (2557) ได
กลาววา กลยุทธเก่ียวกับผูสงสารและอิทธิพลของผูสงสารน้ัน เปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงในการวิเคราะหผูสงสาร เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนกําหนดกลยุทธตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอผูสงสาร ซึ่งก็คือ ความนาเชื่อถือของผูสงสารเอง   
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2. แนวทางการพัฒนาการจัดการการส่ือสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด 
ประกอบดวย 2.1) แนวทางการพัฒนาองคกร เปนกระบวนการบริหารกลุมคนท่ีอยูในองคกรใหสามารถทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ กุลิสรา กฤตวรกาญจน (2552) อางใน สุมาลี สุวรรณกร (2559) กลาววา 
การส่ือสารเขามามีบทบาทสําคัญอยางมาก ซึ่งเปนท้ังตัวบงชี้ความทันสมัยของสังคมและเปนเครื่องมือในการพัฒนา     
ถือเปนยุคท่ีสื่อมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางมากตอผูรับสาร โดยนําเอาทฤษฎีกระสุนปน (Magic Bullet Theory)         
ที่สามารถเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของคนไดมาใช ภายใตกระบวนทัศนที่มองวา ส่ือท่ีมีอิทธิพลเทา น้ัน                 
จึงจะเปลี่ยนแปลงสังคมได จึงจําเปนที่จะตองทําการสื่อสารวางแผน พัฒนาองคกร กําหนดทิศทางการสื่อสาร             
ใหครอบคลุม เพื่อใหจัดการการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 2.2) แนวทางการพัฒนาเน้ือหา สวนใหญเน้ือหาสาร
ที่ถูกผลิตออกมานั้น เนนไปเพียงมิติของ ‘วัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น’ เปนหลัก อาจสงผลใหผูรับสารเกิดการรับรู เขาใจ
ตลาดเพียงดานเดียว เสมือนถูกปดก้ันโอกาสในการรับสารอื่นที่เปนสวนสําคัญในการกอต้ังตลาด ผูนําตลาดตลอดจน    
ชาวใตโหนดทุกคนจึงควรส่ือสารเพ่ิมเติมในประเด็นสาร มุมมองอื่น เพ่ือใหผูรับสารสามารถสงตอถายทอดประเด็นสาร   
อันเปนสาระสําคัญในการพัฒนาตลาดใหเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดที่เก่ียวของกับกลยุทธการส่ือสารของ 
ชิตาพร กันหลง (2548) อางถึงใน สุภาพร นิภานนท (2559) กลาวไววา กระบวนการในการกําหนดกลยุทธการส่ือสารวา
เก่ียวของกับ 2 ระบบ คือ ระบบแหลงสาร และระบบผูรับสาร สวนกระบวนการส่ือสารเก่ียวของกับการสื่อสาร ทั้งยังเปน
กระบวนการที่เกิดข้ึนระหวางกระบวนการตัดสินใจในแหลงสาร และกระบวนการตัดสินใจในผูรับสารดวย กระบวนการ
ตัดสินใจในแหลงสาร ทําใหแหลงสารมีบทบาทสําคัญในการผลิต เผยแพรสาร และประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
และ 2.3) แนวทางการพัฒนาชองทาง เกิดข้ึนจากการวางแผนการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
เก่ียวกับแนวทางการกําหนดกลยุทธการใชสื่อของ วิทยาธร ทอแกว (2549, น.41-42) ที่ไดกําหนดแนวทางกลยุทธการใช
ส่ือ เก่ียวกับการวิเคราะหส่ือ ซ่ึงสามารถพิจารณาในดานตาง ๆ ไดแก (1) ดานความสะดวกในการเขาถึง (2) ดานความ
ครอบคลุมสื่อ (3) ดานประสิทธิภาพของสื่อ และ (4) ดานความนาเช่ือถือ  

จากการจัดการการส่ือสารและแนวทางการพัฒนาการจัดการการส่ือสารขางตน พบวา เปนกลไกสําคัญ            
ที่ชวยขับเคลื่อนและพัฒนาหลาดใตโหนดอยางตอเน่ือง ผานการส่ือสารทุกรปูแบบ โดยเฉพาะการส่ือสารแบบปากตอปาก 
ที่เปนการส่ือสารที่มีอิทธิพล และสรางการรับรูแกคนท่ัวไปมากที่สุด ผนวกกับการนําองคความรูดานการใชส่ือออนไลนมา
ปรับใชกับตลาด ผานการใชส่ือออนไลนดวยวิธีไลฟสดสภาพตลาดที่เปนเอกลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหาร ของกิน
พื้นบาน ตลอดจนสินคาตาง ๆ สงผลใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดทองเที่ยงเชิงสรางสรรคอันดับหน่ึงของจังหวัดพัทลุง   
ที่ครองใจนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดอยางยาวนาน  
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1) ผูนํา คณะกรรมการตลาด ตลอดจนสมาชิกพอคาแมคา ควรนําแนวทางการจัดการการส่ือสารในการสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด ไปปรบัใช เพื่อบริหารจัดการการสื่อสาร พัฒนา “หลาดใตโหนด” อยางแทจริง  
2) ผูนํา คณะกรรมการตลาด ตลอดจนสมาชิกพอคาแมคา ควรสรางเครือขายการส่ือสารอยางมีสวนรวมมา

พัฒนา และสรางเครือขายสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคดัยอ 

การใชจันทนแดงตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี เปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณเชิงลึกแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบานจํานวน 13 คน และเก็บรวบรวมเครื่องยาจันทนแดงจากรานขายยา
จํานวน 4 ราน ผลการศึกษาพบวา จันทนแดงเปนพืชหายากในจันทบุรี พบตามธรรมชาตินอยมาก การใชจันทนแดง      
ของผูใหสัมภาษณสวนใหญตองซื้อจากรานขายยาสมุนไพร ซ่ึงในปจจุบันใชแกนจันทนผาแทนแกนจันทนแดงด้ังเดิม     
จากการเก็บตัวอยางจันทนแดงมาตรวจสอบเอกลักษณทางอนุกรมวิธานของพืชและระบุช่ือวิทยาศาสตร พบจันทนแดง
ทั้งหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด คือ จันทนผาหรือลักจั่น (Dracaena cochinchinensis) และจันทนแดงหรือจันทนปา 
(Myristica iners) แตไมพบขอมูลอางอิงการใชจันทนแดงหรือจันทนปาเปนเครื่องยา อยางไรก็ตามแพทยแผนไทย
จันทบุรีไดยืนยันการใชแกนจันทนผาแทนแกนจันทนแดงดั้งเดิม วาสามารถใชแทนกันได เน่ืองจากมีสีและรสท่ีใกลเคียง
กัน ซ่ึงบงบอกถึงการมีสรรพคุณที่ใกลเคียงกัน โดยที่จันทนแดง มีรสขมเย็น มักใชเปนยาแกกระสับกระสาย แกเหงื่อตก 
แกพยาธิ ดับพิษรอนถอนพิษไขทุกชนิด 
คําสําคญั: จันทนแดง, ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย, จังหวัดจันทบุรี 

 

Abstract 
The use of “Chan Daeng” according to the wisdom of Thai traditional medicine in Chanthaburi 

province.  The primary data was collected from in-depth interview with 13 Thai traditional medicine 
practitioners and folk healers and collect Chan Daeng medicine from 4 drugstores. The results showed 
that Chan Daeng is a rare plant in Chanthaburi and rarely found naturally. Most medicinal uses of Chan 
Daeng must be purchased from an herbal pharmacy. The present uses the sandalwood essence instead 
of the original Chan Daeng. Plant samples were collected to determine the taxonomic identity of the 
plant and identify the scientific name. Chan Daeng was found in 2 families, 2 genera, 2 species, namely 
Chan Pha or Lakka Chan (Dracaena cochinchinensis) and Chan Daeng or Chan Pa (Myristica iners). 
However, there is no reference to the use of Chan Daeng or Chan Pa as medicinal herbs. Chanthaburi 
Thai traditional medicine has confirmed the use of Chan Pha that it can be used to replace the original 
Chan Daeng. Due to the similar color and flavor, which indicates that the properties are similar. Chan 
Daeng has a cold bitter taste and it can be as a remedy for restlessness, sweating, cure parasites, 
quench hot poison, neutralize all kinds of fever. 
Keywords: Chan Daeng, Wisdom of Thai Traditional Medicine, Chanthaburi Province 
 

บทนํา 
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่องบัญชียาหลักแหงชาติ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 ทายประกาศรายการบัญชียาจากสมุนไพร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบานแผนโบราณ     
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองยาสามัญประจําบานแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบานแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จันทนแดงเปนพืชสมุนไพรที่นําเครื่องยามาเปนสวนประกอบของตํารับยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
และยาสามัญประจําบานแผนโบราณ จํานวน 14 ตํารับ โดยเปนยารักษากลุมอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แกลม) 
ไดแก (1) ยาหอมทิพโอสถ (2) ยาหอมเทพจิตร (3) ยาหอมนวโกฐ (4) ยาหอมแกลมวิงเวียน และ (5) ยาหอมอินทจักร     
ยารักษากลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร กลุมยาขับลม บรรเทาอาการทองอืด ทองเฟอ ไดแก (6) ยามันทธาตุ กลุม
ยาแกไข ไดแก (7) ยาเขียวหอม (8) ยาจันทนลีลา (9) ยาประสะจันทนแดง (10) ยาประสะเปราะใหญ (11) ยามหานิล
แทงทอง (12) ยาบรรเทาหัด อีสุกอีใส และ (13) ยาแกไข กลุมยาบํารุงโลหิต ไดแก (14) ยาบํารุงโลหิต ซ่ึงในตํารับยา
เหลาน้ีจะใชแกนจันทนแดงเปนเครื่องยา 

การแพทยแผนไทยมีการจัดหมวดหมูตัวยาเปนกลุมเพื่อความสะดวกแกการจดจําหรือเขียนตําราที่เรียกวา พิกัด
ยา ซึ่งเปนการจํากัดสวนหรือนํ้าหนักของตัวยาไวเทากัน โดยอาศัยหลักของรสยาจะตองไมขัดกัน และสรรพคุณจะตอง
เสมอหรือคลายคลึงกัน ซ่ึงจันทนแดงถูกจัดไวในพิกัดยา 5 สิ่ง คือ พิกัดเบญจโลธิกะ เปนการจํากัดจํานวนตัวยาที่มี       
คุณทําใหชื่นใจ 5 อยาง ประกอบดวย แกนจันทนแดง แกนจันทนขาว แกนจันทนชะมด ตนเนระพูสี และตนมหาสดํา      
ซ่ึงมีสรรพคุณ แกไขเพื่อดี แกไขรัตตะปตตะโรต แกลมวิงเวียน แกพิษทั้งปวง และพิกัดจันทนทั้ง 5 เปนการจํากัดจํานวน
แกนไมจันทน 5 อยาง คือ แกนจันทนแดง แกนจันทนขาว แกนจันทนเทศ แกนจันทนา และแกนจันทนชะมด ซึ่งมี
สรรพคุณ แกไขเพื่อดีและโลหิต แกรอนในกระหายนํ้า บํารุงตับ ปอด แกพยาธิบาดแผล (มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทย
แผนไทยเดิมฯ, 2559: 115-117; กองการประกอบโรคศิลปะ, ม.ป.ป.: 153-165; พิเชษฐ เลิศธรรมศักดิ์ และคณะ, 
ม.ป.ป.:146-148) 

จันทนแดงเปนไมปาพื้นเมืองของประเทศไทย จากขอมูลรายชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน, 
2557: 216-471) พบพรรณไมที่มีชื่อจันทนแดงซ่ึงมีช่ือเรียกพองเสียงเปน “จันแดง จันทนแดง จันทรแดง” ทั้งหมด        
3 วงศ 4 สกุล 5 ชนิด โดยพบจันทนแดงที่มีความเก่ียวของในการใชเปนเคร่ืองยา 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด คือ Dracaena 
cochinchinensis (Asparagaceae) และ Pterocarparpus santalinus (Fabaceae) (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2547:26-27; 
พรทิพย เติมวิเศษ และคณะ, 2555: 76-77; รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล และคณะ, 2557: 85-346; ชยันต พิเชียรสุนทร และ
คณะ, 2558: 312-364; พิเชษฐ เลิศธรรมศักดิ์ และคณะ, ม.ป.ป.: 146-148) แตจากรายงานของวิชาญ เอียดทอง (2551: 
29-45) ไดใหขอมูล จันทนแดง คือ จันทนหอม หรือจันทนชะมด ในปจจุบัน ซ่ึงอยู ในวงศ  Malvaceae หรือ 
Sterculiaceae มีช่ือพฤกษศาสตรเปน Mansonia gagei 

จากรายงานพืชถ่ินเดียวและพืชหายากของประเทศไทยของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานกันายกรัฐมนตรี (2543) ไดพิจารณาพืชควรคาแกการอนุรักษพันธุกรรม จํานวน 480 ชนิด 
ซ่ึงมีรายชื่อพืชในกลุมพิกัดจันทนอยูดวย ไดแก จันทนขาว (Tarenna hoaensis) จันทนแดง (Myristica iners)          
และจันทนหอม (M. gagei) และขอมูลจากอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกล       
สูญพันธุ (The convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) 
ในการประชุมคณะกรรมการพืชคร้ังที่ 17 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด วันท่ี 15-19 เมษายน 2550 รายงานจันทน
แดง (P. santalinus) เปนพืชที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered species) สวนจันทนแดงหรือจันทนผาชนิด 
D. cochinchinensis พบรายงานสถานภาพการใชประโยชนจากพืชปาที่บานกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง วาเปน
พืชปาท่ีถูกคุกคามจนเกือบหมดจากธรรมชาติ เน่ืองจากถูกขุดนําไปขายเปนไมประดับตกแตงสวนและภูมิทัศน (ประสิทธ์ิ 
วงษพรม และภานลิน กลิ่นวงศ, 2552: 73-81) 

จันทนแดงจึงเปนพืชสมุนไพรที่มีความสําคัญทางการแพทยแผนไทยอยางมากเน่ืองจากมีการนํามาใชเปน
สวนประกอบในยาตํารับรักษาโรคหลายรายการ ทั้งยังเปนพืชหายากแทบจะไมพบการแพรกระจายตามปาธรรมชาติ    
และพบการเรียกจันทนแดงในพืชหลายชนิด และไดมีการนํามาเปนเคร่ืองยาทดแทนกัน ประกอบกับจังหวัดจันทบุรีมีปา  
ที่อุดมสมบูรณ มีพืชสมุนไพรหลากชนิด มีวิวัฒนาการแพทยแผนไทยมาเปนเวลายาวนาน และสืบทอดตอกันมา            
ยังหมอพ้ืนบาน เห็นไดจากการขอมูลการข้ึนทะเบียนหมอพื้นบานของกลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลการใชจันทนแดงตามภูมิ
ปญญาของแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี เพื่อสืบสานแนวคิดทางการแพทยแผนไทย นําไปสูการพัฒนาตอยอด       
องคความรูดานน้ีในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนตอไป และงานวิจัยนี้เปนการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (อพ.สธ.-มร.รพ.) โดยดําเนินงานวิจัยตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 
– กันยายน พ.ศ. 2564) ซึ่งมีการกําหนดพืชอนุรักษของมหาวิทยาลัยเปนพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนทั้ง 5 ในการศึกษาน้ี
ดําเนินการสอดคลองตามแนวทางพระราชดําริ ในกรอบการเรียนรู กิจกรรมที่ 2 สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร          
และกิจกรรมท่ี 3 การปลูกรักษาทรัพยากร 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษาการใชจันทนแดงตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี 
3. เพ่ือระบุชนิดจันทนแดงตามการใชของแพทยแผนไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 สวน คือ 

1. การเก็บขอมูลการใชจันทนแดงตามภูมิปญญาของแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี โดยมีการคัดเลือก
กลุมผูใหขอมูลภูมิปญญาแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี จํานวน 13 คน จากจํานวนทั้งหมด 58 คน โดยคัดเลือกจาก
รายชื่อหมอพื้นบานที่ข้ึนทะเบียนกับกลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี และกลุมแพทยแผนไทยที่เคยเปนผูถายทอดความรูทางการแพทยแผนไทยของโรงเรียนแพทยแผนไทย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในเบื้องตนผูใหขอมูลตองมีประสบการณทางการแพทยแผนไทยไมนอยกวา 10 ป รูจักจันทน
แดง และเคยมีประสบการณการใชจันทนแดงในการรักษาโรค สวนการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาจันทนแดง ใชวิธีการเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ โดยใชวิธีการสมัภาษณเชงิลึก (indepth interview) จากหมอพื้นบาน 
และแพทยแผนไทย จํานวน 13 คน แนวคําถามประกอบดวย (1) ขอมูลสวนบุคคล (2) องคความรูดานพืชและลักษณะ
ทั่วไปของจันทนแดง (3) การใชจันทนแดงในการรักษาหรือประโยชนดานอ่ืน 

2. การเก็บขอมูลลักษณะพืชของจันทนแดง โดยเก็บตัวอยางจันทนแดงจากการใหขอมูลของผูให
สัมภาษณ มีการเก็บสวนตาง ๆ ของพืช จากสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทยจังหวัดจันทบุรี สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใชระบุชนิดพืช และเก็บรวบรวมเคร่ืองยาจันทนแดง จากรานขายยาจํานวน 4 ราน ในจังหวัด
จันทบุรี เก็บรวบรวมตัวอยางพืช โดยบักทึกภาพและเก็บตัวอยางสวนประกอบตาง ๆ ของพืช ไดแก ใบ ดอก ผล ของพืช
แตละชนิด ชนิดละ 5 ตัวอยาง โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางและรักษาพันธุไมจาก ภาณุมาศ จันทรสุวรรณ สุทธิกาญจน สุทธิ 
และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท (2560: 24-43) เพื่อเปนใชบรรยายลกัษณะทางพฤกษศาสตร และระบุชนิดของพืช 

การบันทึกขอมูลลักษณะจันทนแดง ตามรูปแบบศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก.7-
003 (โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ, 2560) โดยมีการบันทึกภาพตัวอยางพืช เก็บตัวอยาง
พืชเพื่อตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร และจัดทําตัวอยางแหงเพื่อใชอางอิง ขึ้นทะเบียนพรรณพืชตามหลักการของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และเก็บรักษาไวในสวนงานโครงการ อพ.สธ. – มร.รพ. 

การระบุชนิดของพืช โดยนําตัวอยางพืชและตัวอยางเครื่องยาที่เก็บรวบรวมได มาระบุชื่อวงศ และช่ือ
วิทยาศาสตร โดยอาศัยรูปวิธาน (Keys) จากหนังสือพรรณไม ไดแก ไมปาภาคใตเลมที่ 3 (ไซมอน การดเนอร และคณะ, 
2561: 1625-1957), Flora of Thailand volume seven part four (De Wilde, W. J. J. O., 2002: 720-777),  
ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน, 2557: 1- 828), สมุนไพรและเคร่ืองยาไทยในยาสามัญประจําบาน       
(รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล และคณะ, 2557: 85-346), คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ (ชยันต พิเชียรสุนทร และ
คณะ, 2558: 312-364), ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย (พรทิพย เติมวิเศษ และคณะ, 2555: 76-77), คัมภีรเภสัช
รัตนโกสินทร (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2547: 26-27), อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร (วงศสถิต ฉ่ัวกุล, 2548: 36-38) และพิกัด     
ยาไทย (พิเชษฐ เลิศธรรมศักดิ์, (บรรณาธิการ), ม.ป.ป.: 146-148) 
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การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก มาประมวลขอมลู จัดกลุมประเด็นขอมูลออกเปน 
ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ลักษณะทั่วไปของจันทนแดง เครื่องยาจันทนแดงจากรานขายยา การใชจันทนแดง       
ตามแนวทางแพทยแผนไทย 

การสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ตามกรอบการเรียนรู 
กิจกรรมที่ 2 สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 การปลูกรักษาทรัพยากร โดยนํากลาไมจันทนแดงจากสวน
สมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทยจังหวัดจันทบุรี สถาบันวิจัยสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข มาปลูกรกัษาบริเวณแปลง
ปลูกรักษา ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร อพ.สธ. – มร.รพ. และเก็บรวบรวมตัวอยางสวนท่ีไมมีชีวิต ไดแก ตัวอยางพรรณไม
แหง และเครื่องยา ไวในพิพิธภัณฑของ อพ.สธ. – มร.รพ. เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกชุมชนตอไป 

 

ผลการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของจนัทนแดง 

การสัมภาษณเชิงลึกจากแพทยแผนไทยและหมอพื้นบานจังหวัดจันทบุรี จํานวน 13 คน และสํารวจ
เก็บรวบรวมเคร่ืองยาจันทนแดงจากรานขายยาจํานวน 4 ราน ในจังหวัดจันทบุรี พบวาผูใหสัมภาษณเปนผูที่มีใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยดานตาง ๆ ไดแก เภสัชกรรมไทย (บ.ภ. หรือ พท.ภ.) เวชกรรมไทย (บ.ว. หรือ 
พท.ว.) และการนวดไทย (พท.น.) จํานวน 5 คน เปนหมอพื้นบานที่ไดรับคัดเลือกจากกลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พรอมกับมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทย 
จํานวน 6 คน และเปนหมอพื้นบานท่ีไดรับคัดเลือกจากกลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 คน โดยมีอายุอยูระหวาง 44 – 78 ป อาศัยในจังหวัดจันทบุรีจาก 4 อําเภอ         
คือ อําเภอเมือง 5 คน อําเภอทาใหม 4 คน อําเภอนายายอาม 1 คน อําเภอมะขาม 3 คน ทุกคนมีประสบการณ
การแพทยแผนไทยท้ังจากการถายทอดภูมิปญญาสืบตอกันมา การรักษาผูปวย และการเดินปาเพ่ือสํารวจและเก็บเคร่ือง
ยาสมุนไพร อยูในชวงมากกวา 10 – 40 ปข้ึนไป มีความชํานาญในการรักษาโรคหลายกลุมอาการ ไดแก โรคท่ัวไป เชน 
อาการไขที่เกิดจากอวัยวะตาง ๆ โรคสะเก็ดเงิน โรคงูสวัด โรคดีซาน โรคชิคุนกุนยา โรคฝ โรคกระเพาะ กระดูกหัก      
โรคอัมพฤกษ อัมพาต การจับเสนเพ่ือตรวจโรค การตอกเสน การนวดไทย เปนตน 

จากการใหขอมูลการสัมภาษณจันทนแดงของแพทยแผนไทย จันทนแดงเปนพืชหายากในจันทบุรี 
แทบจะไมพบตามธรรมชาติ เครื่องยาในการนํามาเปนสวนผสมในตํารับยาไดจากการซ้ือที่รานขายยา แตยังมีแพทยแผน
ไทยรอยละ 23.1 ที่พยายามหาเคร่ืองยาจันทนแดงจากปาธรรมชาติ หรือจากท่ีปลูกไวเอง หรือเลือกซื้อจากการมีผูนํามา
ขาย แพทยแผนไทยรอยละ 38.5 ไดใหขอมูลแหลงธรรมชาติและแหลงปลูกที่อาจพบจันทนแดงในจังหวัดจันทบุรี และ
ภาคตะวันออก เพ่ือเก็บมาใชผสมเปนเครื่องยาในตํารับ จากการเดินสํารวจปาของแพทยแผนไทยในอดีตพบ จันทนแดง
หรือจันทนเทศปาหรือจันทนปา เปนไมดั้งเดิมที่พบแพรกระจายอยูทั่วไปในปาธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี โดยพบที่
บริเวณ วัดชาํโสม เขาสระบาป คลองเครือหวาย แหลงท่ีมกีารเก็บรวบรวมและปลูกรักษาพืชสมุนไพรขนาดใหญในจังหวัด
จันทบุรี คือ สวนสมุนไพรจันทบุรี ซึ่งงานวิ จัยน้ีได ใช เปนแหลงศึกษาหลักในการเก็บตัวอยาง บันทึกขอมูล                  
และเก็บรวบรวมพรรณไม จันทนแดง 2 ชนิด คอื จันทนเทศปาหรือจันทนปา ซ่ึงมีประวัติการปลูกไดมาจากการเก็บเมล็ด
จากคลองเครือหวายมาเพาะ และจันทนแดงหรือลักกะจ่ันจากตนจันทนผา แพทยแผนไทยที่ใหสัมภาษณมีเพียงรอยละ 
7.7 ที่สามารถใหรายละเอียดลักษณะจันทนแดงทั้ง 2 ชนิดได เน่ืองจากเปนผูมีประสบการณเดินปาสํารวจพืชสมุนไพร
ภาคตะวันออกมากกวา 20 ป สวนอีกรอยละ 92.3 มักซื้อเครื่องยาโดยตรงจากราน 

จันทนแดง มี 2 ชนิด คือ จันทนปา หรือจันทนแดงโบราณ เปนไมตนขนาดใหญ มีถ่ินกําเนิด           
ในประเทศไทย แกนสีแดงเรื่อ ๆ เคยพบตนขนาดใหญ ที่เขาสระบาป และวัดชําโสม จังหวัดจันทบุรี การนําแกนมาใช   
ตองเปนในลักษณะของไมนอนไพร หรือโคนลมตายตามอายุขัย อีกชนิดคือ จันทนผาหรือลักกะจ่ัน เปนไมพุม หรือไมตน
ขนาดเล็ก ปจจุบันใชแทนจันทนแดงโบราณ เน่ืองจากเน้ือไมดานในหรือแกนเมื่อมีอายุมากขึ้นจะเปล่ียนจากสีขาว        
เปนสีแดง จึงเรียกวา จันทนแดง เม่ือแกนเปนสีแดงเต็มตน ก็จะคอย ๆ โทรมและตายลง หรืออาจใชวิธีทําใหเกิดแผล     
เพ่ือมีเช้ือรามาทําใหลงแกน จันทนผามีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศไทย มักพบข้ึนตามปาภูเขาหินปูน ปจจุบันพบปลูกในพ้ืนที่
ทั่วไป 
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ขอมูลเคร่ืองยาจันทนแดงจากรานขายยา ซึ่งเปนรานขายยาขนาดใหญ เปนศูนยรวมของเครื่องยา
สมุนไพรจํานวนมาก โดยเปนรานขายยาในจังหวัดจันทบุรี 4 ราน พบวาเครื่องยาจันทนแดงใชสวนของแกนไม มีสีแดงเขม 
และเน้ือสัมผัสคอนขางหยาบใกลเคียงกันทุกราน ขอมูลราคาแกนจันทนแดงขายที่ราคากิโลกรัมละ 400 บาท โดยแกน
จันทนแดงที่ใชกันในปจจุบันคือ แกนตนจันทนผา หรือที่เรยีก ลักกะจ่ัน หรือลักกะจันทน เน่ืองจากตนจันทนแดงท่ีแทจริง 
หายากมาก ประกอบกับแกนไมดานในของตนจันทนผาเปนสีแดง โดยแกนจะเปลี่ยนจากสีขาวเปนสีแดงเม่ือตนมีอายุมาก
ข้ึนหรือมีเชื้อราลง เมื่อแกนเปนสีแดงเต็มตน ตนก็จะคอย ๆ โทรมและตายลง จึงเรียกแกนสีแดงวา จันทนแดง มักมีกล่ิน
หอม และใชแทนแกนจันทนแดงที่เปนไมตนด้ังเดิมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

การใชประโยชนจันทนแดงมีแนวคิดและหลักการใช ในการรักษาโรคของแพทยแผนไทยในจังหวัด
จันทบุรี เปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ เคร่ืองยาที่มีสรรพคุณคลายกันสามารถใชแทนกันได ยาแผนไทยไมนิยมใชเปนยา
เด่ียว มักใชเปนยาตํารับ เน่ืองจากเคร่ืองยาตาง ๆ ที่อยูในตํารับเดียวกันจะทําหนาที่เปน ตัวยาตรง ตัวยาชวย ตัวยาคุม 
และตัวยาชูรส ทําใหไมมีผลขางเคียงจากการใชยา โดยแพทยแผนไทยทุกคนใชหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการคือ 
พิจารณาที่รูป สี กล่ิน รส และช่ือ วาเครื่องยามีความใกลเคียงกัน ไมขัดกันในสวนของตัวยา ดังการใชลักกะจ่ันจันทนผา
แทนจันทนแดงโบราณ เน่ืองจากแกนมีสีแดง น่ันหมายถึงรสยาไมขัดกัน สรรพคณุยาใกลเคียงกัน และรกัษาโรคได ดังน้ัน
แพทยแผนไทยจึงไมสนใจชนิดพืชมากไปกวาหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการดังกลาว และเครื่องยาไทยจึงมีการใช
ทดแทนกันได สวนรสยา และสรรพคุณของจันทนแดง ตามการใชของแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี จันทนแดง มีรสขม
เย็น สรรพคุณ แกรอนในกระหายน้ํา แกไขเพื่อโลหิต ตํารับยาที่ใชบอย ไดแก ยาจันทนลีลา ยาประสะจันทนแดง       
กลุมของยาหอม ยาบํารุงโลหิต โดยการใชเครื่องยาจันทนแดงตองเปนสวนประกอบในตํารับ และไมมีการใชเปนตัวยา
เด่ียว สวนวิธีการใชสวนใหญจะเปนการตม หรือบดเปนผง 

2. การระบุชนิดจันทนแดง 
  เก็บตัวอยางจันทนแดงตามการบอกของแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบาน จากสวนสมุนไพรจันทบุรี 
เพ่ือนํามาตรวจสอบเอกลักษณและหาชื่อวิทยาศาสตร พบจันทนแดงท้ังหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 การระบุชนิดจันทนแดง 

ช่ือพืช ช่ือทองถ่ิน ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ 

จันทนแดง จันทนผา จันทรแดง  

ลักกะจันทน 

D. cochinchinensis หรือ D. Loureiroi Asparagaceae 

 

จันทนแดง จันทนปา  

พราวเลดง สังขยา 

M. iners Myristicaceae 

 
จันทนแดงช นิดที่  1 ช่ือ วิทยาศาสตร  D. cochinchinensis ชื่ อพอง  D. Loureiroi ชื่ อวงศ   

Asparagaceae ช่ือทองถ่ิน  จันทนผา จันทรแดง ลักกะจันทน ลักษณะพรรณไม เปนพืชบก ลักษณะวิสัยเปนไมพุม     
หรือไมตนขนาดเล็ก เรือนยอดหรือทรงพุมรูปกลม ความสูง 4 – 6 เมตร ความกวางทรงพุม 2 – 4 เมตร เสนผาน
ศูนยกลางลําตน 0.1 – 0.2 เมตร ลําตนเหนือดินต้ังตรงเองได เปลือกลําตนสีนํ้าตาลปนเทา ลําตนกลม เปลือกตนบริเวณ
โคนตนแตกเปนรองตามยาวลําตน เปลือกตนบริเวณยอดมีรอยแผลใบเปนรองขวางคลายขอถี่ ๆ ไมมีก่ิงกาน ใบออก     
ตามลําตน ใบเด่ียวเรียงเวียนสลับถ่ีบริเวณปลายยอด ใบสีเขียวเขม เสนใบขนานตามยาวของใบ เสนกลางใบเห็นไมชัดเจน 
แผนใบรูปแถบ ปลายใบแหลม โคนกานใบเปนกาบหุมซอนทับกันรอบตน ขอบใบเรียบ ขนาดแผนใบ กวาง 2 เซนติเมตร 
ยาว 40 – 60 เซนติเมตร ไมพบดอกและผล (ภาพที่ 1) ลักษณะเครื่องยา เน้ือไมและแกน หยาบ สีแดงเขม รสขมเย็น 
(ภาพที่ 2) สรรพคุณ  เน้ือไมและแกน ดับพิษไข ฝนทาแกฟกบวมและฝ แกเลือดออกตามไรฟน 
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           ภาพที่ 1 จันทนแดง (D. cochinchinensis หรอื D. Loureiroi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เครื่องยาแกนจันทนแดงจากรานขายยา 4 ราน 
 

จันทนแดงชนิดท่ี 2 ชื่อวิทยาศาสตร M. iners ช่ือวงศ  Myristicaceae ช่ือทองถิ่น จันทนแดง จันทน
ปา พราวเลดง สังขยา ลักษณะพรรณไม  เปนพืชบก ลักษณะวิสัยเปนไมตน เรือนยอดหรือทรงพุมรูปกรวย ความสูง     
17 เมตร ความกวางทรงพุม 9 เมตร เสนผานศูนยกลางลําตน 0.24 เมตร ลําตนเหนือดินต้ังตรงเองได เปลือกลําตนสี
นํ้าตาลปนเทา ผิวไมเรยีบมีรอยแตกเปนสะเก็ดหรือเปนรองตามแนวยาว ก่ิงสนํ้ีาตาลดํา ใบเด่ียวเรียงสลับ ใบหนาเรียบมัน
สีเขียวอมนํ้าตาลออน แผนใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ขนาดแผนใบ 
กวาง 2.5 – 5 เซนติเมตร ยาว 9 – 17 เซนติเมตร กานใบยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร เห็นเสนกลางใบสีเหลืองชัดเจน        
มีเสนใบ 9 – 16 เสน ไมพบดอก ผลสดเปนชอ ประมาณ 5 ผล ผลออนสีเขียวอมเหลือง ผลเรียบกลมมีรองแนวยาว     
กลางผลเชนเดียวกับผลจันทนเทศ สวนทายผลมีต่ิงแหลมเล็ก ๆ ผลมีเมล็ดเดียว มีรกหุมเมล็ดลักษณะเปนริ้วขณะผลออน
รกสีเหลืองออน เปลือกหุมเมล็ดสีขาว เปลือกหุมเมล็ดเปล่ียนเปนสีดําเมื่อแหง และเมล็ดขางในสีนํ้าตาลเขม (ภาพที่ 3) 
ลักษณะเครื่องยา  แกนไมเรียบมันสีแดงอมนํ้าตาล ซ้ือจากพอคาเรจังหวัดอุดรธานี (ภาพที่ 4) สรรพคุณ  เนื้อไม แกไข 
แกตับปอดพิการ แกไขเพ่ือดีพิการ 
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                                 ภาพที่ 3 จันทนแดง (M. iners) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ 4 ลักษณะเคร่ืองยาแกนจันทนแดง จากจังหวัดอุดรธานี 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จันทนแดง เปนพืชสมุนไพรที่พบการใชอยูในตํารับยาแผนไทยจํานวนมากทั้งที่มีประกาศใชในปจจุบัน            

คือ ยาสามัญประจําบาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองยาสามัญประจําบานแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ไดแก       
ยาแกไข ยาแกรอนใน ยาบรรเทาหัด อีสุกอีใส ยาแกลมวิงเวียน ซ่ึงเปนสวนประกอบในตัวยาตรง ยามันทธาตุ ยาจันทน
ลีลา ยาประสะจันทนแดง ยาเขียวหอม ยามหานิลแทงทอง ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมอินทจักร ยาหอม   
นวโกฐ ยาประสะเปราะใหญ นอกจากน้ีไดพบพืชสมุนไพรจันทนแดง เปนตัวยาที่ปรากฏในหนังสือแพทยศาสตร
สงเคราะห ซึ่งเปนตําราแพทยแผนไทยฉบับหลวง ที่พระยาพิศณุประสาทเวชไดจัดพิมพข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2450 เพื่อใชเปน    
ทั้งตําราแพทยและคูมือสําหรับสามัญชนใชในครัวเรือน โดยพบเปนตัวยาท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ ไดแก พระคัมภีร
ฉันทศาสตร พระคัมภีรปฐมจินดาร พระคัมภีรธาตุวิภังค พระคัมภีรสรรพคุณฯ พระคัมภีรวรโยคสาร พระคัมภีร
มหาโชตรัต พระคัมภีรชวดาร พระคัมภีรโรคนิทาน พระคัมภีรธาตุวิวรณ พระคัมภีรธาตุบรรจบ พระคัมภีรมุจฉาปก     
ขันทิกา พระคัมภีรตักกะศิลา พระคัมภีรไกษย (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2542: 41-751) 
ตําราพระโอสถพระนารายณ ซ่ึงเปนตําราที่รวบรวมตํารายาหลวงและยาที่มีช่ือเสียงในสมัยสมเด็จพระนารายณหรือสมัย
ใกลเคียงไวดวยกัน ไดพบพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนทั้ง 5 เปนสวนประกอบในตํารับยามากกวา 10 ขนาน (ชยันต พิเชียร
สุนทร และคณะ, 2558: 83-137) ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) ซ่ึงเปนตํารายาที่
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พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหจารึกไวเมื่อ พ.ศ. 2375 ไดพบพืชสมุนไพรในพิกัดจันทน
ทั้ง 5 เปนสวนประกอบในตํารับยามากกวา 100 ตํารับ (โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ, 2558: 145-349) 

การรวบรวมขอมูลการใชพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนแดงของแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี พบวาไมมีการใชพืช
สมุนไพรเหลาน้ีเปนตัวยาเดี่ยวในการรักษา ลักษณะการใชตองเปนสวนประกอบในยาตํารับเทาน้ัน และมีการใชจันทน
แดง เปนสวนประกอบในตํารับตาง ๆ เชน ประสะจันทนแดง จันทนลีลา กลุมยาหอม และยาบํารุงโลหิต ซ่ึงสอดคลอง    
กับขอมูลยาสามัญประจําบาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบานแผนโบราณ พ.ศ. 2556       
ตํารายาในหนังสือแพทยศาสตรสงเคราะห ตําราพระโอสถพระนารายณ และตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชนตุพนวิมลมัง
คลาราม (วัดโพธ์ิ) 
 การตรวจสอบเอกลักษณทางอนุกรมวิธานของพืชและระบุชื่อวิทยาศาสตร พบจันทนแดง ที่สามารถใชเปน
เครื่องยาทั้งหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด ซ่ึงมีเพียงจันทนผาหรือลักจ่ัน ท่ีมีความสอดคลองกับการรายงานการใชเคร่ืองยา
ในหนังสือสมุนไพรและเคร่ืองยาไทยในยาสามัญประจําบาน (รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล และคณะ, 2557: 85-345)           
และตามการบันทึกในตําราประมวลสรรพคณุยาไทย ภาคหน่ึง (โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ, 2521: 196-
201) สวนจันทนแดงหรือจันทนปาไมพบรายงานการนํามาใชเปนเครื่องยา แตจากการคัดแยกรายชื่อจันทนท้ัง 5 ที่
ปรากฏในหนังสือช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย พบจํานวนชนิดถึง 29 ชนิด (เต็ม สมิตินันทน, 2557: 19-590) ทั้งน้ีในการ
นํามาใชควรตองพิจารณาจากหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการคือ พิจารณาที่รูป สี กลิ่น รส และชื่อ วาเคร่ืองยามี
ความใกลเคียงกัน ไมขัดกันในสวนของตัวยา ยอมทําใหรสยาไมขัดกัน สรรพคุณยาใกลเคียงกัน และรักษาโรคได ดังน้ัน
แพทยแผนไทยจึงไมสนใจชนิดพืชมากไปกวาหลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการดังกลาว และเครื่องยาไทย จึงมีการใช
ทดแทนกันได นอกจากน้ีพบงานวิจัยหลายฉบับท่ีมีการพิสูจนเอกลักษณของเคร่ืองยาจันทนแดงดวยวิธีตาง ๆ ไดแก การ
หาลําดับเบสบางสวนของยีน rbcL ในสมุนไพรกลุมจันทนในจังหวัดจันทบุรี (ชวัลรัตน สมนึก และพิสทุธิ์ การบุญ, 2564: 
104-117), การใชเทคนิค HPLC ในการตรวจหาชนิดของจันทนแดงท่ีจําหนายในรายขายสงสมุนไพร (จินดา หวังบุญสกุล 
และศุภชัย ติยวรนันท, 2560: 63-70) และการศึกษาทางเภสัชเวทและพฤกษเคมีของจันทนแดง (สุภาพร ผลจันทร และ
คณะ, 2552: 122-133) ซ่ึงทุกงานวิจัยมีวัตถุประสงคใหไดความชัดเจนของการใชพืชสมุนไพรในพิกัดจันทนแดงที่ถูกตอง 
นําเพ่ือนําไปสูขอกําหนดมาตรฐานในการใชเคร่ืองยาไทยตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีเปนความต้ังใจในการสํารวจเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย ในจันทนแดง ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่มี
คุณคาในการรักษาโรคมาตั้ งแตอดีต และเปนพรรณไม ด้ังเ ดิมที่อยู คู จันทบุรีมานาน แตปจจุบันแทบจะไมพบ               
การแพรกระจายในแหลงธรรมชาติ อีกทั้งยังขาดความสนใจในการนํามาปลูกรักษาอีกดวย ซึ่งจากศึกษาคร้ังน้ี              
ไดเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรจันทนแดงหรือจันทนปา (M. iners) มาปลูกรักษาไวในพื้นที่ปกปกทรัพยากร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏรําไพพรรณี ตามแนวทางสนองพระราชดําริ อพ.สธ. อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาและเก็บรวบรวมจันทนชนิดอ่ืน
ตามพิกัดจันทนท้ัง 5 เพื่อสืบทอดงานแพทยแผนไทยและนําสูการอนุรักษอยางย่ังยืนตอไป 
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บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าที่เปนตัวทําละลายท่ีมีผลตอปริมาณ      
การละลายของสารสม ณ จุดอ่ิมตัว พรอมศึกษา ขนาดผลึกและปริมาณผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสี
เหลือง ท่ีอุณหภูมิของสารละลายและเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน เพ่ือนําเอาผลึกสารสมเรืองแสงที่ไดไปประยุกตในงาน
เครื่องประดับแฟชั่น โดยการวิจัยจะทําการตกผลึกสารสมจากสารละลายสารสมอิ่มตัว ณ สองชวงอุณหภูมิ                
ของสารละลาย คือ 50-60 C และ 90-100 C พรอมทั้งใชระยะเวลาในการตกผลึกแตกตางกัน คือ 6 12 และ 24 
ช่ัวโมง จากการศึกษาการละลายของสารสมท่ีชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C และ 90-100 C พบวาปริมาณสารสม
ที่ละลายไดสูงสุด คือ 23 g และ 45 g ตามลําดับ ขนาดผลึกโดยเฉลี่ยของสารสมไรสารเรืองแสงและผลึกสารสมเจือดวย
สารเรืองแสงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการตกผลึก และผลึกของสารสมไรสารเรืองแสงจะมีขนาดใหญกวาผลึก          
ของสารสมเจือดวยสารเรืองแสง ณ ระยะเวลาในการตกผลึกเทากัน นอกจากน้ี การตกผลึกสารสม ณ ระยะเวลาในการ
ตกผลึกเทากัน จะพบวาผลึกสารสมไรสารเรืองแสงที่จะมีปริมาณผลึกมากกวาผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง จากผล
การทดลองไดผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่มีขนาดและปริมาณผลึกท่ีแตกตางกัน ผูวิจัยไดทําการศึกษา
เทคนิคการผลิตเครื่องประดับในรูปแบบตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐานทั่วไป เพื่อที่จะสามารถนํามาปรับใชกับเครื่องประดับผลึก
ได โดยจะเนนเทคนิคท่ีประดิษฐงายและเหมาะสมกับขนาดของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการทดลอง     
โดยไมไดมุงเนนที่ประเด็นของการออกแบบเครื่องประดับโดยตรง โดยเงื่อนไขหรือผลการทดลองที่เหมาะสมและสามารถ
นําไปออกแบบเครื่องประดับได ไดแก (1) ผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลอืงที่ตกผลึกจากสารละลายสารสมอิ่มตัว
อุณหภูมิ 50-60 C ระยะเวลาในการตกผลึก 12 และ 24 ช่ัวโมง เน่ืองจากผลึกมีขนาดใหญ มีรปูทรงของผลึกที่ชัดเจน 
และมีการเรืองแสงท่ีสามารถนําไปทําเคร่ืองประดับไดดวยการใชเทคนิคการฝงแบบหนามเตย และ (2) ผลึกสารสมเจือ
ดวยสารเรอืงแสงสีเหลืองที่ตกผลึกจากสารละลายสารสมอ่ิมตัวอุณหภูมิ 90-100 C ระยะเวลาในการตกผลึก 6 12 และ 
24 ชั่วโมง เน่ืองจากมีขนาดของผลึกที่หลากหลายและผลึกมีการเรืองแสงท่ีสามารถนําไปประยุกตในงานเคร่ืองประดับได
หลายรูปแบบข้ึนอยูกับการใชงาน 
คําสําคญั: ผลึกสารสม, สารเรืองแสง, เคร่ืองประดับแฟชั่น 

  

Abstract 
This research aimed to study the relationship of water temperature (solvent) which affect the 

solubility of alum at saturation point, as well as to study the crystal size and crystal quantity of alum, 
and alum doped with yellow fluorescent dye at various solution temperatures and crystal growth time. 
The receive-fluorescent alum crystals will be applied for fashion jewelry. For the procedure process, 
alum was crystallized from saturated alum solutions through two solution temperature ranges of 50-
60 °C and 90-100 °C, with three different crystallization times 6, 12, and 24 hours. The results of the 
alum solubility study revealed that the highest solubility of alum content under the solution 
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temperature range of 50-60 °C and 90-100 °C was found to be 23 g and 45 g, respectively. The average 
crystal size of alum and alum dope with yellow fluorescent dye was increasing with the increasing of 
crystal growth time, and the size of the crystals of alum without fluorescent dye was larger than those 
of alum dope with fluorescent dye at the same crystallization time. Moreover, under the same crystal 
growth time, it was found that the content of alum crystal is abundantly received than alum crystal 
dope with fluorescent dye. From the experimental results, there are the different sizes and quantities 
of the alum crystals dope with a yellow fluorescent dye. The researcher has studied various general 
basic techniques of jewelry manufacturing that can be applied to crystal ornaments. It focuses on 
techniques that are easy to fabricate and suitable for the size of alum crystals dope with a yellow 
fluorescent dye which was obtained from the experiment, and without focusing directly on the point 
of jewelry design. The suitable conditions for applying in fashion jewelry are the following: 1) alum 
crystals dope with a yellow fluorescent dye which crystallized from saturated alum solution at a 
temperature of 50-60 °C with the crystal growth time of 12 and 24 hours. They have a large crystal and 
clear crystal shape, and they can glow under the excitation from UV rays that can be used to create 
jewelry by using Prong Setting techniques. 2) alum crystals dope with a yellow fluorescent dye which 
crystallized from saturated alum solution at the temperature of 90-100 °C with the crystal growth time 
of 6, 12, and 24 hours. The received crystals showed several crystal sizes and they can glow under the 
excitation from UV rays that can be used to create various jewelry prototypes depending on the 
utilization. 
Keywords: Alum crystal, Fluorescent dye, Fashion jewelry 
  

บทนํา 
ในปจจุบันคานิยมสําหรับการออกแบบเคร่ืองประดับจะเนนเรื่องความเรียบงายของรูปทรง ไมมีความซับซอน 

รูปแบบสัมพันธกับสมบัติของวัสดุ มีการนําเอาวัสดุราคาถูกมาใชมากขึ้น (วรรณรัตน ต้ังเจริญ, 2526) รสนิยมในการ
ออกแบบเครื่องประดับเปลี่ยนไปจากความยุงยากมาสูความเรียบงาย เพ่ือใหสัมพันธกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหม ที่มีความตองการเครื่องประดับในรูปแบบ       
ที่สวยงาม แปลกใหม มีลักษณะสะทอนรสนิยมหรือแสดงออกถึงความเปนตัวตน และเปดรับวัสดุทางเลือกใหม มาใช
ทดแทนอัญมณีหรือโลหะมีคามากย่ิงขึ้น ภายใตตนทุนท่ีมีราคาถูกและสามารถเปลี่ยนไดบอยครั้งตามสมัยนิยม  

การนําผลึกมาประยุกตในงานเครื่องประดับน้ัน เปนอีกตัวเลือกในการคิดสรางสรรคเครื่องประดับใหเหมาะสม
กับความตองการของผูบริโภคยุคใหมในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปจจุบัน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและวัยทํางาน เน่ืองจาก
เปนเครื่องประดับที่สามารถทําขึ้นเองได มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ภายใตตนทุนท่ีมีราคาถูก ในป พ.ศ. 2559 
เครื่องประดับผลึกเปนหน่ึงในเครื่องประดับกระแสนิยมที่มีแนวคิดการออกแบบอางอิงมาจากธรรมชาติ โดยสะทอน     
ความสนใจดานวิทยาศาสตรและธรณวีิทยาผสมผสานกับเทคโนโลยีการออกแบบ และการผลิตสมัยใหม ซึ่งไดแรงบันดาล
ใจจากพื้นผิวโลกไปจนถึงสวนท่ีผิวดินแยกออกจากกันลึกลงไปใตผิวโลกอยางภูเขาไฟ เกิดการออกแบบเครื่องประดับ    
แนวรวมสมัยที่ยังเนนความดิบและความไมสมบูรณแบบใหเกิดเปนความงดงาม (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี          
และเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน, 2559) จากกระแสนิยมเครื่องประดับขางตน ในป พ.ศ. 2560 ไดมีการ
รายงานการทดลองกระบวนการตกผลึกสารบอแรกซเพื่อสรางสรรคงานเครื่องประดับ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาปริมาณ
และความสัมพันธของอุณหภูมิที่มีผลตอการละลายของสารบอแรกซที่จุดอิ่มตัว และศึกษาการตกผลึกของสารบอแรกซ  
ในสารละลายที่อุณหภูมิตาง ๆ แตกตางกันสามเงื่อนไข ไดแก อุณหภูมิสารละลาย 30 C, 60 C และ 90 C และทํา
การเคลือบผิวผลึกบอแรกซดวยอีพรอกซ่ีเรซ่ินเพ่ือเพิ่มคุณสมบัติในการคงรูปของผลึกบอแรกซสําหรับประยุกตในงาน
เครื่องประดับ (อุทุมพร คํ้าชู, 2560) ในป พ.ศ. 2562 ศูนยแสดงสินคาแฟรงกเฟรต (Messe Frankfurt) ณ ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดจัดงานแสดงสินคา Christmasworld พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนงานแสดงเก่ียวกับสินคา
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เครื่องประดับตกแตงตาง ๆ รวมถึงเสื้อผาและเครื่องประดับที่กําลังเปนกระแสนิยมที่ใชในเทศกาล โดยเฉพาะในเทศกาล
คริสตมาสท่ีสําคัญของโลก ซึ่งหน่ึงในสินคาไอเดีย การออกแบบ โทนสี และวัสดุการผลิตที่กําลังเปนกระแสนิยมน้ัน คือ 
เครื่องประดับประเภท Luminous Celebrations ที่ เนนแนวการสังสรรคที่ เลนเพลงแบบล้ําสมัย มีแสงวิบวับ 
เครื่องประดับประเภทน้ีจึงมักมีพื้นผิวแวววาว ในสวนของโครงสรางของวัสดุมักเปนแบบผลึกคริสตัล (กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย, 2562)  

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและความเปนไปไดในการนําผลึกเรอืงแสงมาประยุกตในงานเคร่ืองประดับแฟชั่นเพ่ือให
เกิดความแปลกใหมในทองตลาด มีความเปนเอกลักษณทางดานเครื่องประดับแฟช่ัน และเปนอีกหน่ึงวัสดุทางเลือกใหม   
ที่ใชทดแทนอัญมณีหรือโลหะมีคา ภายใตตนทุนท่ีมีราคาถูก สามารถสรางสรรคไดดวยตัวเองจากการอาศัยเทคนิค        
ตกผลึกของสารสมที่เจือดวยสารเรืองแสง (Fluorescent dye) โดยสารสมที่ใชในการทดลอง (Aluminium Sulphate) 
มีสูตรทางเคมี คือ Al(SO4)2•12H2O มีลักษณะเปนผลึกหรือกอนสีขาวใสออกขุนเล็กนอย มีรสเปรี้ยวฝาด ไมมีกล่ิน        
ไมปนเปอนเสื้อผา ดังนั้น จึงมีความปลอดภัยตอรางกาย ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม และไมทําลายโอโซน ไมเส่ือมสภาพ     
มีความคงทนตอสภาพแวดลอม จึงไมเส่ือมสภาวะที่อุณหภูมิหอง (งานมาตรฐานวิทยาศาสตร กคน, 2557) นอกจากนี้    
ยังพบรายงานการวิจัยการออกแบบเครื่องประดับจากความงดงามของโลกใตนํ้าโดยมีการสรางผลึกบนเครื่องประดับ    
จากความเหมาะสมของรูปลักษณ รูปทรง การเกาะผลึก ใหลงตัวตอการสรางสรรคงานเครื่องประดับ ผสมผสาน          
กับจินตนาการในการออกแบบสวนตัวของผูวิจัย โดยการใชโลหะในการขึ้นโครงของเครื่องประดับ อันมีมุมมองจากความ
งามทางธรรมชาติของใตทองทะเลที่หลายคนไมมีโอกาสไดพบเห็น จึงไดทําการทดลอกระบวนการตกผลึกจากสารตาง ๆ 
เชน สารสม จุนส ีเปนตน โดยอุณหภูมิสารละลายที่ใชอยูระหวาง 60-90 C เกิดการตกผลึกของสารเปนรูปทรงของผลึก
ที่แตกตางกัน (พรภัสรา ซิ้มเจริญ, 2558)  

ดังน้ัน จากที่มาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการคนหาแนวทางการศึกษาและทดลอง
กระบวนการตกผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง โดยจะทําการศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าที่เปน     
ตัวทําละลายที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอ่ิมตัว และศึกษาขนาดและปริมาณผลึกของสารสม          
และสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่อุณหภูมิของสารละลายและเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน จนนําไปสู               
การสรางสรรคผลึกสารสมเรืองแสงสําหรับเครื่องประดับ เพื่อเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการออกแบบเครื่องประดับแฟช่ัน   
ในงานสังสรรคแนว Luminous Celebrations พรอมท้ังสามารถทําไดเองภายใตตนทุนที่ มีราคาถูก ตอบสนอง         
ความตองการผูบริโภคยุคปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอิ่มตัว 

 2. เพื่อศึกษาขนาดผลึกและปริมาณผลึกของของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองท่ีอุณหภูมิ    
ของสารละลายและเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน 
 3. เพ่ือตรวจสอบการเรืองแสงของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง 
  4. เพ่ือประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองในงานเครื่องประดับแฟช่ัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1) ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาหาปริมาณสารสม ณ สารละลายสารสมอ่ิมตัวท่ีชวงอุณหภูมิ 50-60 C และ  

90-100 C โดยเติมนํ้าปริมาณ 100 ml ลงในบีกเกอรขนาด 250 ml จากนั้นนําบีกเกอรที่เติมนํ้าไปใหความรอนจนมี
อุณหภูมิในชวง 50-60 C และ 90-100 C คอย ๆ เติมเกล็ดสารสมลงไป พรอมใชแทงแกวคนสาร คนจนกวาจะเกิด
สารละลายอิ่มตัว (เกล็ดสารสมไมสามารถละลายไดหมด) แลวบันทึกปริมาณสารสม ณ สารละลายอ่ิมตัว 

2) ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมสารละลายสารสมอ่ิมตัวที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 C และ 90-100 C โดยเติมนํ้า
ปริมาณ 100 ml ลงในบีกเกอรขนาด 250 ml จากนั้น นําบีกเกอรที่เติมนํ้าไปใหความรอนจนมีอุณหภูมิในชวง 50-60 C 
และ 90-100 C คอย ๆ เติมเกล็ดสารสมลงไปปริมาณ 23 g และ 45 g (ผลการทดลองที่ไดจากขั้นตอนท่ี 1) ณ อุณหภูมิ
ในชวง 50-60 C และ 90-100 C ตามลําดับ พรอมใชแทงแกวคนสาร คนจนกวาเกล็ดสารสมจะละลายหมด           
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แลวปลอยใหสารละลายเย็นตัวลงตามธรรมชาติเปนเวลา 20 นาที แลวทําการรบกวนระบบสารละลาย โดยการเท
สารละลายจากบีกเกอรลงในแกวพลาสติก 

3) ข้ันตอนที่ 3 การเตรียมสารละลายสารสมอ่ิมตัวเจือดวยสารเรืองแสงสีหลืองที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 C 
และ 90-100 C โดยเติมนํ้าปริมาณ 100 ml ลงในบีกเกอรขนาด 250 ml จากน้ัน นําบีกเกอรที่เติมนํ้าไปใหความรอน
จนมีอุณหภูมิในชวง 50-60 C และ 90-100 C เทสารเรืองแสงสีเหลืองลงไปในบีกเกอรปริมาณ 4 ml คอย ๆ เติมเกล็ด
สารสมลงไปปริมาณ 23 g และ 45 g ณ อุณหภูมิในชวง 50-60 C และ 90-100 C ตามลําดับ พรอมใชแทงแกวคนสาร 
คนจนกวาเกล็ดสารสมจะละลายหมด แลวปลอยใหสารละลายเย็นตัวลงตามธรรมชาติเปนเวลา 20 นาที แลวทําการ
รบกวนระบบสารละลายโดยการเทสารละลายจากบีกเกอรลงในแกวพลาสติก 

4) ข้ันตอนที่ 4 การตกผลึกสารสมและการศึกษาขนาดและปรมิาณผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรือง
แสงสีเหลือง โดยนําสารละลายสารสมอ่ิมตัวและสารละลายสารสมอ่ิมตัวเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ในข้ันตอนที่ 2 
และ 3 มาทําการตกผลึกจากการปลอยใหเย็นตัวตามธรรมชาติในแกวพลาสติก โดยใชระยะเวลาในการตกผลึกที่แตกตาง
กัน คือ 6 12 และ 24 ช่ัวโมง จากน้ันทําการศึกษาขนาดและปริมาณผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง 
โดยการใชเวอรเนียรคาลิปเปอร ความละเอียด 0.01 cm และเคร่ืองชั่งดิจิตอล ความละเอียด 0.001 g 

5) ข้ันตอนที่ 5 การตรวจสอบการเรืองแสงของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง โดยใชการกระตุน
ดวยรังสีอัลตราไวโอเลตความยาวคล่ืน 365-405 nm 

6) ข้ันตอนที่ 6 การประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสเีหลืองที่ไดจากการทดลองเปนเคร่ืองประดับ 

โดยจะทําการคัดเลือกหรือพิจารณารูปแบบของการประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองเปนเคร่ืองประดับ

ตามขนาดของผลึกสารสมที่ ไดจากการทดลอง โดยใชเทคนิคการทําเคร่ืองประดับพ้ืนฐานที่ไม ได ไม เนนงาน                

ดานการออกแบบ 

 

ผลการวิจัย 
1) ผลการศึกษาการหาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าที่เปนตัวทําละลายที่มีผลตอปริมาณการละลาย

ของสารสม ณ จุดอ่ิมตัว 
ในการศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าท่ีมีผลตอปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอ่ิมตัว               

ไดทําการศึกษาการตกผลึกสารสมที่สองชวงอุณหภูมิ ไดแก ชวงอุณหภูมิ 50-60 C และ 90-100 C จนกวาจะได
สารละลายที่อิ่มตัว บันทึกปริมาณสารสมที่ใสลงในแตละบีกเกอร พบวาในชวงอุณหภูมิ 50-60 C สารสมสามารถละลาย
ไดหมดที่ปริมาณ 23 g และชวงอุณหภูมิ 90-100 C สารสมสามารถละลายไดหมดที่ปริมาณ 45 g ดังน้ัน การวิจัยน้ี       
จึงไดใชอุณหภูมิของนํ้าและปริมาณการละลายของสารสมเง่ือนไขดังกลาวในการวิจัยขั้นตอไป 
 2) ผลการศึกษาขนาดของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสเีหลืองที่อุณหภูมิของสารละลาย 50-60 
C ณ ระยะเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองท่ีอุณหภูมิสารละลาย 50-60 
C สามารถดูไดดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแทงแสดงขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ไดจากการตกผลึกท่ีอณุหภูมิ

สารละลาย 50-60 C ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ 24ชั่วโมง 
 

 3) ผลการศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองท่ีอุณหภูมิของสารละลาย  
90-100 C ณ ระยะเวลาตกผลึกที่แตกตางกัน 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองท่ีอุณหภูมิสารละลาย 90-
100 C สามารถดูไดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแทงแสดงขนาดผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ไดจากการตกผลึกท่ีอณุหภูมิ
สารละลาย 90-100 C ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ 24ชั่วโมง 

 
 4) ผลการศึกษาปริมาณของผลึกที่ไดจากการตกผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง 
 ผลึกที่ไดจากการตกผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองจากการทดลองทั้งสองชวงอุณหภูมิ  
จะถูกนําไปตรวจสอบปริมาณดวยวิธีการช่ังน้ําหนัก จากนั้นทาํการเปรียบเทียบนํ้าหนักของผลึกสารสมกับผลึกสารสมเจือ
ดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ไดผลแสดงดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพท่ี 3 (ก) ปริมาณของผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C และ  
            (ข) ปริมาณของผลึกสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 90-100 C 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าท่ีเปนตัวทําละลายที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม    

ณ จุดอ่ิมตัว ดังแสดงในภาพที่ 1 พบวาชวงอุณหภูมิของนํ้า 50-60 C สารสมสามารถละลายไดสูงสุดปริมาณ 23 g และ
ชวงอุณหภูมิของนํ้า 90-100 C สารสมสามารถละลายไดสูงสุด 45 g จึงแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิมีความสัมพันธ            
ตอปริมาณการละลายของสารสม คือ หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอ่ิมตัวก็ย่ิงมากขึ้น
ตามลําดับ ดังภาพที่ 4 ดังน้ัน จึงสรุปไดวาปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอ่ิมตวัจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของนํ้า 

 

 

ภาพที่ 4 แผนภูมิแทงแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอิ่มตัว 
 

สําหรับการศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ท่ีอุณหภูมิสารละลายอ่ิมตัว 50-60 C 
พบวาในระยะเวลาในการตกผลึก 6 12 และ 24 ชั่วโมง ผลึกสารสมมีปริมาณมากกวาผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสี
เหลือง และขนาดผลึกจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาในการตกผลึก ดังแสดงในภาพท่ี 1 และภาพที่ 3 และเม่ือนําผลึกสารสม
เจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองไปทําการตรวจสอบการเรืองแสง โดยใชเคร่ืองกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตเปนตัวกระตุน      
จะเห็นไดวาผลึกที่มีระยะเวลาในการตกผลึก 6 ช่ัวโมง จะมีการเรืองแสงท่ีไมทั่วทั้งกอน และพบวาบริเวณที่มีการเรืองแสง
ของผลึกจะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาในการตกผลึก ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 5 ซ่ึงนาจะเกิดจากการที่มีระยะเวลาในการ     
ตกผลึกมากข้ึน จึงทําใหสารเรืองแสงสามารถเขาไปอยูในโครงสรางของผลึกสารสมไดมากกวาผลึกที่มีระยะเวลาในการ   
ตกผลึกตํ่ากวา 

(ก). (ข). 
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ภาพที่  5  ผ ลึกสารส มและผลึกสารสม เ จือด วยสาร เ รือ งแสงสี เห ลือ งที่ อุณหภูมิ สารละลาย 50-60 C 
ระยะเวลาตกผลึก (ก, ง) 6 ชั่วโมง (ข, จ) 12 ช่ัวโมง และ (ค, ฉ) 24 ช่ัวโมง ตามลําดับ 

 
การศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่อุณหภูมิสารละลายอ่ิมตัว 90-100 C พบวา
ในระยะเวลาในการตกผลึก 6 12 และ 24 ช่ัวโมง ผลึกสารสมจะมีปริมาณมากกวาผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง  
ดังแสดงในภาพท่ี 3 และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการในการตกผลึกเทากันน้ัน ขนาดของผลึกสารสมและสารสมเจือ
ดวยสารเรืองแสงสีเหลืองคอนขางที่จะไมแตกตางกัน ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 6 เมื่อนําผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง   
สีเหลืองไปทําการตรวจสอบการเรืองแสง โดยใชเคร่ืองกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตเปนตัวกระตุน จะเห็นไดวาผลึกสวน
ใหญมีการเรืองแสงทั่วทั้งกอน แมจะใชระยะเวลาในการตกผลึกที่แตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

   

   
ภาพท่ี 6  ผ ลึกสารสมและผลึกสารสม เ จือด วยสารเ รืองแสงสี เหลือง ท่ี อุณหภู มิสารละลาย 90-100 C  
เปนระยะเวลา (ก, ง) 6 ชั่วโมง (ข, จ) 12 ช่ัวโมง และ (ค, ฉ) 24 ช่ัวโมง ตามลําดับ 

 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 
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 โดยจากการศึกษาขนาดผลึกของสารสมและสารสมเรืองแสงสีเหลืองท่ีไดจากการตกผลึกที่อุณหภูมิสารละลาย  
50-60C และ 90-100 C เปนระยะเวลา 6 12 และ 24 ชั่วโมงน้ัน จะมีขนาดผลึกที่ใหญกวาขนาดผลึกสารสมที่มี       
การรายงานจากงานวิจัยที่ผานมา (พรภัสรา ซ้ิมเจริญ, 2558) ซ่ึงผูวิจัยไดการทําการทดลองกระบวนการตกผลึกสารสม
รวมกับสารอ่ืน ๆ บนวัสดุโลหะเพื่อใหผลึกเกิดการโตและเกาะบนโครงของเคร่ืองประดับที่มีรูปทรงตางกัน โดยอุณหภูมิ
สารละลายที่ใชอยูระหวาง 60-90 C เกิดการตกผลึกของสารเปนรูปทรงของผลึกที่แตกตางกัน โดยผลการทดลองพบวา
การตกผลึกของสารสมรวมกับสารบอแรกซบนโครงตะแกรงโลหะ ผลึกจะมีขนาดเล็กมาก ปลายเรียวแหลม เกาะกลุมกัน
แบบขนนกเปนพุม ๆ สีขาว แตเปราะบาง และการตกผลึกสารสมรวมกับเกลือแมกนีเซียม พบวาผลึกจะมีขนาดเล็ก 
เปราะบางและแตกตัวงาย 
 จากการเปรียบเทียบปริมาณของผลึก (มวล) สารสมกับผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิ
ของสารละลายและระยะเวลาในการตกผลึกที่แตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 3 น้ัน พบวาปริมาณของผลึกสารสม        
และสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการตกผลึกชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C ที่ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ 
24 ชั่วโมง พบปริมาณผลึกสารสมที่ไดโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 8.022 ± 0.312 g, 9.036 ± 0.684 g และ 9.466 ± 0.509 
g ตามลําดับ และปริมาณผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง โดยเฉล่ียอยูที่ประมาณ 1.617 ± 0.410 g, 7.123 ± 0.772 g 
และ 7.019 ± 0.933 g ตามลําดับ สําหรับปริมาณของผลึกสารสมที่ไดจากการตกผลึกที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 90-100 
C ที่ระยะเวลาตกผลึก 6 12 และ 24 ช่ัวโมง มีคาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 33.131 ± 0.201 g, 33.462 ± 0.082 g และ 
32.803 ± 0.706 g ตามลาํดับ และพบปริมาณผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงโดยเฉล่ียอยูที่ประมาณ 29.645 ± 0.935 
g, 30.940 ± 0.588 g และ 31.311 ± 1.126 g ตามลําดับ นอกจากน้ี จะสังเกตเห็นวา ณ ระยะเวลาปลูกผลึกเดียวกัน   
ทั้งชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C และ 90-100 C สารสมที่เจือดวยสารเรืองแสงจะมีปริมาณผลึกนอยกวาสารสม    
ที่ไมมีการเจือสารเรืองแสง อาจจะเปนเพราะการเจือสารเรืองแสงที่ประกอบดวยสารไพรีน (Pyranine) เขาไปแลวทําให
การเกิดนิวคลีไอของสารสมลดลง จึงทําใหการตกผลึกของสารสมเจือดวยสารเรืองแสงมีปริมาณนอยลง 
 สําหรับการผลิตตนแบบเคร่ืองประดับจากการประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองน้ัน ผูวิจัย       
ไดทําการศึกษาเทคนิคการผลิตเคร่ืองประดับในรูปแบบตาง ๆ ในระดับพ้ืนฐานท่ัวไป โดยจะเนนเทคนิคที่ประดิษฐงาย
และเหมาะสมกับขนาดของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการทดลอง โดยไมไดมุงเนนที่ประเด็นของ           
การออกแบบเครื่องประดับโดยตรง เม่ือพิจารณาขนาดของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองท่ีไดจากงานวิจัยน้ี 
ผูวิจัยจึงไดทําการคัดเลือกเทคนิคการผลิตเครื่องประดับออกมาใน 2 รูปแบบ ที่สามารถนํามาปรับใชกับเครื่องประดับ
ผลึกได ไดแก การทําแหวนดวยการฝงแบบหนามเตยและสรอยคอจากการประดับรวมกับตัวเรือน จากน้ันจึงทําการผลิต
ตนแบบเคร่ืองประดับ โดยเลือกใชผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการตกผลึกที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 
C ระยะเวลาในการตกผลึก 12 ชั่วโมง เน่ืองจากผลึกมีลักษณะขนาดใหญเหมาะกับการใชเทคนิคการฝงแบบหนามเตย 
โดยการนําผลึกสารสมเรืองแสงไปทําการเคลือบผิวดวยเรซินชนิดยูวีเรซิน (UV resin) เพ่ือเพิ่มความคงทนของผลึกกอน   
ที่จะทําการประกอบผลึกเขากับตัวเรือนแหวนที่ทําจากโลหะเงินชุบทองคํา ดังภาพที่ 7 (ซาย) และสําหรับรูปแบบ        
การประดับรวมกับตัวเรือน จะเลือกใชผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงที่ไดจากการตกผลึกท่ีชวงอุณหภูมิสารละลาย     
90-100 C ระยะเวลาในการตกผลึก 6 ช่ัวโมง เน่ืองจากขนาดผลึกเล็ก โดยทําการสรางตัวเรือนโลหะเงินชุบโรเดียม     
และนําเอาผลึกมาตกแตงลงบนตัวเรือน โดยใชเรซินชนิดยูวีเรซิน (UV resin) เปนสารชวยยึดเกาะและเคลือบผลึก        
ดังแสดงใหเห็นดงัภาพที่ 7 (ขวา)  
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ภาพที่ 7 เคร่ืองประดับผลึกโดยใชเทคนิคการฝงหนามแบบเตยและการประดบัรวมกับตัวเรือน 

 
โดยผลการวิ จัยสามารถทําใหทราบแนวโนมของผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ตกผลึก              

จากสารละลายสารสมอ่ิมตัวที่ชวงอุณหภูมิ 50-60 C ระยะเวลาในการตกผลึก 12 และ 24 ชั่วโมง นั้น ผลึกมีขนาดใหญ 
มีรูปทรงของผลึกที่ชัดเจน และมีการเรืองแสงที่สามารถนําไปทําเคร่ืองประดับไดดวยการใชเทคนิคการฝงแบบหนามเตย 
และผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองท่ีตกผลึกจากสารละลายสารสมอิ่มตัวท่ีชวงอุณหภูมิ 90-100 C น้ัน          
มีขนาดของผลึกที่หลากหลายและผลึกมีการเรืองแสงที่สามารถนําไปประยุกตในงานเคร่ืองประดับไดหลายรูปแบบตาม
ความตองการของนักออกแบบ  

สําหรับการตกผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองในการนํามาประยุกตในงานเคร่ืองประดับนั้น            
จะสามารถเพิ่มมูลคาของสารสมชนิด Ammonium alum ได โดยในตลาดทั่วไปสารสมชนิดน้ีจะมีราคาอยูที่ประมาณ 
กิโลกรัมละ 15-16 บาท แต เม่ือนํามาทําการตกผลึกพรอมเจือดวยสารเ รืองแสงสีเหลือง แลวสรางตนแบบ
เคร่ืองประดับแฟชันจากการประยุกตผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองประดับรวมกับตัวเรือนแหวนและตัวเรือน
สรอยคอ จะสามารถเพ่ิมมูลคาไดถึง 500-1,000 บาท 
 

ขอเสนอแนะการวจิัย 
1. ควรทําการวัดอุณหภูมิของสารละลายอิ่มตัวกอนทําการรบกวนระบบสารละลายหรือกอนเทสารละลายอ่ิมตัว

ลงในแกวพลาสติก เพ่ือควบคุมอุณหภูมิสารละลายใหเทากันกอนทําการตกผลึกสารสมจากสารละลายอ่ิมตัวในแตละคร้ัง 
2. ควรใชภาชนะที่มีขนาดใหญเหมาะสมสําหรับการตกผลึกของสารสม เพราะหากภาชนะมีขนาดเล็กเกินไป  

จะสงผลใหการตกผลึกของสารสมมีลักษณะซอนทับกันเปนช้ันหนา ไมเหมาะสมตอการนําไปประยุกตในงาน
เคร่ืองประดับ 
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การลดการปนเปอนของ Salmonella Typhimurium บนผักกาดหอม 
โดยใชไฮโดรซอลจากกานพลู 

Decontamination of Salmonella Typhimurium on Lettuce by Clove 
Hydrosol 

อุมาพร ทาไธสง*, สุภาพร ฉิมจารย 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทคดัยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไฮโดรซอลที่สกัดจากกานพลูดวยวิธีกลั่นดวยนํ้า         
ในการลดการปนเปอนของ Salmonella Typhimurium ที่ใสลงบนผักกาดหอม (5.40 ± 0.41 log CFU/กรัม) โดยนํา
ผักกาดหอมท่ีใสเช้ือมาลาง (แช) ดวยไฮโดรซอลจากกานพลูและนํ้ากลั่นปราศจากเชื้อ (ชุดควบคุม) เปนเวลา 20 และ 40 
นาที แลวหาปริมาณเช้ือที่รอดชีวิตบนชิ้นผักกาดหอม ผลการทดลองพบวา ผักที่ลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลูเปนเวลา 
20 และ 40 นาที มีจํานวนเช้ือท่ีรอดชีวิตบนผักเทากับ 2.77 ± 0.55 และ < 2.0 ± 0.00 log CFU/กรัม ตามลําดับ      
สวนชุดควบคุมซ่ึงลางดวยนํ้ากลั่นปราศจากเชื้อไมมีประสิทธิภาพในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้น
ผักกาดหอม โดยมีจํานวนเช้ือที่รอดชีวิตบนผักเทากับ 4.59 ± 0.03 และ 5.06 ± 0.51 log CFU/กรัม ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาจํานวนเช้ือท่ีรอดชีวิตบนผักที่ลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลูเปนเวลา 20 และ 40 นาที มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับการลางดวยนํ้ากล่ันปราศจากเชื้อ ผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวา
ไฮโดรซอลจากกานพลูมีประสิทธิภาพสูงในการลดการปนเปอนของ S. Typhimurium บนผัก จึงอาจสามารถนํามา
ประยุกตใชเปนสารสําหรบัลางทําความสะอาดผักสดได 

คําสําคญั: ไฮโดรซอลจากกานพลู, S. Typhimurium, ผักกาดหอม, ลดการปนเปอน 

 

Abstract 
The aim of this study was to determine the efficiency of hydrosol obtained by hydrodistillation 

of cloves on decontamination of Salmonella Typhimurium inoculated onto lettuce ( 5. 40 ± 0. 41 log 
CFU/g). The inoculated lettuces were washed (dip) in clove hydrosol and the sterile distilled water for 
20 and 40 minutes. The populations of S. Typhimurium on lettuce was determined. The results showed 
that the number of S. Typhimurium on lettuce after washing with clove hydrosol for 20 and 40 minutes 
were 2.77 ± 0.55 and < 2.0 ± 0.00 log CFU/g respectively. While washing with the sterile distilled water 
was found to be ineffective in reduction S.  Typhimurium inoculated on lettuce.  The number of S. 
Typhimurium on lettuce after washing with sterile distilled water were 4.59 ± 0.03 and 5.06 ± 0.51 log 
CFU/ g, respectively.  There was significant difference in S.  Typhimurium levels between washing with 
hydrosol and the sterile distilled water for 20 and 40 minutes ( p < 0. 05) .  These data indicated that 
clove hydrosol has highly effective in decontamination of S.  Typhimurium on lettuce which can be 
applied to be a sanitizer for the fresh vegetables. 
Keywords:  Clove hydrosol, S. Typhimurium, Lettuce, Decontamination 
 

บทนํา 
ผักสดเปนที่นิยมรับประทานอยางมาก เน่ืองจากอุดมไปดวยวิตามิน และแรธาตุท่ีรางกายสามารถดูดซึมได         

จึงชวยสงเสริมใหรางกายแข็งแรง ซึ่งผักเหลาน้ีปลูกในดินจึงมักปนเปอนจุลินทรียคอนขางสูง เม่ือไมนานมาน้ี มีรายงาน
การระบาดของโรคติดตอผานทางอาหารอยูบอยครั้ง ซึ่งเก่ียวของกับการบริโภคผักสดพรอมบริโภคที่ปนเปอนกอโรค
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หลายชนิด ไดแก  Salmonella, Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 เปนตน (Vestrheim et 
al., 2016; Gerber et al., 2015)  

Salmonella เปนเชื้อแบคทีเรียกอโรคที่สําคัญและพบไดบอย ทําให เกิดโรคอาหารเปนพิษท่ีเรียกวา 
Salmonellosis ผลการสํารวจการปนเปอน Salmonella บนผักสดในหลายประเทศ พบวาผักสดที่จําหนายในรานคา
ปลีกในประเทศตุรกี รอยละ 0.8% (Gunel et al., 2015) และในประเทศบราซิล รอยละ 0.4-12.5 (Sant'Anna et al., 
2020; de Oliveira et al., 2011) ปนเปอน Salmonella อีกทั้งมีรายงานการเกิดโรคอาหารเปนพิษจากการบริโภคผัก
สดที่ปนเปอน Salmonella ในประเทศอังกฤษและเวลส (Delbeke et al., 2015) สําหรับในประเทศไทย มีการสํารวจ
การปนเปอนของ Salmonella ในผักสด ป ค.ศ. 2010-2011 พบการปนเปอน รอยละ 5-46 (Ananchaipattana et 
al. , 2012; Lertworapreecha et al., 2013)  และป  ค .ศ .  2015 พบการปนเป อนในผักกาดหอม รอยละ 20 
(Niyomdecha et al., 2016) 

การลางเปนเทคนิคท่ีใชกันทั่วไปในการลดจํานวนเช้ือแบคทีเรียกอโรคและส่ิงตกคางตาง ๆ เชน ดิน แมลง และยา
กําจัดศัตรูพืชบนผิวของผักสด ซึ่งในอุตสาหกรรมผักสดมีการนําคลอรีนมาใชในการลางเน่ืองจากตนทุนตํ่าและนําไปใช
งานไดหลากหลายเม่ือเทียบกับสารเคมีท่ีใชลางทําความสะอาดชนิดอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามการใชคลอรีนมีขอเสีย เน่ืองจาก
เม่ือคลอรีนทําปฏิกิริยากับสารอินทรียในธรรมชาติจะทําใหเกิดสารกอมะเร็ง เชน trihalomethanes และ haloacetic 
acid (Ozturk et al., 2016) อีกทั้งปจจุบันผูบริโภคมีความใสใจเก่ียวกับความปลอดภัยของสารกันเสียที่เปนสารเคมี    
ซ่ึงใชเพ่ือควบคุมเชื้อกอโรคผานทางอาหาร ดังน้ันสารตานจุลินทรียจากพืชจึงไดรับความสนใจในการนํามาใชเปนสาร    
ลางทําความสะอาดแทนคลอรีน ซึ่งนํ้ามันหอมระเหยเปนสารตานจุลินทรียที่ไดรับการยอมรับวาเปนสารท่ีปลอดภัย 
(Zhang et al., 2016) อยางไรก็ตามนํ้ามันหอมระเหยมีขอจํากัดในการนํามาใชประโยชน คือ มีความสามารถในการ
ละลายนํ้าต่ํา (Donsì & Ferrari, 2016) จึงอาจไมเหมาะที่จะนํามาใชเปนสารสําหรับลางผักสดแทนคลอรีน  
 ไฮโดรซอลเปนผลพลอยได (by product) จากการกล่ันนํ้ามันหอมระเหยจากพืชที่มีกลิ่นหอม ประกอบดวย
หยดละอองฝอยของนํ้ามันหอมระเหย (droplet of oil) และสารเมทาบอไลทอ่ืน ๆ ที่พบในพืชชนิดน้ัน (Tornuk et al., 
2011) ขอดีของไฮโดรซอล คือ ผลิตงาย ราคาถูก ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยเชนเดียวกับนํ้ามันหอมระเหย    
และมีฤทธิ์ทางชีวภาพบางอยางเหมือนกับนํ้ามันหอมระเหย (Altınterim et al, 2012) มีรายงานกอนหนาน้ีพบวา    
ไฮโดรซอลจากพืชบางชนิด ซ่ึงไดแก ไทมและซัมเมอร ซาวอรี่ มีประสิทธิภาพในการลดจํานวนเชื้อแบคทีเรียกอโรค      
บนผักกาดหอมไดประมาณ 3-4 log ตามเวลาที่ใชในการลาง (Ozturk et al., 2016) และไฮโดรซอลจากไทม เทียนดํา 
เสจ โรสแมร่ี และใบเบยสามารถลดจํานวนเช้ือแบคทีเรียกอโรคที่ใสลงบนชิ้นแอปเปลและช้ินแครอทลงได เมื่อลาง      
เปนเวลา 20 นาที โดยเฉพาะไฮโดรซอลจากไทมสามารถลดเชื้อได > 1 log CFU/กรมั (Tornuk et al., 2011) 
 กานพลู (Syzygium aromaticum L.) เปนพืชสมุนไพรท่ีนํามาใชประโยชนไดหลายสวน ไดแก ดอกตูม     
เปลือกตน และใบ มีสรรพคุณทางยาหลายอยาง เชน ใชฆาเช้ือแบคทีเรียในปาก แกปวดฟน เปนตน มีรายงานวานํ้ามัน
หอมระเหยจากกานพลูมีฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียกอโรคหลายชนิด รวมท้ัง S. Typhimurium (Radünz et al., 2019) 
อยางไรก็ตาม ยังไมมีการนําไฮโดรซอลจากกานพลูมาประยุกตใชเปนสารสําหรับลางทําความสะอาดผักสด ดังน้ันผูวิจัย  
จึงสนใจที่จะนําไฮโดรซอลท่ีสกัดไดจากกานพลูมาใชในการลดการปนเปอนของ S. Typhimurium ที่ใสลงบนผักกาดหอม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรซอลจากกานพลูในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนช้ิน

ผักกาดหอม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมไฮโดรซอลจากพืชโดยวิธีกล่ันดวยน้ํา (Hydrodistillation) (ดัดแปลงจาก Sagdic, 2003) 
ซ้ือดอกแหงของกานพลู มาจากรานเวชพงศโอสถ กรุงเทพมหานคร นํามาบดใหเปนผงดวยเคร่ืองปน จากน้ัน     

นําผงกานพลูจํานวน 700 กรัม ใสลงในอุปกรณชุดกลั่น แลวเติมนํ้ากลั่นปริมาตร 7 ลิตร ลงไป (อัตราสวน 1:10 w/v)    
ใชเวลากลั่น 10-12 ช่ัวโมง จะไดนํ้ามันผสมรวมอยูกับนํ้า ซ่ึงสวนนํ้าเรียกวา ไฮโดรซอล สวนนํ้ามันหอมระเหยจะลอยอยู
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ดานบน ทําการดูดนํ้ามันหอมระเหยที่อยูดานบนออก เก็บรักษาไฮโดรซอลที่ไดไวในขวดปราศจากเช้ือที่อุณหภูมิ 4 oC     
นําไฮโดรซอลออกมาตั้งท้ิงไวที่อุณภูมิหอง 15- 20 นาที กอนนําไปทดสอบ 

การทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรซอลจากกานพลูในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบน
ผักกาดหอม (ดัดแปลงจาก Todd et al., 2013) 

การเตรียมช้ินผักกาดหอม มีวิธีการดังน้ี ซื้อผักกาดหอมที่วางจําหนายในซุปเปอรมาเก็ตมาใชในการทดลอง     
นํามาตัดใบเปนช้ินเล็กๆ (ประมาณ 30 มิลลิเมตร × 30 มิลลิเมตร) แลวนํามาลางดวยนํ้าปราศจากไอออน (deionized 
water) 3 ครั้ง คร้ังละ 1 ลิตร เพื่อลดจํานวนเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอน และทิ้งใหสะเด็ดนํ้า จากน้ันนําชิ้นผักไปวางใตแสง 
UV (254 นาโนเมตร) ในตูชีวนิรภัย เปนเวลา 30 นาที เพ่ือทําลายเช้ือจุลินทรียปนเปอน แลวนําผักกาดหอม 10 กรัม    
ไปตรวจหา S. Typhimurium และนําชิ้นผักที่เหลือไปทําการทดลองข้ันตอไป 

การใสเช้ือลงบนช้ินผักกาดหอม มีวิธีการดังน้ี เตรียมเซลลแขวนลอยของ S. Typhimurium โดยเขี่ยโคโลนี      
บนอาหาร NA ใสลงใน Phosphate buffered saline (PBS, pH 7.0) ทําการปรับปริมาณเช้ือใหเทากับ McFarland 

standard No.0.5 ดวย PBS ซ่ึงมีจํานวนเชื้อ 1.5×108 CFU/มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางใหไดปริมาณเชื้อประมาณ 106 
CFU/มิลลิลติร แชชิ้นผัก กาดหอมลงไปในหัวเชื้อ เปนเวลา 2 นาที (ผัก 10 กรัม ตอหัวเช้ือ 100 มิลลิลติร) เม่ือครบเวลา
เทเซลลแขวนลอยออกและนําช้ินผักกาดหอมมาวางบนถาดปราศจากเช้ือในตูชีวนิรภัย เปนเวลา 30 นาที แลวนํา
ผักกาดหอมท่ีใสเชื้อแลว 10 กรัม ไปนับ จํานวน S. Typhimurium ที่เกาะบนผักกาดหอมกอนนําไปลางดวยสารละลาย
ทดสอบ แสดงจํานวนเชื้อในหนวย log CFU/กรัม และนําผักกาดหอมที่ใสเช้ือแลวอีกสวนที่เหลือไปลางดวยสารทดสอบ 

การลางชิ้นผักกาดหอมที่ใสเชื้อแลว มีวิธีการดังนี้ นําผักกาดหอมที่ใสเชื้อแลวมาลางโดยการแชในไฮโดรซอล     
จากกานพลู โดยใชผัก 20 กรัม/สารละลายทดสอบ 200 มิลลิลิตร (อัตราสวน 1:10 w/v) แชเปนเวลา 20 นาที และ 40 
นาที สวนชุดควบคุม คือ แชชิ้นผักในนํ้ากลั่นปราศจากเชื้อ เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที เม่ือครบเวลาเทสารละลาย
ออกและนําผักไปตรวจหาจํานวนเช้ือที่รอดชีวิต 

การตรวจหาเช้ือ S. Typhimurium ที่รอดชีวิตบนใบผักกาดหอม มีวิธีการดังน้ี นําช้ินผักกาดหอม 10 กรัม         
ใสลงในถุงปราศจากเชื้อ (stomacher bag) แลวเติม 0.1% peptone water ปริมาตร 90 มิลลิเมตร (ความเจือจาง     
10-1) ตีผสม และทําการเจือจางตอดวย 0.1% peptone water แบบ 10 เทา (ten-fold-dilution) ใหไดความเจือจาง 
10-2 ถึง 10-3 ถายสาร ละลายแตละความเจือจาง 0.1 มิลลิลิตร ใสลงบนอาหาร Brilliant Green Agar ความเจือจาง     
ละ 2 จาน แลวทําการ spread plate นําจานเพาะเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนี 
และคํานวณหาปริมาณเช้ือในตัวอยาง แสดงจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตในหนวย log CFU/กรมั  

การวิเคราะหทางสถติิ  
การทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรซอลจากกานพลูในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนตัวอยาง

ผักกาดหอม ไดใชแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Factorial experiment in 
Completely randomized design) ทาํการทดลองท้ังหมด 3 ครั้ง คร้ังละ 2 ซ้ํา โดยใชโปรแกรม Minitab และทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช Tukey ’s studentized range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาน้ีไดสกัดไฮโดรซอลจากกานพลูดวยการกลั่นดวยนํ้า (hydrodistillation) โดยใชผงกานพลู 700 กรัม

ตอน้ํา 7 ลิตร ทําการกล่ันเปนเวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง ไดไฮโดรซอล ปริมาตร 3.5 ลิตร ซ่ึงไฮโดรซอลมีลักษณะ      
เปนนํ้าใสและมีกล่ินหอมออน ๆ (ภาพที่ 1) แลวนําไฮโดรซอลจากกานพลูมาทดสอบประสิทธิภาพในการลดจํานวน S. 
Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผักกาดหอม ซึ่งกอนที่จะทําการใส S. Typhimurium ลงบนชิ้นผักกาดหอมไดทําการ
ตรวจหาการปนเปอนของ S. Typhimurium ซึ่งพบวาตรวจไมพบการปนเปอน S. Typhimurium  

เมื่อใส S. Typhimurium ลงบนช้ินผักกาดหอมแลวทําการนับจํานวนเชื้อที่เกาะอยูบนผักกอนที่จะนําไปลาง 
พบวามีจํานวนเชื้อท่ีเกาะบนผักเทากับ 5.40 ± 0.41 log CFU/กรัม จากนั้นนําผักกาดหอมที่ใสเช้ือแลวมาลาง (แช)       
ในไฮโดรซอล จากกานพลู และลางในนํ้ากลั่น (ชุดควบคุม) เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที แลวนับจํานวน S. 
Typhimurium ที่รอดชีวิตบนผักกาดหอม พบวา การลางดวยไฮโดรซอลเปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที มีจํานวนเชื้อ    
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ที่รอดชีวิตบนผักเทากับ 2.77 ± 0.55 และ < 2.0 ± 0.00 log CFU/กรัม ตามลําดับ (ตํ่ากวาระดับที่สามารถตรวจพบได) 
สวนชุดควบคุมซ่ึงลางดวยน้ํากล่ันมีจํานวนเช้ือที่รอดชีวิตบนผักเทากับ 4.59 ± 0.03 และ 5.06 ± 0.51 log CFU/กรัม 
ตามลําดับ  
 เม่ือนําจํานวนเชื้อท่ีรอดชีวิตบนช้ินผักกาดหอมหลังนําไปลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลู และลางดวยนํ้ากล่ัน   
( ชุดควบ คุม) เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที ไปเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติโดยใชแผนการทดลอง              
แบบแฟคทอเรียลในแผน การทดลองแบบสุมสมบูรณ และ Tukey ’s studentized range test พบวา จํานวนเชื้อที่รอด
ชีวิตบนผักท่ีลางดวยนํ้ากล่ัน เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
สวนจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนผักท่ีลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลูเปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับจํานวนเช้ือที่รอดชีวิตบนผักที่ลางดวยนํ้ากล่ันปราศจากเช้ือที่เวลาดังกลาว 
นอกจากน้ี ยังพบวาการลางผักดวยไฮโดรซอลเปนเวลา 40 นาที สามารถลดจํานวนเชื้อบนผักไดมากท่ี สุด                   
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับการลางดวยไฮโดรซอลเปนเวลา 20 นาที แสดงดังตาราง
ที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะไฮโดรซอลที่สกัดไดจากกานพลูดวยวิธีการกล่ันดวยนํ้า (hydrodistillation) 
 
ตารางที่ 1 จํานวน S. Typhimurium (log CFU/กรัม ± SD) ที่รอดชีวิตบนชิ้นผักกาดหอมกอนและหลังลางดวยสาร
ทดสอบ 
 

สารทดสอบ เวลาที่ใชลาง (นาที) 

 0 (กอนลาง) 20 40 

ลางดวยน้ํากล่ันปราศจาก

เช้ือ (ชุดควบคุม) 

 

5.40Aa ± 0.41 4.59Aa ± 0.03 5.06Aa ± 0.51 

ลางไฮโดรซอลจากกานพลู 5.40Aa ± 0.41 

 

2.77Bb ± 0.55 < 2.0Cc ± 0.00* 

 
หมายเหตุ: A-C หมายถึง ตัวอักษรพิมพใหญเหมือนกันในแถวเดียวกันแสดงวาขอมูลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 
0.05) a-c หมายถึง ตัวอักษรพิมพเล็กเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันแสดงวาขอมูลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 
0.05) *หมาย ถึง ทุกความเจือจางไมพบโคโลนีเจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ จึงรายงานผลเปน < 102 CFU/กรัม ตาม limit 
detection ของวิธี Spread plate 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
เมื่อนําผักกาดหอมที่ใส S. Typhimurium จํานวนเช้ือเริ่มตนเทากับ 5.40 ± 0.41 log CFU/กรัม มาลางดวย    

การแชในไฮโดรซอลจากกานพลู เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที พบวาจํานวน S. Typhimurium ที่รอดชีวิตบนชิ้น
ผักกาดหอมเทากับ 2.77 ± 0.55 และ < 2.0 ± 0.00 log CFU/กรัม ตามลําดับ (ตํ่ากวาระดับที่สามารถตรวจพบได)     
สวนผักที่ลางดวยการแชในน้ํากล่ันปราศจากเชื้อ (ชุดควบคุม) เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที มีจํานวน S. 
Typhimurium ที่รอดชีวิตบนชิ้นผักกาดหอมเทากับ 4.59 ± 0.03 และ 5.06 ± 0.51 log CFU/กรัม ตามลําดับ โดยการ
ลางผักกาดหอมดวยไฮโดรซอลจากกานพลูและน้ํากลั่น (ชุดควบคุม) เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที สามารถลดจํานวน 
S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผัก กาดหอมลงไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สวนจํานวน  S. 
Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผักกาดหอมเม่ือลางดวยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ เปนเวลา 20 นาที และ 40 นาที ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา การลางชิ้นผักกาดหอมดวยนํ้ากล่ัน เปนเวลา 20 นาที ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ       
ในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผักกาดหอม โดยสามารถลดจํานวนเช้ือเริ่มตนลงไดเพียง 0.81 log 
CFU/กรัม นอกจากน้ีเมื่อเพ่ิมเวลาในการลางเปน 40 นาที ไมสามารถลดจํานวนเชื้อเริ่มตนลงไดเพ่ิมขึ้น (p > 0.05) 
สอดคลองกับผลการทดลองกอนหนานี้ ที่พบวาการลางดวยนํ้าเปนเวลา 20 นาที สามารถลดจํานวน E. coli O157:H7    
ที่ใสลงบนชิ้นแตงกวาสดไดเพียงเล็กนอย (0.76 log CFU/กรัม) (Sagdic et al., 2013) นอกจากน้ียังพบวาการลาง
ผักกาดหอมดวยน้ําสามารถลดจํานวนแบคทีเรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิปานกลาง (mesophilic bacteria) และยีสต รา     
ลงไดเล็กนอย (López-Gálvez et al., 2013) จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการลางดวยนํ้าไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ    
ในการลดจํานวนเช้ือกอโรคและเช้ือประจําถิ่นบนผักและผลไมสด 

การศึกษากอนหนาน้ีรายงานวาไฮโดรซอลจากพืชท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการลดจํานวนเชื้อปนเปอนบนอาหาร
จะตองลดจํานวนเชื้อกอโรคไดประมาณ 3 log CFU/กรัม  จึงจะพิจารณาใหนํามาลางทําความสะอาดผักได (Ozturk et 
al., 2016) ซึ่งผลการศึกษาน้ีพบวา การลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลู เปนเวลา 40 นาที สามารถลดจํานวน S. 
Typhimurium ได > 3 log CFU/กรัม ซ่ึงใหผลเชนเดียวกับไฮโดรซอลจากไทมและซัมเมอร ซาวอรี่  ซึ่งสามารถ           
ลดจํานวน S. Typhimurium บนผักกาดหอมไอซเบิรกได  3 log CFU/กรมั ที่เวลา 60 นาที นอกจากน้ียังพบวาไฮโดร
ซอลจากออริกาโน สามารถลดจํานวน E. coli O157:H7 ที่ใสลงบนช้ินแตงกวาสดได 3.43 log CFU/กรัม เม่ือลางเปน
เวลา 20 นาที (Sagdic et al., 2013) จะเห็นไดวาไฮโดรซอลจากพืชหลายชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการลดจํานวนเชื้อ
แบคทีเรียกอโรคบนชิ้นผักและผลไม นอกจากน้ีหากทําใหไฮโดรซอลจากกานพลูมีความเขมขนมากขึ้น โดยระเหยน้ําออก
จะทําใหสารสําคัญที่มีคุณสมบัติในการยับย้ังจุลินทรียมีความเขมขนมากขึ้นอาจสงผลใหมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ
เพ่ิมข้ึนได 

 สาเหตุที่ ไฮโดรซอลจากกานพลูสามารถลดจํานวน S. Typhimurium ท่ีใสลงบนช้ินผักกาดหอมได น้ัน             
อาจเน่ืองมาจาก ไฮโดรซอลจากกานพลูมีสารออกฤทธิ์ตานแบคทีเรียดังกลาว ซ่ึงในการศึกษาน้ีไมไดทําการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของไฮโดรซอลจากกานพลู และยังไมมีรายงานสารที่เปนองคประกอบทางเคมีของไฮโดรซอล       
จากกานพลู แตอยางไรก็ตามมีการ ศึกษากอนหนาน้ีพบวาองคประกอบทางพฤกษเคมีที่มีฤทธ์ิตานจุลินทรีย ซึ่งเปน
สวนประกอบหลักในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู คือ eugenol (83.63%) (Pathirana et al., 2019) จึงคาดวาใน
ไฮโดรซอลจากกานพลูนาจะมี eugenol เปนองค ประกอบเชนกัน การศึกษากอนหนาน้ีพบวาไฮโดรซอลและนํ้ามันหอม
ระเหยจากพืชชนิดเดียวกันประกอบดวยสารพฤษเคมีบางชนิดเหมือนกัน ซึ่งไฮโดรซอลประกอบดวยหยดละอองฝอยของ
นํ้ามันหอมระเหย (droplet of oil) และสารชนิดอ่ืน ๆ ที่พบในพืชชนิดนั้น (Tornuk et al., 2011) ดังน้ันไฮโดรซอลจึงมี
ฤทธ์ิทางชีวภาพบางอยางเชนเดียวกับนํ้ามันหอมระเหยจากพืชชนิดน้ัน ๆ โดยมีรายงานวาไฮโดรซอลจากโรสแมรี่   
ประกอบดวย 1,8-cineole (49.9%) เปนองคประกอบหลัก (Ozturk et al., 2016) สวนนํ้ามันหอมระเหยจากโรสแมร่ีป
ระกอบดวย 1,8-cineol (33.1-37.8%) เปนองคประกอบหลักเชนกัน (Hcini et al., 2013) และไฮโดรซอลจากออริกาโน
มี Thymol (51.2%) และ Carvacol (44.1%) เปนสวนประกอบหลัก (Ozturk et al., 2016) สวนนํ้ามันหอมระเหยจาก
ออรกิาโนมี Thymol (15.1-21.4%) และ Carvacol (8.8-24.6%) เปนสวนประกอบหลักเชนกัน (Leyva-López et al., 
2017) อีกทั้งมีการศึกษาพบวาไฮโดรซอลท่ีมี Thymol และ Carvacol เปนองคประกอบหลักมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียสูง 
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แมวาสารที่เปนองคประกอบหลักจะเปนปจจัยที่เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพตานแบคทีเรีย แตสารประกอบที่พบเพียง
เล็กนอยยังทําหนาที่สําคัญตอประสิทธิภาพตานแบคทีเรีย โดยแสดงฤทธ์ิเสริมกับสวนประกอบหลัก (Ozturk et al., 
2016) 
 eugenol ที่พบในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูเปนสารประกอบฟนอลิก ซ่ึงมีกลไกการออกฤทธ์ิที่ผนังเซลล     
และเย่ือหุมเซลลของจุลินทรีย โดยไปทําลายโปรตีนและไขมันสงผลใหการผานเขาออกของสารที่เย่ือหุมเซลลผิดปกติ    
และเกิดการร่ัว ไหลของสารภายในเซลลออกนอกเซลล จึงทําใหเซลลตายในท่ีสุด (Trombetta et al., 2015) นอกจากน้ี
ยังพบวา eugenyl acetate ซึ่งพบในปริมาณเพียงเล็กนอย (1.0%) ในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู มีฤทธิ์ยับย้ัง
แบคทีเรียไดเชนเดียวกันกับ eugenol (Acosta-Smith et al., 2019) 

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮโดรซอลชนิดตาง ๆ ในการลดจํานวน S. Typhimurium บนผักกาดหอม     
ที่เวลา 40 นาที พบวาการลางผักดวยไฮโดรซอลจากกานพลู สามารถลดจํานวน S. Typhimurium ท่ีใสลงบนชิ้น
ผักกาดหอม (>3 log CFU/กรัม) ไดสูงกวาไฮโดรซอลจากโรสแมรี่ (1.49 log CFU/กรัม) ใบเบย (0.67 log CFU/กรัม) 
ออรกิาโน (3.12 log CFU/กรัม) ซัลเวีย (0.57 log CFU/กรัม) ซัมเมอร ซาวอรี่ (2.78 log CFU/กรัม) ไซเดอไรทิส (0.71 
log CFU/กรัม) และไทม (2.98 log CFU/กรัม) (Ozturk et al., 2016) ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากความแตกตาง       
ของชนิดของสารและปริมาณของสารท่ีเปนองคประกอบของไฮโดรซอลจากพืชแตละชนิด 

การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาไฮโดรซอลจากกานพลูสามารถลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้น
ผักกาดหอมได > 3 log CFU/กรัม ดังน้ันไฮโดรซอลจากกานพลู สามารถใชเปนสารลางทําความสะอาดจากธรรมชาติ
สําหรับลางผักกาด หอมสดเพื่อใชในการลดการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทางเลือกที่ดีสําหรับใชแทน
คลอรนี  
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ระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ 
System of Arm Muscle Strength Analysis and Data Collection with MYO 
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บทคดัยอ 

การจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาระบบน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจระบบกับผูที่ใชงานเก่ียวของ      
โดยประเมินทั้งระบบและความสามารถของ MYO ในการทํางานของ MYO นั้นจะสงคาสัญญาณมายังตัวรับสัญญาณเขา
มายังระบบ โดยระบบทําการวิเคราะหคาที่ได โดยในการหาคาเฉลี่ยที่เปนตัวแปรหลักของความแข็งแรงของกลามเน้ือชวง
ตนแขน จากกลุมตัวอยางแบบสมัครใจที่เปนผูที่มีสภาพกลามเน้ือแขนแข็งแรง ผูปวยที่มีสภาวะกลามเน้ือออนแรงและ     
ผูที่รับการฟนฟูกลามเน้ือ โดยการทํางานของระบบสามารถนําไปใชในงานทางการแพทยไดสําหรับการวินิจฉัยเบื้องตน     
ในการใช MYO วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน และแสดงประเมินคาโดยระบบที่ขอมูลแสดงผลผานเว็บแอปพลิเคชัน 
ในการประเมินระบบโดยใชแบบสอบถาม สวนของเนื้อหาและการแสดงผล มีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.42 และความ
นาเชื่อถือของเน้ือหา มีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.65 และคาความถูกตองในการประเมินความแมนยําเบื้องตนของ MYO        
มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 93.33  
คําสําคัญ: ระบบวิเคราะหและเก็บขอมูล, ปลอกแขนอัจฉริยะ, ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน, ความนาเชื่อถือ, ความ
แมนยํา 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1)  to developing the system of arm muscle 

strength analysis and data collection with Intelligent Armband (MYO), and 2) to evaluate the satisfaction 
of the users towards the system and MYO capability. MYO sent the signal value to the receiver and 
then to system. The system analyzed the signal value to find the mean value which was the main 
parameter of upper arm muscles strength obtained from a sample group which included the 
participants with strong arm muscles, the patients with muscle weakness, and the participants in muscle 
rehabilitation.  The function of the system can be used in medical applications for the initial diagnosis 
using MYO to measure the strength of arm muscle and show the value evaluated by the system through 
the web application.  The results of the evaluation of the system using the questionnaires which was 
evaluated about content and the display showed an average of 4 . 4 2 , the content credibility had an 
average of 4.65, and the data analysis accuracy for MYO rating was 93.33%. 
Keywords: Pyrolysis, Plastic waste, Fuel oil 
 

บทนํา 
โรคกลามเนื้อออนแรงเริ่มเกิดขึ้นทุกเพศทุกวัย ซึ่งความจริงแลวน้ันโรคน้ีไมไดเกิดข้ึนกับกลามเนื้อโดยตรง       

แตเกิดจากเซลลประสาทสวนควบคุมกลามเนื้อถูกทําลาย และอีกกรณีในผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุที่ไดรับบาดเจ็บนั้น          
ก็เก่ียวกับเซลลประสาท ในการเขารับบริการตรวจความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน ทางการแพทยจะใชเครื่องทดสอบ
ความแข็งแรงของกลามเน้ือ หรือ Mecmesin Myometer (Mecmesin, 2019) มีราคาสูงและมีขนาดคอนขางใหญ       
ในการบริการนอกที่ต้ังหรือติดต้ังตองใชเวลาและอาจไมสะดวกตอการใหบริการประเภทดังกลาว ยังรวมไปถึงในการเก็บ
ขอมูลน้ันตองอานคาตัวเลขแลวจดบันทึก ทําใหผูที่ทําการบันทึกและวินิจฉัยตองเปนผูเช่ียวชาญจึงอานคาได  
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จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาวิธีการจากอุปกรณอีกประเภท คือ MYO ท่ีมีขนาดเล็ก 
พัฒนาโดย Thalmic labs (Paolo Visconti และคณะ, 2018) โดยนําสัญญาณที่ได ผานชุดโปรแกรมที่ทํางานอยูภายใต
เว็บแอปพลิเคชันท่ีทางผูวิจัยพัฒนา มาชวยวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน เพ่ือเปนการสะดวก
สําหรับการบริการนอกที่ต้ัง เน่ืองจากระบบน้ีใชเพียง MYO และคอมพิวเตอร อีกทั้ง MYO มีคุณสมบัติหลายอยาง เชน 
เกมสฝกบรหิารกลามเน้ือ เปนตน 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ โดยสามารถ

วินิจฉัยความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนเบื้องตนและเก็บบันทึกขอมูลที่สามารถวิเคราะหการฟนฟูกําลังแขนของผูปวย    
ที่เขารับการฟนฟู และสวนสุดทายคือประเมินการทํางานของปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) และความพึงพอใจการใชระบบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยศึกษาวิธีการจากวิจัยท่ีเก่ียวของหลายฉบับ และทําตามกระบวนการ Usability Engineering (Joseph 

Gabbard และคณะ, 2002) โดยงานวิจัยนี้แบงเปน 2 กระบวนการ คือ 1) พัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความ
แข็งแรงของกลามเน้ือแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ 2) ศึกษาหลกัการทาํงานของปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO)  ในการรับคา
ความแข็งแรงของกลามเน้ือชวงตนแขน ประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ มีกระบวนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 สวนของการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาไดใชโปรแกรม Editplus และโปรแกรม Appserv ในสวนของการพัฒนา
ระบบการรับคาจาก MYO และขอมูลสวนตางๆ และใช Mysql ในการจัดเก็บขอมูล (คะชา ชาญศลิป, 2555) การพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อแสดงคาที่ เปนการรับสัญญาณกระแสไฟฟาที่รับจาก MYO โดยแสดงผลบนเว็บเบราเซอร              
ซ่ึงตวัโปรแกรมสามารถทําการคนหาเพ่ิมลบแกไขอัพเดทขอมูลผานระบบเว็บแอปพลิเคชัน ชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ผูบันทึกขอมูลรวมไปถึงผูใชงานทั่วไป โดยความสามารถของระบบจะแยกการทํางานเปนฝงของผูดูแลระบบ (ผูที่เปน      
ผูใหบริการ) และผูใชงานทั่วไปที่สามารถดูขอมูลแผนผังบริบท (Context Diagram)  ดังแสดงในภาพที่ 1 แผนภาพการ
ไหลกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 2 และสวนของเคาโครงสวนตอประสานผูใชระบบวิเคราะห
และเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะดังแสดงในภาพที่ 3  
 

ผูด้แูลระบบ ผูใ้ชง้าน
ระบบวดัความแข็งแรง

ของกลา้มเนือแขน

- ขอ้มูลผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ

- ค่าความแข็งแรงของกลา้มเนอืผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ

- สถานะความแข็งแรงของกลา้มเนือผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ

- ออกรายงาน

- ขอ้มูลผูใ้ชง้าน

- ขอ้มูลผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ

- ขอ้มูลผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ

- ค่าความแข็งแรงของกลา้มเนอืผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ

- สถานะความแข็งแรงของกลา้มเนือผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ

- ออกรายงาน

 
ภาพท่ี 1 แผนผังบริบทภาพรวมของระบบ (Context Diagram)   
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ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลเซนเซอร

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

ผูดูแลระบบ

ผูปวย/ ผูใชบริการ

จัดการขอมูล

ออกรายงาน

D1

D2

D3

1

2

ขอมูลผูใช

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

ผูใชระบบ

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ

ขอมูลผูปวย/ ผูใชบริการ
ขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน

 
ภาพที่ 2 แผนภาพการไหลกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 

  
 ดานการออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน ไดนําผูใช (เจาหนาที่ที่ใชงาน) เขามาเปนสวนรวมในการออกแบบ 
และยึดหลัก Usability Goals และ User Experience Goals โดยมรูีปแบบเคาโครง ดังน้ี 

           
             (ก) แสดงหนาเขาใชงาน        (ข) แสดงหนาจอผูปวยทั้งหมด 

           
            (ค) แสดงหนาจอเพิ่มผูปวย               (ง) แสดงหนาจอแกไขคาทั้งหมด 8 เซ็นเซอรสาํหรับผูปวย 
 
ภาพที่ 3 เคาโครงสวนตอประสานผูใชระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนดวยปลอกแขน
อัจฉริยะ 

 
สวนของการประเมินผล การทํางานของปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) ในการรับคาความแข็งแรงของกลามเน้ือ

ชวงตนแขน ระบบที่ทีมผูวิจัยพัฒนารับ-แสดงคาสัญญาณจาก MYO มีลักษณะดังภาพที่ 4 ที่สงมายังระบบผานตัวรับ
สัญญาณที่อยูกับคอมพิวเตอร จะใชวิธีการหาคาเฉล่ียความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน ดังภาพที่ 5 จากกลุมตัวอยาง        
ที่เลือกแบบวิธีเจาะจง 130 ราย แบงเปน 1) ผูอาสมสมัครที่มีกลามเน้ือปกติ โดยวัดจากกลุมแบบเจาะจง โดยใชแขนขวา
ที่เปนขางถนัด เพ่ือใหไดคาที่เหมาะสมจํานวน 100 คน เปรยีบเทียบกับ 2) กลุมตัวอยางผูที่เปนกลามเน้ือสวนแขนออน
แรงและกลุมผูที่ฟนฟูกลามเน้ือหลังประสบอุบัติเหตุ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลตัวเลขจากการทดสอบวัดความแข็งแรง
ของกลามเน้ือสวนแขนจากอาสาสมัครแบบสมัครใจจํานวนชนิดละ 15 ราย รวมเปน 30 รายจากแขนขางที่มีภาวะออน
แรงหรือขางที่ฟนฟู เพื่อหาคาเฉลี่ยตัวเลขความแข็งแรงของกลามเน้ือสวนแขนมาเก็บเปนสถิติสําหรับผูที่เปนโรค
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กลามเน้ือออนแรงสวนแขนในการคํานวณหาสัดสวนของขอมูลในแตละตัวเทียบกับขอมูลรวมทั้งหมด โดยใหขอมูลรวม
ทั้งหมดมีคาเปนรอยละ จากสมการที่ 1 และนําไปประเมินผลกับและแสดงภาพรวมการทํางานของระบบ (Flowchart) 
ดังแสดงในภาพที่ 6 

โดยหลักการทํางานของ MYO คือ MYO ขางในจะมีเซนเซอรสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกลามเน้ือได
ซ่ึงใชหลักการที่เรยีกวา Electromyography ซ่ึงเปนการวัดไฟฟาจากกลามเน้ือ เพราะวาเวลาที่ กลามเนื้อมีการขยับหรือ
เคลื่อนไหว ก็จะเกิดจากการที่สมองสั่งงานผานเสนประสาท เพื่อใหกลามเน้ือขยับตามตองการ ซึ่งตรงน้ีก็คือ               
เปนสัญญาณไฟฟาน่ันเอง จึงทําใหสามารถตรวจจับคลื่นสัญญาณดังกลาวไดเพ่ือวิเคราะหการทํางานของกลามเน้ือ      
โดยสัญญาณที่สงออกจาก MYO มายังคอมพิวเตอรน้ันจะเปนสัญญาณ Bluetooth  

 

 
ภาพท่ี 4 Myo armband sensor by Thalmic labs (Karen Tatarian และคณะ, 2018) 

 
ภาพท่ี 5 การทํางานของกลามเน้ือแขน (BY. FIVELIFE, 2016; กานดา ใจภักดี, 2531) 

 
P = ( [ X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8 ] * 100) / N  --------------------------- สมการที่ 1 

  เม่ือ P  แทน รอยละ 
   X  แทน จํานวนขอมูล (คาเลขที่รับ) ที่ตองการนํามาหาคารอยรอยละ  
   N  แทน จํานวนเซ็นเซอรท้ังหมดใน MYO  
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เร่ิมตน

ลอคอิน

ตรวจสอบผูใชงาน

รับคาจาก MYO

(8 เซ็นเซอร)

คา > 66

“Normal” “Alert”

เก็บคาเขา
ฐานขอมูล

จบ

แสดงรายชื่อผูเขารับบริการ

No Yes

 
ภาพท่ี 6 ภาพการทํางานของระบบ (Flowchart) 

 
 ในสวนทายสุดของการประเมินน้ัน ผลงานวิจัยฉบับนี้ใชการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยแบง
การประเมิน 2 ดาน คือ ดานของเน้ือหาการแสดงผลและการประเมินความแมนยําในการใชงานในการประเมินคารับคา
ความแข็งแรงของกลามเน้ือชวงตนแขนจากแบบสอบที่ผานการหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC) 
 

ผลการพัฒนาและวิจัย 
ผลการพัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะระบบ     

โดยลักษณะการสวมใส MYO แสดงในภาที่ 7 และการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานที่เก่ียวของ แบงการใชงาน
ออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

ผลการพัฒนาดานสวนตอประสานผูใช สามารถทําการเขาระบบที่แสดงผลการเขาใชงานไดทุกแพลตฟอรม 
เน่ืองจากใชการออกแบบดวย Responsive Web Design รวมดวย โดยมีตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 8  
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ภาพที่ 7 การสวมใส MYO กับผูรับบริการ 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงการเขาระบบ 

 
ระบบสามารถเก็บสวนขอมูลของรับบริการ โดยสามารถดึงคาจาก MYO ดังแสดงในภาพที่ 9 โดยมีตัวเลือกใน

การจดัการผูรับบริการ ดังแสดงในภาพที่ 10 และภาพที่ 11 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงการดึงคาจาก MYO ของผูรับบริการ 
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ภาพที่ 10 แสดงขอมูลภาพรวมของผูรับบริการ 

 
ระบบสามารถคนหา แกไขและลบขอมูล ผูเขาบริการทั้งหมดได โดยจากภาพที่ 6 มีแถบแสดงสถานะของความ

แข็งแรงของกลามเน้ือแชนสวนบน ผูตรวจสามารถประเมินทราบขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ โดยคาที่รับจาก MYO 
ทั้งหมด 8 คาน้ันถูกนําไปจัดเก็บเขาฐานขอมูล เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบในกรณีผูรับบริการน้ันมีการติดตามผล ดังแสดง
ในภาพท่ี 11 และสามารถออกรายงานโดยเลือกที่ “PDF Created Click here to Download” โดยแสดงในภาพที่ 12 
ขอมูลท่ีแสดงขอมูลคือรหัสผูรับบริการ ช่ือผูรับบริการ คาเซ็นเซอรทั้งหมด 8 คา และสถานะของกลามเน้ือแขนที่ระบบ
ประเมิน 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงขอมูลเปรียบเทียบขอมูลการเขารับบริการ 
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ภาพที่ 12 แสดงหนาตางแสดงการส่ังพิมพรายงานขอมูลผูรับบริการ 

 
ผลการวิจัยสวนของการประเมินผล การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 15 คน (แพทยผูเช่ียวชาญ

และนักกายภาพบําบัด) จากแบบสอบที่ผานการหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) โดยประเมิน 
2 ดาน คือ ดานเน้ือหาและการแสดงผล และดานความแมนยําในการใชงานในการรับคาความแข็งแรงของกลามเน้ือ     
ชวงตนแขน โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาที่มีเกณฑวัดระดับ 1-5 มีคาตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอตอระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนดวยปลอกแขน
อัจฉริยะ 
รายละเอียด คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความพึง

พอใจ 

ดานเนื้อหาและการแสดงผล 

1. ความเหมาะสมในการนําเสนอขอมูลเพ่ือการวินิจฉัย 4.27 0.421 ดี 

2. ความชัดเจนของเน้ือหาที่นําเสนอ 4.45 0.522 ดีมาก 

3. ความนาสนใจของการนําเสนอ 4.15 0.415 ดี 

4. ความสะดวกในการใชงาน – สอดคลองกับวัตถุประสงค 4.82 0.558 ดีมาก 

ผลรวม 4.42 0.479 ดีมาก 

ดานความแมนยําในการใชงานในการรับคาจาก MYO 93.33 % 

1. ความนาเช่ือถอืของเนื้อหา 4.65 0.542 ดีมาก 

ผลรม 4.65 0.542 ดีมาก 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนดวยปลอกแขน

อัจฉริยะ โดยใช MYO เปนเซนเซอรที่วัดคาความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน โดยสงคาสัญญาณสัญญาณจาก MYO         
ที่สงมายังระบบผานตัวรับสัญญาณที่อยูกับคอมพิวเตอร โดยการทดสอบชวงแรกในการออกแบบน้ัน คาตัวแปลที่เปน     
ส่ิงสําคัญ คือคาเฉล่ียของความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน โดยการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางที่เปนกลุมบุคคลที่มี
กลามเนื้อปกติและกลุมตัวอยางผูที่มีปญญาดานกลามเน้ือ และนําคาเฉล่ียที่ไดมาเปนคากลางในการวิเคราะหของระบบ   
ที่ทางผูวิจัยพัฒนา โดยระบบแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สามารถชวยอํานวยความสะดวกใหแก    
ผูบันทึกขอมูลรวมไปถึงผูใชงานทั่วไปดวย เพื่อประยุกตใชในการเปนระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือดูคาความ
แข็งแรงของกลมเนื้อแขน และแนวโนมการเปนโรคกลามเน้ือออนแรง 
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จากการประเมินผลความพึงพอใจการใชงานระบบ ดานเน้ือหาและการแสดงผล พบวามีระดับความพึงพอใจ
โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 เม่ือเทียบกับเกณฑจะเห็นไดวาอยูในเกณฑความพึงพอใจมากท่ีสุด และดานความ
นาเชื่อถือของเน้ือหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 เม่ือเทียบกับเกณฑจะเห็นไดวาอยูในเกณฑความพึงพอใจมากที่สุด โดยดาน
ความแมนยําในการใชงานในการรับคาความแข็งแรงของกลามเน้ือชวงตนแขน รอยละ 93.33 (จากกลุมตัวอยาง 30 คน 
MYO และระบบประเมินถูกตอง 28 คน)  

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. สามารถทําปลอกแขนอัจฉริยะขึ้นมา ในกลุมผูที่ศึกษาอุปกรณเก่ียวกับเซนเซอรวัดสัญญาณจากกลามเน้ือ 

เน่ืองจากอุปกรณปลอกแขนอัจฉริยะ (MYO) มีราคาคอนขางสูง และมีความบอบบางในตัวรับสัญญาณ 
2. ควรเพ่ิมกลุมตัวอยางในการหาคาเฉล่ียความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน และเก็บคาจากแขนเพ่ิมเติมในขาง   

ที่ไมถนัดจากกลุมตัวอยาง เพ่ือเปนขอมลูในการวิเคราะหหาคากลางของเฉล่ียในการวิเคราะหใหแมนยํามากข้ึน 
 

เอกสารอางอิง 
กานดา ใจภักดี. (2531). วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว Kinesiology. กรุงเทพฯ: โรงเรียนกายภาพบําบัด คณะแพทย

ศาตรศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล. 
คะชา ชาญศิลป. (2555). คูมือเรียน WEB Programming ดวย PHP, MySQL และ AJAX. กรุงเทพฯ:  

สํานักพิมพโปรวิชั่น. 
BY. FIVELIFE. ANATOMY คลังความรูของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย. (online). Available: 

https://anatomyfivelife.wordpress.com/บทที่-4-ระบบกลามเน้ือ. 2016. 
Gabbard, Joseph & Swan, J & Hix, Deborah & Lanzagorta, Marco & Livingston, Mark & Brown, Dennis & 

Simon, & Julier, Simon. (2002). Usability engineering: Domain analysis activities for augmented 
reality systems. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 
4660: 445-457.  

Mecmesin. Myometer Muscle strength tester. (Online). Available:                                      
https://www.mecmesin.com/digital-force-gauges/muscle-strength-tester. 2019. 

Tatarian, Karen & Couceiro, Micael & Ribeiro, Eduardo & Faria, Diego. (2018). Stepping-stones to 
Transhumanism: An EMG-controlled Low-cost Prosthetic Hand for Academia. In 9th IEEE 
International Conference on Intelligent Systems. Madeira Island, Portugal 
10.1109/IS.2018.8710489. 

Visconti, Paolo & Gaetani, Federico & Zappatore, Giovanni & Primiceri, Patrizio. (2018). Technical 

Features and Functionalities of Myo Armband: An Overview on Related Literature and 

Advanced Applications of Myoelectric Armbands Mainly Focused on Arm Prostheses. 

International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems. 11. 1-25. 10.21307/ijssis-

2018-005. 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
617 

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

ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงตอคุณภาพของเบอรเกอรไก 
Effects of Using Saentung Spicy Curry Paste on the Quality  

of Chicken Burger 
พรชัย เหลืองวารี*, หยาดรุง สุวรรณรัตน, นภาพร จิตตศรัทธา 
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บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงท่ีระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี 
กายภาพ และตนทุนในการผลิตเบอรเกอรไก โดยใชระดับของน้ําพริกแกงปาแสนตุง 5 ระดับ ไดแก 0, 30, 60, 90        
และ 120 กรัม ตอกิโลกรัมของเน้ือ (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 
(CRD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า เมื่อเบอรเกอรไกผานกระบวนการปรุงสุกแลว ทําการสุมตัวอยางเพื่อศึกษาคุณภาพทางดาน
เคมี ไดแก ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เย่ือใย เถา พลังงาน และวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) คุณภาพทางดานกายภาพ ไดแก  
คาความเปนกรดดาง (pH) เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักหลังการปรุงสุก (% cooking loss) และสีผิวภายนอก           
ของผลิตภัณฑ (คาความสวาง ; L*, คาสีแดง ; a* และคาสีเหลือง ; b*) และตนทุนในการผลิต จากผลการทดลองพบวา 
เบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีปริมาณความชื้นไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สวนเบอรเกอรไกที่ใชนํ้าพริกแกงปา
แสนตุงในระดับที่สูงขึ้น พบวามีปริมาณโปรตีนลดลง แตมีปริมาณไขมัน เย่ือใย และเถาสูงข้ึน (P<0.05) คาพลงังาน และ 
aw ของเบอรเกอรไก มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คา pH ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 
6.15-6.18 ในสวนของ % cooking loss และคา L* มีคาลดลง เม่ือใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงขึ้น (P<0.05) 
เม่ือคํานวณตนทุนของเบอรเกอรไกที่ยังไมผานกระบวนการปรุงสุกตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมของวัตถุดิบเน้ือที่ใช พบวา    
เบอรเกอรไกกลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงข้ึน สงผลตอตนทุนในการผลิตสูงเพิ่มข้ึนตามลําดับ 
คําสําคญั: นํ้าพริกแกงปาแสนตุง, เบอรเกอรไก, คณุภาพ   
 

Abstract 
This research aimed to study the effects of the Saentung spicy curry paste at different levels 

to the chemical and physical quality and the production cost of the chicken burger. The experiment 
was carried out by using 5 levels of the Saentung spicy curry paste included 0, 30, 60, 90 and 120 g 
per a kilo of meat (w/w). The experimental design of this research was Completely Randomized Design 
(CRD) and each experiment was done with 3 replications. When chicken burgers were cooked, the 
products were taken for analyzing the chemical quality namely moisture, protein, fat, fiber and ash 
content, energy and water activity (aw); physical quality namely pH, % cooking loss, products color (L* 
a* b*) and production cost. The results showed that the moisture content of chicken burgers had no 
statistically significant difference (P>0.05). The protein content was decreased but fat, fiber, and ash 
content were increased when adding Saentung spicy curry paste in chicken burgers (P<0.05) at higher 
level. For the energy and aw of chicken burgers had no statistically significant difference (P>0.05). The 
pH of chicken burgers was approximately 6.15-6.18. The cooking loss percentage and L* decreased 
when using more curry paste. For the production cost of uncooked chicken burgers per a kilo of meat, 
it was found that the chicken burgers with more level of curry paste affected the production cost 
increase respectively.  
Keywords: Saentung spicy curry paste, Chicken burger, Quality 
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บทนํา 
ในปจจุบันจะเห็นไดวา เบอรเกอรเปนผลิตภัณฑเน้ือสัตวที่มีจําหนายในทองตลาดทั่วไป และไดรับความนิยม 

จากผูบริโภคแพรหลายไปทั่วโลก วรัญญา แจมศรี และอิทธิกร ขําเดช (2556) รายงานไววา เบอรเกอรจัดเปนอาหารจาน
ดวน ที่เตรียมขึ้นมาจําหนายแกผูบริโภค เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถรับประทานไดทันที      
เบอรเกอรที่จําหนายในทองตลาดโดยทั่วไป ผูผลติจะใชเน้ือสัตวชนิดตาง ๆ เปนวัตถุดิบในการผลิต ไดแก เน้ือโค เน้ือสุกร 
เน้ือไก เน้ือปลา เน้ือกุง และเน้ือปู เปนตน แตอยางไรก็ตาม เบอรเกอรที่มีจําหนายในทองตลาดน้ัน รสชาติยังไมเปนที่
นิยมของผูบริโภคคนไทยบางกลุม เน่ืองจากคนไทยบางกลุมชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดรอน มีกล่ินหอมเคร่ืองเทศ ผูวิจัย   
จึงมีแนวคดิที่จะพัฒนาเบอรเกอรจากเน้ือไกกระทง โดยใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง และใชหนังไกทดแทนไขมันจากสัตวชนิด
อ่ืน ๆ สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกใชเน้ือไกกระทง และหนังไก เปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนเบอรเกอรน้ัน เน่ืองจากเน้ือไก
กระทงมีคุณคาทางโภชนาการสูง หาซ้ือไดงาย และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตวชนิดอื่น ๆ นอกจากน้ีผลิตภัณฑที่แปร
รูปจากเนื้อไก ไมมีขอจํากัดของกลุมผูบริโภคทางดานศาสนา อรวรรณ ชินราศี (2547) ยังรายงานไววา อุตสาหกรรม    
การผลิตไกกระทงในประเทศไทย กําลังขยายตัวอยางกวางขวาง เน่ืองจากเปนการลงทุนในระยะสั้น และใหผลตอบแทน
เร็วกวาการเล้ียงสัตวชนิดอ่ืน ๆ โดยในปจจุบันใชระยะเวลาในการเล้ียงเพียง 5-7 สัปดาห ก็สามารถจับจําหนายไดแลว 
นอกจากน้ี นินนาท ชนิประหัษฐ (2562) รายงานไววา เน้ือไกมีปริมาณโปรตีนสูงมากต้ังแต 20-23 เปอรเซ็นต นอกจากน้ี
ยังมีวิตามิน และแรธาตุชนิดตาง ๆ อีกดวย  

นํ้าพริกแกงปาแสนตุง เปนสูตรนํ้าพริกแกงปาของคนในทองถิ่น ตําบลแสนตุง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
โดยลักษณะของนํ้าพริกแกงปาแสนตุงจะมีสีออกเขียว เน่ืองจากใชพริกขี้หนูสดสีเขียวเปนวัตถุดบิ กนกวรรณ สาโรจนวงศ 
(2560) รายงานไววา นํ้าพริกแกงปาแสนตุงเปนนํ้าพริกแกงปาที่ขึ้นช่ือของจังหวัดตราด และเปนที่นิยมของคนในทองถ่ิน
นํามาใชแกงปา สําหรับบรโิภคในครัวเรือน และจําหนายในทองถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื่องดวยมีกลิ่นรสชาติ
ของพริกแกงเผ็ดรอน หอมเคร่ืองเทศ และมีเอกลักษณเฉพาะตัว นอกกจากน้ีนํ้าพริกแกงปาแสนตุง ยังใชพืชสมุนไพร 
และเครื่องเทศในทองถ่ินภาคตะวันออก ท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง เมื่อเทียบกับสวนผสมของนํ้าพริกแกง
ชนิดอ่ืน ๆ เชน ใชพริกขี้หนูสดสีเขียว ดอกผักชีไร ดอกผักชีฝรั่ง ดอกกะเพรา ขิงแหง เรวหอม ดีปลี กานพลู โปยก๊ัก      
เม็ดย่ีหรา เมล็ดในลูกกระวาน เปนตน ดวยสวนผสมของนํ้าพรกิแกงปาแสนตุง ที่มีพืชสมุนไพรและเครื่องเทศหลากหลาย
ชนิดน้ัน จึงทําใหนํ้าพริกแกงปาแสนตุงมีกากใยอาหาร แรธาตุ และวิตามินสูงเกือบทุกชนิด เมื่อนํามาแกงปาเปนอาหาร
เพ่ือบริโภค ก็จะชวยปรับสมดุลรางกาย ขับลม แกทองอืดทองเฟอ ชวยลดความดันโลหิต ฆาพยาธิ เชื้อแบคทีเรีย       
และมีคุณสมบัติอาหารเปนยาอีกดวย  

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่ศึกษา ผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี 
กายภาพ และตนทุนในการผลิตเบอรเกอรไก ผูวิจัยหวังวา ผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทาง ในการเพิ่มมูลคา     
ของเน้ือไกกระทง หนังไก พืชสมุนไพรทองถิ่นที่ใชเปนสวนประกอบในนํ้าพริกแกงปาแสนตุง และยังเปนแนวทาง          
ในการผลิตเบอรเกอรไกที่มีกลิ่นรสชาติเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีคุณคาทางอาหารสูง เปนที่นิยมของผูบริโภคที่ชอบ
อาหารรสชาติเผ็ดรอน มีกลิ่นหอมเครื่องเทศและสมุนไพร นอกจากน้ียังเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาเปนอาหารฮาลาล 
(halal) เพ่ือจําหนายในทองตลาดไดตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และตนทุน 
ในการผลิตเบอรเกอรไก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมวัตถุดิบเนื้อสัตว 

นําช้ินสวนเน้ือหนาอกไกกระทง และหนังไก ซึ่งเลือกซื้อมาจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
จันทบุรี มาลางทําความสะอาด จากน้ันทําการลอกหนังของชิ้นสวนเน้ือหนาอกไกกระทงออกจากกัน นําเน้ือไกและหนัง
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ไกมาบดดวยเครื่องบดเน้ือ จากน้ันนําไปแชในตูเย็นอุณหภูม ิ0-4 องศาเซลเซียส เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการทําเบอรเกอรไก
ตอไป 
 การเตรียมน้ําพริกแกงปาแสนตุง 

การเตรียมนํ้าพริกแกงปาแสนตุงน้ัน โดยการเลือกซ้ือวัตถุดิบพืชสมุนไพร ท่ีใชเปนสวนประกอบในสูตรของ
นํ้าพริกแกงปาแสนตุง จากตลาดสวนมะมวง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ตลาดสดในชวงเชา) และวัตถุดิบพืช
สมุนไพรบางชนิด เลือกซื้อมาจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี นําวัตถุดิบพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ 
มาลางทําความสะอาด และตําใหละเอียด โดยวัตถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบในสูตรนํ้าพริกแกงปาแสนตุง ดังแสดง        
ในตารางที่ 1 เม่ือตําสวนผสมของนํ้าพริกแกงปาแสนตุงใหละเอียดเขากันดีแลว จากน้ันนํานํ้าพริกแกงปาแสนตุง         
ใสกระปุกพลาสติกปดฝาใหมิดชิด และเก็บรักษาไวในตูเย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส เพ่ือนํามาใชเปนวัตถุดิบ          
ในการทําเบอรเกอรไกตอไป 

การเตรียมตัวอยางเบอรเกอรไก 
ในการศึกษาระดับการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง ตอคุณภาพทางเคมี และกายภาพของเบอรเกอรไก โดยใช

ระดับของนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 5 ระดับ ในการทําเบอรเกอรไก ไดแก 0, 30, 60, 90 และ 120 กรัม (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) 
ตอกิโลกรัมของเน้ือตามลําดับ ทําการทดลอง 3 ซํ้า การเตรียมตัวอยางเบอรเกอรไก ในแตละกลุมการทดลอง ใชสูตร    
และวิธีการดัดแปลงจาก จุฑารัตน เศรษฐกุล และพรรณิภา ศิวะพิรุฬหเทพ (2555) สูตรดังแสดงในตารางที่ 2 ขั้นตอน    
ในการเตรยีมตัวอยางเบอรเกอรไก กระทําโดยผสมเนื้อไก หนังไก และเกลอื เขาดวยกันกอนแลวนวดใหเหนียว จากน้ันใส
เครื่องปรุงรส และไขไก นวดตอจนสวนผสมเหนียวเขากันไดดีคอย ๆ เติมนมสดลงไปนวดผสมจนสวนผสมเหนียวจับตัว 
ใสเกล็ดขนมปง ใสหอมใหญผัด จากน้ันใสปริมาณของนํ้าพริกแกงปาแสนตุงของแตละกลุมการทดลองตามลําดับ        
คลุกและนวดสวนผสมใหเขากัน จากน้ันนํามาปนเปนชิ้นเบอรเกอรไก แตละชิ้นมีลักษณะกลมแบน มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 2.5 น้ิว แตละช้ินมีนํ้าหนัก 60 กรัม เทา ๆ กัน จากน้ันนําไปผานกระบวนการปรุงสุกดวยการน่ึง ใชระยะเวลา
ในการน่ึงใหสุกประมาณ 20 นาที นับจากนํ้าเดือด (โดยเม่ือน่ึงระยะเวลาผานไปครบ 10 นาที ทําการกลับดานของ     
เบอรเกอรไก และนึ่งตออีก 10 นาที) วัดอุณหภูมิใจกลางของเบอรเกอรไกแตละชิ้น ตองไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส 
แสดงวาเบอรเกอรไกผานกระบวนการปรุงสุกแลว จากน้ันทําการสุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาคุณภาพทางดานเคมี              
และกายภาพตอไป 

การศึกษาคณุภาพทางเคมี 
ทําการสุมตัวอยางเบอรเกอรไก แตละกลุมการทดลอง ท่ีผานกระบวนการปรุงสุกดวยการน่ึงแลว มาศึกษา

คุณภาพทางเคมี ไดแก ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เย่ือใย และเถา ตามวิธีการของ (AOAC, 2000) วิเคราะหคาพลังงาน  
โดยใชเครื่องวิเคราะหหาคาพลังงานความรอน (Bomb Calorimeter ; IKA, Germany) วิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิต้ี 
(aw) โดยใชเครื่องวิเคราะหหาคาวอเตอรแอคติวิต้ี (MS1 AW ; Novasina, Switzerland) 

การศึกษาคาความเปนกรดดาง (pH) 
ทําการสุมตัวอยางเบอรเกอรไก แตละกลุมการทดลอง ที่ผานกระบวนการปรุงสุกดวยการน่ึงแลว มาตวัอยางละ  

10 กรัม บดใหละเอียดแลวเติมนํ้ากลั่นลงไป 10 มิลลิลิตร คนใหเขากัน จากน้ันนําไปวัดคา pH ดวยเครื่อง pH meter 
(Mettler Toledo AG-8063, Switzerland) โดยดัดแปลงวิธีการจาก (นภา โลหทอง, 2529) 
 
ตารางที่ 1 แสดงสูตรของนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 

วัตถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 
พริกขี้หนูเขียว 80 
เกลือ 5 
ขาแกห่ันละเอียด 3 
ตะไครซอย 50 
ผิวมะกรูดห่ันละเอียด 6 
เม็ดพริกไทยดํา 8 
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กระเทียมไทย 50 
เรวหอมห่ันละเอียด 12 
ขิงแหงห่ันละเอียด 14 
ดอกผักชีฝรั่งห่ัน 3 
ดอกผักชีไร 1.7 
ดอกกะเพรา 1.8 
หอมแดงห่ัน 20 
กะป 10 
ลูกผักชีคั่วปน 1 
เม็ดย่ีหราค่ัวปน 1 
ดีปลีคั่วปน 1.6 
กานพลูค่ัวปน 0.6 
โปยกั๊กคั่วปน 1.3 
เมล็ดในลูกกระวานคั่วปน 0.07 

ที่มา : ดัดแปลงจาก กนกวรรณ สาโรจนวงศ (2560) 
 
ตารางที่ 2 แสดงสูตรของเบอรเกอรไกปริมาณ 2 กิโลกรัม   

วัตถุดิบ  ปริมาณ (กรัม) 
เน้ือหนาอกไกลอกหนัง  1,200 
หนังไก  800 
ไขไก  2 ฟอง 
เกลือ  28 
ผงชูรส  6.4 
นมสด  240 
พริกไทยบด  14 
หอมใหญผัด 272 
เกล็ดขนมปง 136 
ซอสปรุงรส 2 ซอนโตะ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก จุฑารัตน เศรษฐกุล และพรรณิภา ศวิะพิรุฬหเทพ (2555) 
 

การศึกษาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุก (% cooking loss) 
โดยนําตัวอยางเบอรเกอรไก ของแตละกลุมการทดลอง ที่ผานการนวดสวนผสมในสูตรเขากันดีแลว นํามาช่ัง

นํ้าหนักกอนการปรุงสุกดวยการน่ึง บันทึกเปนนํ้าหนักเร่ิมตน (C1) จากน้ันนําตัวอยางของแตละกลุมการทดลอง มาปน
เปนชิ้นเบอรเกอรไก จากนั้นนําไปผานกระบวนการปรุงสุกดวยการน่ึง ใชระยะเวลาในการน่ึงใหสุกประมาณ 20 นาที    
จับเวลาจากนํ้าเดือด จากนั้นทําการวัดอุณหภูมิใจกลางของเบอรเกอรไกแตละชิ้น ตองมีอุณหภูมิใจกลางไมต่ํากวา 72 
องศาเซลเซียส แสดงวาเบอรเกอรไกแตละชิ้น ผานกระบวนการปรุงสุกแลว หลังจากน้ันนําออกมาทิ้งไวใหเย็น แลวนําไป
ช่ังนํ้าหนักหลังการปรุงสุก (C2) คํานวณหาคาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักหลังการปรุงสุก ดัดแปลงจากวิธีการ         
ของ Devine, Wahlgren and Tornberg (1999) โดยใชสูตร 

% cooking loss = (C1 - C2) / C1 × 100 
 การศึกษาคาสี 
 ทําการสุมตัวอยางเบอรเกอรไก แตละกลุมการทดลอง ที่ผานกระบวนการปรุงสุกดวยการน่ึงแลว มาวัดสีผิว
ภายนอกของเบอรเกอรไก โดยสุมทําการวัดสีตัวอยางละ 3 ตําแหนง ดวยเครื่องวัดสี (CR-410, Konica Minolta 
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Sensing Inc., Japan) เก็บขอมูลแตละตัวอยาง บันทึกคาสี ไดแก คาความสวาง (lightness, L*) คาสีแดง (redness, 
a*) และคาสีเหลือง (yellowness, b*) 
 การศึกษาตนทุนในการผลิต 
 การศึกษาตนทุนในการผลิตของเบอรเกอรไก แตละกลุมการทดลองในครั้งน้ี โดยคํานวณตนทุนในการผลิต  
จากราคาของเน้ือหนาอกไก หนังไก นํ้าพริกแกงปาแสนตุง และวัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตเบอรเกอรไก (แตไมไดนํา
ปจจัยที่เก่ียวของกับตนทุนในการผลิตดานอ่ืน ๆ มาคาํนวณรวมดวย) โดยคํานวณออกมาเปนตนทุนในการผลิตเบอรเกอร
ไก ที่ยังไมผานกระบวนการปรุงสุกตอสูตรของเบอรเกอรไก 1 กิโลกรัม และเปรียบเทียบความแตกตางของตนทุน         
ในการผลิตเบอรเกอรไกของแตละกลุมการทดลอง 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
การศึกษาในคร้ังน้ีวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) นําผลการศึกษาใน

ดานตาง ๆ มาวิเคราะหขอมูลโดยใช Analysis of Variance วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปู 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงท่ีระดับตาง  ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และตนทุน 

ในการผลิตเบอรเกอรไก โดยมีผลการวิจัยดังตอไปน้ี 
 คุณภาพทางดานเคมี 

จากการศึกษาผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงท่ีระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมีของเบอรเกอรไก      
ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีปริมาณความช้ืนอยูระหวาง 60.64-63.17 เปอรเซ็นต    
โดยมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มีปริมาณ
โปรตีนสูงที่สุด มีคาเทากับ 16.16 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับเบอรเกอรไก กลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ 
โดยมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มีปริมาณ
ไขมันตํ่าท่ีสุด มีคาเทากับ10.95 เปอรเซ็นต สวนเบอรเกอรไกกลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับท่ีสูงขึ้น มีปริมาณ
ไขมันเปนองคประกอบสูงขึ้นตามลําดับ (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 90 กรัม มีปริมาณเย่ือใย
สูงที่สุด มีคาเทากับ 1.17 เปอรเซ็นต สวนเบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มีปริมาณเย่ือใยตํ่าท่ีสุด    
มีคาเทากับ 0.32 เปอรเซ็นต (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับท่ีสูงข้ึน มีปริมาณเถา        
เปนองคประกอบสูงข้ึนตามลําดับ (P<0.05) คาพลังงานของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 2,246.71-
2,309.59 cal/g (P>0.05) คา aw ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 0.89-0.93 (P>0.05) 

 
ตารางที่ 3 ผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมีของเบอรเกอรไก (mean±SD) 

ลักษณะที่ศึกษา 
ปริมาณนํ้าพริกแกงปาแสนตุง (กรัม) 

0 30 60 90 120 
ความชื้น (%) 61.33±2.17      62.48±3.65     60.92±3.22     63.17±0.17     60.64±1.67   
โปรตีน (%) 16.16±0.27a     15.43±0.43b     15.15±0.08bc    14.83±0.02c      14.84±0.13c      
ไขมัน (%) 10.95±0.16b      11.53±0.26ab      11.75±0.63a      12.06±0.45a       12.28±0.29a        
เย่ือใย (%) 0.32±0.16b          0.48±0.27b        0.89±0.04a         1.17±0.09a        1.13±0.18a        
เถา (%) 2.10±0.03c 2.12±0.02c 2.26±0.05bc 2.42±0.29ab 2.56±0.12a 
พลังงาน (cal/g) 2,309.59±31.56 2,304.60±17.69 2,246.71±52.85 2,248.55±20.26 2,269.58±7.94 
aw    0.93±0.01 0.90±0.02 0.89±0.02 0.90±0.02 0.90±0.01 

a,b,c อักษรท่ีแตกตางกันในแถวแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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 คุณภาพทางดานกายภาพ 
  จากการศึกษาผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงท่ีระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานกายภาพของเบอรเกอรไก  
ดังแสดงในตารางท่ี 4 พบวา คา pH ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 6.15-6.18 โดยมีคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 90 กรัม มเีปอรเซ็นตการสญูเสียน้ําหนัก
หลังการปรุงสุกต่ําที่สุด มีคาเทากับ 15.48 เปอรเซ็นต สวนเบอรเกอรไก กลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม มี
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักหลังการปรุงสุกสูงท่ีสุด มีคาเทากับ 18.59 เปอรเซ็นต (P<0.05) ในสวนคาสีผิวดานนอก
ของผลิตภัณฑเบอรเกอรไกแตละกลุมการทดลอง ที่ผานกระบวนการปรุงสุกดวยการน่ึงแลว พบวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใช
นํ้าพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงข้ึน สงผลใหมีคาสี L* และ b* มีคาลดต่ําลง (P<0.05) ในสวนคาสี a* มีคา           
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง 
 
ตารางที่ 4 ผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานกายภาพของเบอรเกอรไก (mean±SD) 

ลักษณะที่ศกึษา 
ปริมาณนํ้าพริกแกงปาแสนตุง (กรัม) 

0 30 60 90 120 
pH    6.18±0.01a  6.17±0.02ab 6.16±0.01bc 6.16±0.01bc 6.15±0.01c 
Cooking loss (%) 18.59±1.19a 17.82±0.49ab 16.60±0.51bc 15.48±0.37c 15.86±1.50c 
L* (lightness) 60.94±0.82a 57.80±1.38b 53.60±1.40c 52.52±0.69c 52.38±1.72c 
a* (redness) 4.07±0.27 4.05±0.30 4.42±0.34 4.54±0.17 4.65±0.27 
b* (yellowness) 24.81±0.73a 22.91±0.51b 22.30±1.05b 21.77±0.86b 22.22±0.87b 

a,b,c อักษรท่ีแตกตางกันในแถวแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

การคํานวณตนทุนการผลิต 

ผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอตนทุนการผลิตเบอรเกอรไก โดยคํานวณจากราคา        
ของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบอรเกอรไกสูตร 1 กิโลกรัม ของเบอรเกอรไกแตละกลุมการทดลอง ที่ยังไมผานกระบวนการ
ปรุงสุก ดังแสดงในตารางท่ี 5 พบวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 กรมั มีตนทุนในการผลิตต่ําที่สุดเทากับ 
86 บาท ในสวนของเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 120 กรัม ตอ 1 กิโลกรัมของเน้ือ มีตนทุนในการผลิตสูง
ที่สุด เม่ือเทียบกับกลุมอื่น ๆ มีคาเทากับ 134 บาท 
 
ตารางที่ 5 ผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอตนทนุการผลิตเบอรเกอรไกสูตร 1 กิโลกรัม คํานวณจาก

ราคาของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเบอรเกอรไก โดยยังไมผานกระบวนการปรุงสุก 

หมายเหตุ : เน้ือหนาอกไกราคากิโลกรมัละ 54 บาท, หนังไกราคากิโลกรมัละ 56 บาท  

   และนํ้าพริกแกงปาแสนตุงกิโลกรัมละ 400 บาท (ราคาอางอิงจากทองตลาดทั่วไป)  
 

วัตถุดิบ ราคาของวัตถุดิบแตละกลุมการทดลอง (บาท/กิโลกรัม) 

พริกแกง 
0 กรัม 

พริกแกง 
30 กรัม 

พริกแกง 
60 กรัม 

พริกแกง 
90 กรัม 

พริกแกง 
120 กรัม 

เน้ือหนาอกไก 33 33 33 33 33 

หนังไก 23 23 23 23 23 

เคร่ืองปรุงชนิดตาง ๆ 30 30 30 30 30 

น้ําพริกแกงปาแสนตุง 0 12 24 36 48 
รวมตนทุนในการผลิต 86 98 110 122 134 
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผล 

 จากการศึกษาผลของการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และตนทุน 
ในการผลิตเบอรเกอรไก จากผลการศึกษาสรุปไดวา เบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีปริมาณความช้ืน คาพลังงาน      
คา aw และคา a* ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สวนเบอรเกอรไกที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงข้ึน สงผลให
มีปริมาณโปรตีนลดลง แตมีปริมาณไขมัน เย่ือใย และเถาสูงขึ้น (P<0.05) คา pH ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง     
มีคาอยูระหวาง 6.15-6.18 ในสวน % cooking loss คา L* และคา b* มีคาลดลง เมื่อใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับ
ที่สูงขึ้น (P<0.05) เบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงขึ้น สงผลใหมีตนทุนในการผลิตสูงเพ่ิมข้ึน
ตามลําดับ  
 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาการใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงระดับตาง ๆ ในเบอรเกอรไก พบวาเบอรเกอรไกทุกกลุม        
การทดลอง มีคาปริมาณความชื้นไมแตกตางกันทางสถิติ แตจะเห็นไดวาเบอรเกอรไก กลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง     
ในระดับที่สูงขึ้น มีปริมาณโปรตีนลดลง แตมีปริมาณไขมัน เย่ือใย และเถาสูงขึ้นน้ัน เน่ืองมาจากนํ้าพริกแกงปาแสนตุง    
มีปริมาณเย่ือใยเปนองคประกอบอยูสูง เพราะวานํ้าพริกแกงปาแสนตุง มีสวนผสมของพืชสมุนไพร และเคร่ืองเทศ
หลากหลายชนิด เม่ือใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงกับเบอรเกอรไกในปริมาณท่ีสูงข้ึน จึงสงผลใหเบอรเกอรไกมีปริมาณโปรตีน
ลดลง แตมีปริมาณไขมัน เย่ือใย และเถาสูงขึ้น กนกวรรณ สาโรจนวงศ (2560) ไดรายงานไววา พืชเครื่องเทศสมุนไพร    
ที่ใชเปนวัตถุดิบ ในการทํานํ้าพริกแกงปาแสนตุงนั้น มีความหลากหลายกวานํ้าพริกแกงชนิดอ่ืน ๆ และเปนพืชเครื่องเทศ
สมุนไพรในทองถ่ินภาคตะวันออกของประเทศไทย ดังแสดงรายละเอียดของสูตร นํ้าพริกแกงปาแสนตุงในตารางท่ี 1 

ในสวนของเบอรเกอรไกที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงข้ึน มีปริมาณไขมันที่สูงข้ึนตามไปดวย  
อาจเน่ืองมาจากปริมาณไขมัน มาจากวัตถุดิบพืชเครื่องเทศสมุนไพร ที่เปนสวนผสมของนํ้าพริกแกงปาแสนตุ ง  
เม่ือเบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง ในระดับที่สูงขึ้น สงผลใหมีปริมาณไขมันเปนองคประกอบที่สูงขึ้นตามไป
ดวย ในสวนของปริมาณเถาที่สูงข้ึนของเบอรเกอรไก กลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงข้ึนน้ัน แสดงใหเห็นวา  
เบอรเกอรไกกลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงข้ึน สงผลใหมีแรธาตุชนิดตาง ๆ เปนองคประกอบในปริมาณ    
ที่สูงเพิ่มข้ึนดวยตามลําดับ อยางไรก็ตาม ในสวนคาพลังงานของเบอรเกอรไก ที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับตาง ๆ     
มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ นอกจากน้ี สายใจ จริยาเอกภาส (2559) ไดศึกษาการใชใบตําลึง และผักโขม ที่ผานการตม
แลวผสมในเบอรเกอรหมูปริมาณรอยละ 7 พบวา เบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง มีปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เย่ือใย 
และเถา เทากับ 63.58, 17.18, 16.55, 0.32 และ 1.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในสวนของเบอรเกอรหมูผสมใบผักโขมมี
ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เย่ือใย และเถา เทากับ 58.73, 18.60, 20.07, 0.49 และ 1.65 ตามลําดับ จากผล
การศึกษาองคประกอบทางเคมี ของเบอรเกอรหมูผสมใบตําลงึ และผักโขม เมื่อเทียบกับองคประกอบทางเคมี ของการใช
นํ้าพริกแกงปาแสนตุงที่ระดับตาง ๆ ของเบอรเกอรไก ดังแสดงในตารางท่ี 3 จะเห็นไดวา เบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริก
แกงปาแสนตุงในระดับตาง ๆ มีปริมาณความชื้นที่ใกลเคียงกับ เบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขม แตมีปริมาณ
โปรตีน และไขมันต่ํากวาเบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขม แสดงใหเห็นวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปา
แสนตุงในระดับตาง ๆ จากสูตรที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีมีปริมาณโปรตีน และไขมันเปนองคประกอบอยูตํ่ากวาสูตรของ
เบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขม ในสวนของปริมาณเย่ือใยของเบอรเกอรไก กลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม 
มีปริมาณเย่ือใยเทากับเบอรเกอรหมูใบตําลึง ในสวนของเบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 30 กรัม  มีปริมาณ
เย่ือใยใกลเคียงกับเบอรเกอรหมูใบผักโขม แตเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 60-120 กรัม มีปริมาณเย่ือใย
สูงกวาเบอรเกอรหมูใบตําลึง และผักโขม แสดงใหเห็นวาเบอรเกอรไกกลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 60-120 กรัม จาก
สูตรที่ทําการศึกษาในครั้งน้ี มีปริมาณเย่ือใยเปนองคประกอบสูงกวาสูตรของเบอรเกอรหมผูสมใบตําลึง และผักโขมท่ีผาน
การตมแลวปริมาณรอยละ 7 นอกจากน้ี เบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลองจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีปรมิาณเถาสูงกวาเบอร
เกอรหมูใบตําลึง และผักโขม แสดงใหเห็นวาเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลองจากสูตรท่ีทําการศึกษาในครั้งน้ี มีปริมาณ
เถาเปนองคประกอบ สูงกวาสูตรของเบอรเกอรหมูผสมใบตําลึง และผักโขมที่ผานการตมแลวปริมาณรอยละ 7 ซึ่งปรมิาณ
เถาที่สูงข้ึนของเบอรเกอรไก กลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงข้ึนน้ัน แสดงใหเห็นวา เบอรเกอรไกกลุมท่ีใช
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นํ้าพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงข้ึน สงผลใหมีแรธาตุชนิดตาง ๆ เปนองคประกอบในปริมาณที่สูงเพ่ิมข้ึนดวย
ตามลําดับ    

คา aw ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 0.89-0.93 ซึ่งพิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา  
รัตนาปนนท (ม.ป.ป) รายงานวา aw เปนคาที่แสดงระดับพลังงานของน้ํา ที่มีความสําคัญตออายุการเก็บรักษา การเส่ือม
เสีย และความปลอดภัยของอาหาร คา aw มีคาต้ังแต 0-1 ซึ่งอาหารสดเปนอาหารที่เนาเสียงาย มีคา aw มากกวา 0.85  
เม่ือคํานึงถึงคา aw ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลองท่ีตรวจวัดได เบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง จัดอยูในกลุม
อาหารสด ซึ่งเปนอาหารที่เนาเสียงาย การที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑเบอรเกอรไก ใหมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน        
ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ําในตูเย็น หรือการแชแข็ง และนํามาผานกระบวนการปรุงสุกอีกครั้งกอนบริโภค เบอรเกอรไกกลุม
ที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับตาง ๆ มีคา pH อยูระหวาง 6.15-6.18 ซึ่งมีคา pH ต่ํากวาการศึกษาของ วณิชยา    
แพรดํา, เสาวนิต วุฒิไกรรัตน และศศิธร นาคทอง (2557) ไดทําการศึกษา เบอรเกอรไกผสมเน้ือไกแยกกระดูกดวย   
เครื่อง ที่อายุการเก็บรักษา ดวยการแชแข็งตั้งแต 0-180 วัน มีคา pH อยูระหวาง 6.23-6.29 ซ่ึงคา pH ของเบอรเกอรไก
ที่มีความแตกตางกันน้ัน ขึ้นอยูกับสวนผสมของวัตถุดิบในสูตรท่ีมีความแตกตางกันดวย  

สวนคาสีผิวภายนอกของเบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงในระดับตาง ๆ มีคาความสวาง (L*)      
และคาสีเหลือง (b*) ตํ่ากวาเบอรเกอรไกกลุมท่ีใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุง 0 กรัม เน่ืองมาจากนํ้าพริกแกงปาแสนตุงมีสี   
ออกเขียวเขม เม่ือนํามาใชเปนสวนผสมของเบอรเกอรไก จึงสงผลใหมีคาความสวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*) ต่ําไปดวย 
สวนคาสีแดง (a*) ของเบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ เบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปา
แสนตุง 0 กรัม มีเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักหลังการปรุงสุกดวยการนึ่ง สูงกวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใชนํ้าพริกแกงปา
แสนตุงในระดับตาง ๆ ซึ่งคาเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักหลังการปรุงสุกของผลิตภัณฑ ย่ิงมีคาตํ่าย่ิงดี ถามีคาตํ่าแสดง
ใหเห็นวา ผลิตภัณฑน้ันสูญเสียนํ้าหนักหลังการปรุงสุกต่ําดวย สงผลใหผูประกอบการมีกําไรที่สูงขึ้นตามไปดวย เบอรเกอร
ไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณท่ีสูงขึ้น สงผลตอตนทุนในการผลิตสูงเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ซ่ึงตนทุนที่เพ่ิมขึ้น     
ก็มาจากตนทุนของนํ้าพริกแกงปาแสนตุงท่ีใชในปรมิาณที่สูงข้ึนของแตละกลุมการทดลอง 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม ในสวนของลักษณะเน้ือสัมผัส สารตานอนุมูลอิสระ อายุการเก็บรักษา และทดสอบ
ทางดานประสาทสัมผัสของผูบริโภค ตอผลิตภัณฑเบอรเกอรไกที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงระดบัตาง ๆ ดวย เพื่อเปนขอมูล 
ใชประกอบในการตัดสินใจ ในการผลิตเบอรเกอรไกสูตรที่เหมาะสมเพ่ือการจําหนายตอไป และเปนการเพ่ิมมูลคา        
ของผลิตภัณฑเบอรเกอรไก ที่ใชนํ้าพริกแกงปาแสนตุงใหสูงมากย่ิงข้ึน 
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ความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเส่ือม 
Satisfaction of Medical Herbs Tattoo in patient with knee osteoarthritis. 

พรพรรณ คํามา 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

*Corresponding Author E-mail: paapim5555566666@gmail.com 

 
บทคดัยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขา
เส่ือม ทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานการรักษาพยาบาล 2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย 3) ดานอาคารสถานที่ 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม คลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล พุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยมารับบริการต้ังแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2564 จํานวน 
50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คาเฉลี่ย (�̅�) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 
ผลการวิจัย พบวา ผูรับบริการมีระดบัความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเส่ือม โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทย
แผนไทย 2) ดานอาคารสถานที่ 3) ดานการรักษาพยาบาล และพบวาการสักยาสมุนไพรสามารถลดอาการเจ็บปวดขอเขา 
และมีอาการขอเขาฝดลดลง 

คําสําคญั: ความพึงพอใจ, การสักยาสมุนไพร, ขอเขาเส่ือม 
 

Abstract 
 This study aims at studying Satisfaction of herbal oil tattoo medicine in Osteoarthritis Knee in 
3 sections; 1) Medical treatment 2) Service aspects of Thai traditional medicine personnel 3) location. 
The sample group patient herbal oil tattoo medicine treat Osteoarthritis Knee Osteoarthritis Knee clinic 
in Primary Care Cluster Phu Toei Wichian Buri Phetchabun. The sample groups of 50 during 1 April - 30 
September 2021. The questionnaires that were rated scale were used as research material. The average 
and standard deviation (S.D.) were used for statistic analysis. 

The results indicated that the satisfaction of herbal oil tattoo medicine in Osteoarthritis Knee. 
All the sections were accepted in very good level. The order of satisfaction in each section was                
1) Service aspects of Thai traditional medicine personnel 2) location 3) Medical treatment and indicated 
that reduce knee pain, reduced knee stiffness. 
Keywords: satisfaction, herbal oil tattoo medicine, Osteoarthritis Knee 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลากหลายมิติ กําลังกาวเขาสูการเปนสังคมสูงอายุ
ระดับสมบูรณใน พ.ศ.2564 ซึ่งหมายความวา จะมีผูสูงอายุมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ                
โดยคาดการณวาใน พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผูสูงอายุมากกวารอยละ 28    
ของประชากรทั้งหมด (กรมสุขภาพจิต, 2563) แสดงถึงการเปนสังคมแหงผูสูงอายุหรือผูสูงอายุกําลังจะกลายเปน
ประชากรกลุมใหญของประเทศ ผลของการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรยอมสงผลกระทบทั้งในแงตางๆ อาทิเชน                 
ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานสุขภาพ จากปญหาดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอม      
เพ่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) ผูสูงอายุสวนใหญมักเจ็บปวยดวย โรคทางสมอง โรคขอเขาเสื่อม โรคกระดูก
พรุน รวมถึงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เปนตน การเจ็บปวยเรื้อรังเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญ        
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และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โรคขอเขาเสื่อมเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญอันกอใหเกิดความทุพพลภาพ อีกทั้งยัง
สงผลกระทบตอคุณภาพชวีิตของผูปวยและครอบครัว (ธีรยุทธ เกษมาลี และคณะ, 2561)  
 โรคขอเขาเสื่อม (Knee Osteoarthritis) เปนโรคที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมของขอในผู ใหญ           
และผูสงูอายุ (Adult and elderly group) อันกอใหเกิดความทุพพลภาพเนื่องจากเปนโรคขอที่พบบอยที่สุด ทําใหผูปวย
ตองมีชีวิตอยูอยางไรสมรรถภาพในการประกอบอาชีพหรือการใชชีวิตประจําวัน เน่ืองจากมีพยาธิสภาพที่กระดูกออน     
ผิวขอ ชองวางผิวขอหายไปและกระดูกออนผิวขอชํารุดไปหมดหรือกระดูกปลายขอทรุดตัว ซ่ึงกอใหเกิดอาการปวด      
จากผิวขอชํารุดและอักเสบ หากเปนตอเน่ืองทําใหเกิดโรคขอเส่ือมรุนแรง สงผลใหเขาโกงมากข้ึน (Pereira et al., 2011) 
โดยการเสื่อมของขอเขา รอยละ 80 สงผลใหการเคลื่อนไหวของขอที่จํากัด รอยละ 25 อาการปวดทําใหการเคลื่อนไหว
ลําบากและมีการเคลื่อนไหวไดลดลง มีผลกระทบตอการทํากิจวัตรประจําวัน เกิดความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ และสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลง นอกจากนี้ภาวะของขอเขาเสื่อมจะทําใหผูสูงอายุมีการทรงตัวไมดี เส่ียงตอการพลัด
ตก หกลม ทําใหสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง กอใหเกิดความพิการและอยูในภาวะพึ่งพา (Woolf AD, 2003)       
โรคขอเขาเสื่อมเปนความเจ็บปวยเรื้อรังท่ีเกิดควบคูไปกับกระบวนการสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น สวนใหญพบในกลุมผูท่ีอยูใน
วัยทํางานถึงวัยผูสูงอายุ จากการเก็บขอมูลในผูปวยท่ีมีอายุมากกวา 50 ป ท่ีมาพบแพทยดวยอาการปวดขอ พบวา           
รอยละ 50 ปวยดวยโรคขอเขาเส่ือม โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย (สํานักพัฒนาวิชาการแพทย กรมการแพทย, 
2548) เน่ืองจากหญิงวัยหมดประจําเดือนจะขาดขาดฮอรโมนเอสโตรเจน สงผลใหเกิดกระบวนการเสื่อมสภาพ           
ของรางกายเร็วขึ้น (Felson et al., 1995 อางถึงใน วาสนา กรุดไทย, 2553) สาเหตุที่สําคัญอีกประการคือ ดวยลักษณะ
การดําเนินชีวิตในปจจุบันที่ใชชีวิตอยางเรงรีบ ขาดการออกกําลัง การทํางานหรือการเลนกีฬาท่ีตองใชแรงกระทํา         
ผานขอเขามาก การรับประทานอาหารท่ีไมถูกหลักโภชนาการลวนเปนปจจัยสงเสริมใหประชากรประสบกับภาวะโรคอวน 
ซ่ึงปจจัยดังกลาวสงผลใหพบจํานวนผูปวยที่เปนโรคขอเขาเสื่อมเพิ่มมากข้ึน (กีรติ เจริญชลวานิช, 2559)  

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย ตั้งอยูอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยบริการ
สุขภาพดานปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัว (Primary Cary Cluster) มีทีมหมอครอบครัว ประกอบไปดวย แพทยเวช
ศาสตรครอบครัวและสหวิชาชีพ ดูแลประชาชนแบบองครวมดวยกระบวนการเวชศาสตรครอบครัว มีงานแพทยแผนไทย
จึงไดเปดคลินิกบริการโรคขอเขาเสื่อมข้ึน โดยบูรณาการงานรวมกับกลุมสหวิชาชีพ โดยมีเปาหมายมุ ง เนน                    
ใหการบําบัดรักษาในกลุมผูสูงอายุเปนอันดับแรก รองลงมาคือกลุมวัยแรงงาน และกลุมอื่นๆ ตามลําดับ โดยเปดใหมี
บริการตรวจวิเคราะหโรคและบําบัดรักษาโรคขอเขาเสื่อม  มบีริการดานหัตถการ เชน การนวดรักษา การประคบสมุนไพร 
การพอกยาสมุนไพร การสักยาสมุนไพร การรักษาดวยยาสมุนไพร บริการใหความรูและคําแนะนําหลังการรักษา เชน การ
ทํากายบริหารเขา การรับประทานอาหาร และพบวาการสักยาสมุนไพรสามารถลดความปวด อาการฝด และเพิ่ม
ความสามารถในการใชงานของขอเขาดีข้ึน สามารถใชเปนทางเลือกในการรักษาผูปวย มีระยะหางของเวลาที่กลับมา    
ปวดซ้ํานานขึ้น และยังเปนการสงเสริมภูมิปญญาการแพทยพื้นบานการสักยารักษาโรค ซ่ึงองคความรูเร่ืองการสักยาไดรับ
การถายทอดจากนายชเอม  ขุมเพชร ทานเปนแพทยแผนไทยที่มีองคความรูทางการแพทยพื้นบานในดานการสักยารักษา
โรค การสักยาเปนการแพทยพื้นของบานจังหวัดลําพูนที่ผสมผสานความรูดานการนวดรักษา การทานํ้ามันสมุนไพร      
จากแพทยพ้ืนบานจังหวัดสุโขทัย ดังน้ันการสักยา จึงหมายถึง วิธีการใหยา โดยการใชเข็มเหล็ก หรืออุปกรณที่มี        
ความแหลมคม ทิ่มลงไปบนผิวหนัง เพ่ือนํายาสมุนไพรเขาสูรางกาย ชวยลดอาการปวด ปรับสมดุลเลือดของรางกาย       
(ศิริภัสสร บริบูรณ และคณะ, 2562) การสักยา เปนกรรมวิธีของภูมิปญญาไทยที่ผานการรับรอง ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพื้นบาน พ.ศ.2562 (ประกาศคณะกรรมการหมอพื้นบาน พ.ศ. 2562, 2562) นับเปน
สวนหน่ึงของภูมิปญญาดานสุขภาพ โดยมีการใชความรูที่สืบทอดกันมาในชุมชนทองถ่ิน ที่มีความสอดคลองกับ ความคิด 
ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรของทองถ่ิน ต้ังแตอดีตมาถึงในปจจุบัน สะทอนใหเห็นบทบาทการดํารงอยู
ของการแพทยพื้นบาน ในการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชุมชน และการบูรณาการดูแลสุขภาพในระบบสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ (กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก, 2562) จากการติดตามผลทางคลินิก พบวา ผูปวย
ที่มารับบรกิารคลินิกขอเขาเสื่อมมีอาการปวดทุเลาขึ้น แตยังขาดการเก็บขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม ท้ัง 3 ดาน 
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คือ ดานการรักษาพยาบาล ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย และดานอาคารสถานที่ เพ่ือนําผลการศึกษา  
ที่ไดมาพัฒนางานและใชในการวางแผนใหการพยาบาลในผูปวยที่มีภาวะขอเขาเสื่อมตอไป 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนเอกสาร         
และงานวิจัยที่เก่ียวของ ซ่ึงมีเน้ือหา ดังน้ี 
 สมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย (2553) ใหคําจํากัดความไววา โรคขอเขาเสื่อม หรือ osteoarthritis of 
knee คือ โรคทีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมของขอเขา ตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโรคน้ี             
คือที่กระดูกออนผิวขอ (articular cartilage) ในขอชนิดที่มีเยื่อบุ (dirathorodial joint) โดยพบการทําลายกระดูกออน
ผิวขอซึ่งเกิดขึ้นอยางชาๆ อยางตอเน่ืองตามการเวลาที่ผานไป โรคน้ีสวนใหญพบในผูอายุ 
 ไกรสีห ลิ้มประเสริฐ (2554) ใหคําจํากัดความไววา โรคขอเขาเส่ือม เกิดจากเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของธาตุ
ตามปกติของธรรมชาต ิเกิดจากความเสื่อมของรางกายตามอายุ ตามการเวลา เชน ผูสูงอายุการทํางานอวัยวะตางๆลดลง 
ชาลง ทําไดนอยลง และเกิดจากเปล่ียนแปลงไปอยางผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพ มีการกระทบจากภานอกรางกาย       
และภายในรางกาย โดยที่ธาตุตางไปรับตัวเองไมได เสียสมดุลมีการฉุดร้ังธาตุอื่นๆเสียสมดุลปรวนแปรไปดวย จนเกิด
อาการตางๆขึ้น เกิดทุกขเวทนา 
 สุทธิรา ขุมกระโทก และคณะ (2559) กลาววา การสักยาแบงไดออกเปน 2 ประเภท คือ การสักยาเพ่ือรักษา
พิษงแูละแมงมุม และการสักยาเพ่ือรักษาอาการ เจ็บปวด เชน ปวดกลามเนื้อหรอืเสนเอ็น เปนการสักเพื่อปรับสมดุลเลือด 
ข้ันตอนการสัก เริ่มจากการหยดนํ้าลงบริเวณที่ตอง รักษา เชน กรณีรักษาพิษ ใหหยอดนํ้ายารอบๆปากแผล                 
แตถารักษาอาการปวดเมื่อยใหหยดน้ํายาไปตามแนวเสนที่ตองการรักษาอาการปวด จากน้ันใชเข็มสักบริเวณที่มี         
หยดนํ้ายาทุก 5-6 ครั้งตอจุดแทงบริเวณผิวหนัง ไมลึกมากเหมือนการสักยันต เม่ือนํ้ายาแหงแลวใชสําลีชุบน้ํามันบึ้งแดง
หรือนํ้ามันเลียงผาเช็ดบริเวณที่สักไว เข็มที่ใชในการสักเดิมเปนโลหะที่มีหัวเปนเข็มคู แตในปจจุบันสวนใหญใชเข็มฉีดยา       
ผูรูที่ทําการสักรักษาในปจจุบันพบวามีเฉพาะผูชาย ทั้งน้ีเน่ืองจากการสักตองมีคาถาและ ตองใชของมีคม ซึ่งเปนเรื่องที่
ผูหญิงสวนใหญไมถนัด  
 ศิริภัสสร บริบูรณ และคณะ (2562) ไดการศึกษาภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน สักยารักษาโรค กรณีศึกษา              
นายชเอม ขุมเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและรวบรวมองคความรู แนวคิด ทฤษฎีการสักยารักษาโรคของนายชเอม  
ขุมเพชร การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต ใชกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว
และแบบภาพนิ่ง รวมทั้ง ใชการบันทึกเสียง ซึ่งองคความรูและทฤษฏี ของนายชเอม ขุมเพชร เกิดจากการนําความรู     
จากการศึกษาการแพทยพื้นบาน การสักยากับการศึกษาทางดานการแพทยพ้ืนบานนวดรักษาและการทําน้ํามันสมุนไพร
มาผสมผสานกัน เกิดเปนองคความรูการสักยารักษาโรคขึ้น โดยองคความรูที่ไดประกอบดวยแนวเสนการสัก ขอปฏิบัติ
และขอหาม วัสดุอุปกรณ นํ้ามันสมุนไพร วิธีการสัก รวมถึงวิธีการรักษาการศึกษาวิจัยน้ีเปนการรวบรวมองคความรู     
และภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบานการสักยารักษาโรคของนายชเอม ขุมเพชรใหเปนระบบและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
พื้นบานใหคงอยูสืบไป 
 อริรุทธ สิงหกุล และคณะ (2563) ไดศึกษา ผลของการสักยาตอระดับความปวดของโรคลมปลายปตคาต
สัญญาณ 3 หลัง ในพื้นที่ อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี เปนการวิจัยก่ึงการทดลองกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลอง 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสักยาตอระดับความปวดของโรคลมปลายปตคาตสัญญาณ 3 หลัง            
และเปรียบเทียบระดับความปวดกอนและหลังการไดรับการสักยา คํานวณขนาดตัวอยางโดยใช G* Power ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 32 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และทําการสักยาเพ่ือรักษาอาการปวด ณ สถานบริการแพทย
แผนไทยของเอกชนแหงหน่ึง ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษา พบวาอาสาวิจัยมีอาการปวดตื้อๆ รอยละ 62.5        
ปวดหนัก รอยละ 46.9 ภายหลังสักยา ผูปวยรูสึกปวดลดลง รอยละ 96.9 โดยกอนไดรับการสักยา ระดับความปวดเฉลี่ย 
เทากับ 3.25 หลังการสักยา เทากับ 0.97 ซ่ึงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .01) จึงควรมีการใชวิธีการสักยา
เปนทางเลือกในการรักษาอาการปวดกลามเน้ือ และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นความยาวนานของอาการปวดที่ลดลง 
รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับหัตถการทางการแพทยแผนไทยวิธีการอ่ืนๆ ที่ใชรกัษาอาการปวดกลามเน้ือ  
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 ภูมิรัตน หาญศุภกุล และคณะ (2560) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการนวดแผนโบราณเพื่อสขุภาพ
ในกรงุเทพมหานคร มีวัตถุประสงค คอื เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการนวดแผนโบราณเพื่อสขุภาพของผูสูงอายุ
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุประมาณ 70-79 ป 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ไมไดทํางาน มีรายได 5,001-10,000 บาท ปจจัยท่ีมีผล                  
ตอการตัดสินใจการใชบริการ นวดแผนโบราณ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ ปจจัยดานข้ันตอนการบริการ                
มีระดับความสําคัญมาก เพราะคุณภาพการบริการโดยรวมของรานนวดอยูในระดับดีมาก เปนปจจัยที่แสดงใหเห็นถึง
คุณภาพโดยรวมและเปนที่ยอมรับของลูกคา ผลการวิจัย พบวา ลักษณะประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ การศกึษา อาชีพ 
รายได เฉล่ียตอเดือนที่ตางกัน มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผู ใชบริการนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผกาพันธ อรพินทเงิน และคณะ (2555) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการนวดแผนไทย           
ของนักทองเที่ยวตางชาติ การศึกษาของงานวิจัยน้ีพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางเพ่ือมาทองเที่ยวและพํานักอยูใน
ประเทศไทยตํ่ากวา 6 เดือน สวนใหญไมเคยมีประสบการณในการใชบริการนวดแผนไทยมากอน และรับรูขอมูลขาวสาร
ของบริการนวดแผน ไทยมาจากเอกสาร /วารสารทองเท่ียวแนะนํา มีวัตถุประสงคในการนวดเพ่ือผอนคลาย และเลือก
รูปแบบการนวด คือ นวดผอนคลายและนวดฝาเทา เม่ือมีโอกาสไดมาเมืองไทยจะกลับมาใชบริการอีก ทั้งน้ีนักทองเที่ยว
ตางชาติเหลาน้ีจะแนะนําตอให เพ่ือนญาติคนรูจักไดมาลองใชบริการนวดแผนไทย สถานบริการมีความสะอาด และมี
บรรยากาศสรางความผอนคลาย สามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคได 
 ดังน้ันการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเส่ือม ณ คลินิก     
ขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือศกึษาระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการรักษาพยาบาล ดานการใหบริการ         
ของเจาหนาที่แพทยแผนไทย และดานอาคารสถานที่ ซึ่งขั้นตอนการสักยาสมุนไพรเปนวิถีการปฏิบัติเพื่อการบําบัดรักษา
อาการขอเขาเส่ือม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเส่ือม คลินิกขอเขาเส่ือม 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาการวิ จัยเชิงสํารวจ (Survey research) มุง ศึกษาระดับความพึงพอใจ             

ของผูมาบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเส่ือม ณ คลินิกขอเขาเส่ือม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยมารับบริการต้ังแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2564  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูปวยที่มารับบริการคลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลพุเตย อําเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2564 จํานวน 119 คน  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูปวยที่มารับบริการสักยาสมุนไพร ณ คลินิกขอเขาเสื่อม โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 
50 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ 
จํานวนขอเขาที่ปวด ระยะเวลาที่เริ่มปวด ความถี่ของความปวด ความถ่ีการการใชยาแกปวด และประวัติอุบัติเหตุ  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานการ
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รักษาพยาบาล จํานวน 5 ขอ 2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย จํานวน 3 ขอ 3) ดานอาคารสถานท่ี 
จํานวน 3 ขอ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเปน 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยกําหนด
เกณฑโดยใชเกณฑการแปลผลคาเฉล่ีย (Best) ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายความวา ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.90 – 2.60  หมายความวา  ความพึงพอใจระดับนอย 
     คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายความวา  ความพึงพอใจระดับปานกลาง                            
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายความวา  ความพึงพอใจระดับมาก 
       คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายความวา  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content validity) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก แพทยแผนไทย 
พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 50 คน แตไมไดเขารวมโครงการ นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแอลฟาครอนบาค เทากับ 0.75 ซึ่งเปนคาความเช่ือถือไดและสามารถนําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมลู  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูศกึษาทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ              
เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัยและขออนุญาต เก็บรวบรวมขอมูล โดยงานวิจัยน้ีไมไดขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค รูปแบบการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล 

3. ผูศกึษาใหผูรับบรกิารลงนาม ยินยอมในแบบพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
4. เก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหและแปรผล 

 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากเก็บขอมูล จะนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะหในการศึกษา
ครั้งน้ี คือ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคขอเขาเส่ือม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ  

 2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเส่ือม ทั้ง 3 ดาน ใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจะนําเสนอใน 2 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษา

อาการขอเขาเส่ือม  
 1. ขอมูลสวนบุคคล  
 ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม คลินิกขอเขาเส่ือม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.00 และเพศชาย คิดเปน
รอยละ 28.00 ผูรับบรกิารสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 10 
และมีสถานภาพอยารางนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.00 ผูรับบรกิารสวนใหญมีอายุอยูในชวง 51-60 คิดเปนรอยละ 46.00 
รองลงมามีอายุอยูในชวงนอยกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 26.00 และมีอายุ 71 ปขึ้นไปนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8.00 
ผูรับบริการสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมามีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 42.00 และมีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและอื่นๆนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.00 ผูรับบรกิารสวนใหญมีอาการปวดขอเขาขางเดียว คิดเปน
รอยละ 82.00 และมีอาการปวดขอเขาทั้ง 2 ขาง คิดเปนรอยละ 18.00 ผูรับบริการสวนใหญมีระยะเวลาท่ีเริ่มปวดอยู
ในชวง 1-4 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมามีระยะเวลาที่เริ่มปวดอยูในชวงนอยกวา 1 ป และมีระยะเวลา
การปวด 11 ปขึ้นไป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 4.00  ผูรับบริการสวนใหญมีความถ่ีของความปวดอาทิตยละคร้ัง คิดเปน
รอยละ 56.00 รองลงมาคือปวดเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 30.00 และปวดวันละ 1 คร้ัง นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
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14.00 ผูรับบริการสวนใหญมีความถี่การใชยาแกปวดอาทิตยละครั้งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมา คือ          
ไมรับประทานยา คิดเปนรอยละ 38.00 และมีการใชยาแกปวดนอยสุดเดือนละ 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.00 ผูรับบริการ
สวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุเก่ียวกับขอเขา คิดเปนรอยละ 88.00 และมีประวัติการประสบอุบัติเหตุเก่ียวกับเขา       
คิดเปนรอยละ 12.00 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป     
ดานลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n = 50) รอยละ 

เพศ    
       ชาย 14 28 

       หญิง 36 72 
สถานภาพ   

       โสด 5 10 

       สมรส 38 46 

       หมาย 4 8 

       อยาราง 3 6 

อายุ   
       นอยกวา 50 ป 13 26 
       51-60 ป 23 46 
       61-70 ป 10 20 
       71 ปข้ึนไป 4 8 
อาชีพ   
       เกษตรกร 23 46 
       รับจาง 21 42 
       รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 6 

       อ่ืนๆ 3 6 

จํานวนขอเขาท่ีปวด   

       ขางเดียว 41 82 

       ทั้ง 2 ขาง 9 18 

ระยะเวลาที่เริ่มปวด   

       นอยกวา 1 ป 15 30 

       1-4 ป 29 58 

       5-10 ป 4 8 

       11 ป ข้ึนไป 2 4 

 

ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป (ตอ)   
ดานลักษณะสวนบุคคล จํานวน (n = 50) รอยละ 

ความถ่ีของความปวด   

       วันละ 1 คร้ัง 7 14 

       อาทิตยละครั้ง 28 56 

       เดือนละคร้ัง 15 30 

ความถ่ีการใชยาแกปวด   
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       ไมรับประทาน 19 38 

       วันละ 1 คร้ัง 11 22 

       อาทิตยละ 1 ครั้ง 16 32 

       เดือนละ 1 คร้ัง 4 8 

  

 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม 

ผูรับบรกิารสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเส่ือมในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.44)  เม่ือ

จําแนกเปนดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด (�̅� = 4.51) 

รองลงมา คอื ดานอาคารสถานที่ (�̅� = 4.42) และดานการรักษาพยาบาลมีความพึงพอใจนอยที่สุด (�̅� = 4.40) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพร
รักษาอาการขอเขาเส่ือม 

การบริการ 𝒙 SD. การแปลผล 

1. ดานการรักษาพยาบาล  4.40 0.56 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย                4.51 0.42 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ดานอาคารสถานที่  4.42 0.40 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.44 0.46 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมมีระดับความพึงพอใจดานการรักษาพยาบาลในภาพรวม   

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (�̅� = 4.40) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ผูปวยมีอาการเจ็บปวดขอเขาลดลง               

มีความสามารถในการยืน เดิน ลุก น่ัง ดีขึ้น และมีอาการขอเขาฝดลดลง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.42) 

รองลงมา คือ ผูปวยมีชวงเวลาในการลุกเดินดีขึ้น (�̅� = 4.40) และการสักยาสมุนไพรมีความปลอดภัย มีระดับความ      

พึงพอใจนอยที่สุด (�̅� = 4.36) 
 ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมมีระดับความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาที่

แพทยแผนไทยในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.51) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา การใหขอมูล 

คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพ่ือใหสามารถดูแลตนเองได มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.64) รองลงมา คอื การให

เกียรติตอทานและความเสมอภาคในการใหบริการ (�̅� = 4.50) และความสุภาพ ออนนอม ย้ิมแยมแจมใส วาจาสุภาพ     

มีระดบัความพึงพอใจนอยที่สุด (�̅� = 4.38) 
 ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมมีระดับความพึงพอใจดานดานอาคารสถานที่ในภาพรวม      

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.42) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา หองมีแสงสวางอยางเพียงพอ และการระบาย

อากาศที่ดี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.50) รองลงมา คือ หองนํ้าเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ               

(�̅� = 4.44) และสถานท่ีมีความสะอาด เปนระเบียบ มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด (�̅� = 4.32) 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูรับบรกิารเก่ียวกับความพึงพอใจ จําแนกรายขอ  

การบริการ 𝒙 SD. การแปลผล 

1. ดานการรักษาพยาบาล(ตอ)    
   1.1 ผูปวยมีอาการเจ็บปวดขอเขาลดลง 4.42 0.54 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   1.2 ผูปวยมีความสามารถในการยืน เดิน ลุก นั่ง ดีข้ึน 4.42 0.61 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   1.3 ผูปวยมีอาการขอเขาฝดลดลง 4.42 0.50 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   1.4 ผูปวยมีชวงเวลาในการลุกเดินดีข้ึน 4.40 0.53 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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   2.2 การใหเกียรติตอทานและความเสมอภาคในการใหบริการ 4.50 0.54 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   2.3 การใหขอมูล คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได 4.64 0.53 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.51 0.58 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ดานอาคารสถานท่ี    
   3.1 สถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ 4.32 0.51 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   3.2  มีแสงสวางอยางเพียงพอ และการระบายอากาศที่ดี 4.50 0.54 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   3.3 หองน้ําเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ 4.44 0.54 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.42 0.53 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเส่ือม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับ       

พึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย ดานอาคาร
สถานที่ และดานการรักษาพยาบาล 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมท่ีมีตอดานการใหบริการ            
ของเจาหนาที่แพทยแผนไทย โดยรวมและรายขอ อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
คือ เจาหนาที่สามารถใหขอมูล คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได รองลงมา คือ เจาที่ใหเกียรติ      
ตอทานและความเสมอภาคในการใหบริการ และนอยที่สุด คือ เจาหนาท่ีมีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส วาจา
สุภาพ  
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมท่ีมีตอดานอาคารสถานที่ โดยรวม
และรายขอ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ หองมีแสงสวางอยางเพียงพอ 
และมีการระบายอากาศที่ดี รองลงมา คือ หองนํ้าเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ และนอยที่สุด คือ สถานที่มีความ
สะอาด เปนระเบียบ  
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อมท่ีมีตอดานการรักษาพยาบาล 
โดยรวมและรายขอ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ผูปวยมีอาการเจ็บปวด
ขอเขาลดลง ความสามารถในการยืน เดิน ลุก นั่ง ดีขึ้น และมีอาการขอเขาฝดลดลง รองลงมา คือ ผูปวยมีชวงเวลาในการ
ลุกเดินดีขึ้น และนอยที่สุด คือ ดานความปลอดภัยในการสักยาสมุนไพร  
 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเส่ือม พบวา ผูปวยมีความ
พึงตอใจมากที่สุด และพบวาการสักยาสมุนไพรสงผลใหมีอาการเจ็บปวดขอเขาลดลง ความสามารถในการยืน เดิน ลุก น่ัง 
ดีขึ้น และมีอาการขอเขาฝดลดลง ผูปวยมีชวงเวลาในการลุกเดินดีข้ึน ดานความปลอดภัยในการสักยาสมุนไพร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ (อริรุทธ สิงหกุล และคณะ 2563) ไดศึกษา ผลของการสักยาตอระดับความปวดของโรคลมปลายปตคาต
สัญญาณ 3 หลัง ในพ้ืนที่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การสักยาลดอาการปวดกลามเน้ืออยางมีนัยสําคัญ      
ทางสถิตทิี่ .05 ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย คือ เจาหนาที่สามารถใหขอมูล คําแนะนาํในการปฏิบัติตัว
เพ่ือใหสามารถดูแลตนเองได ใหเกียรติและความเสมอภาคในการใหบริการ เจาหนาที่มีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยม
แจมใส วาจาสุภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ (ภูมิรัตน หาญศุภกุล และคณะ, 2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ        
ของผูสูงอายุตอการนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุที่มาใชบริการนวดแผนโบราณ       
เพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ ใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
และระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอดานอาคารสถานที่ คือ หองมีแสงสวางอยางเพียงพอ และการระบาย
อากาศที่ดี หองนํ้าเพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ สอดคลองกับงานวิจัย       
ของ (ผกาพันธ อรพินทเงิน, 2555) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการนวดแผนไทยของชาวตางชาติ พบวา สถาน
บริการมีความสะอาด และมีบรรยากาศสรางความผอนคลาย สามารถสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค 
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การสกัยาเปนอีกทางเลือกหน่ึงแกผูปวยที่มีอาการขอเขาเส่ือม หลังการรักษาพบวา ผูปวยที่มีอาการปวดขอเขา 
อาการฝดลดลง สามารถทํากิจวัตรประจําวันดีข้ึน สงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยและมีความม่ันใจ
แนวทางการสักยา เปนทางเลือกในการรักษาผูปวย และยังเปนการสงเสริมภูมิปญญาดานสุขภาพ ซ่ึงการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย เปนอีกงานที่ดูแลประชาชนทั้งในดานปองกัน สงเสริม 
ฟนฟู รักษา และติดตามผล ดูแลผูปวยแบบองครวม 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
      1.1 ดานการรักษาพยาบาล  ควรศกึษาดานประสิทธิผลการรักษาขอเขาเส่ือมสักยาสมุนไพร         
และดานความปลอดภัยในการสักยาสมุนไพร ผูจัยควรอธิบายหลักเทคนิคปราศจากเชื้ออุปกรณและเข็มสักยาใหกับ
ผูรับบรกิารรบัทราบ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูรับบริการ      
  1.2 ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย ควรมีการพัฒนาทักษะความรูความสามารถ    
ของเจาหนาที่สม่ําเสมอเพ่ือประสิทธิผลของการรักษาผูปวย 
                        1.3 ดานอาคารสถานที่ ในสวนของความสะอาดของสถานบริการ และบรรยากาศ/การตกแตงสถานที่
ใหบริการ ควรดูแลในเรื่องของความสะอาด ความเรียบรอยของอาคารสถานที่ ตลอดจนการตกแตงสถานท่ีใหรูสึกผอน
คลาย ปลอดภัย 
        2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
            2.1 ควรเพิ่มจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาและระยะเวลาในการเก็บขอมูล เพื่อใหไดจํานวน
ขอมูลมีความนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 
                     2.2 ควรเพิ่มจํานวนขอแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  
                      2.3 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการรักษาโรคขอเขาเส่ือม ในประเด็นการลดอาการปวดเขา อาการ
ฝด การเคล่ือนไหวเขา และคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังรับบริการสักยาสมุนไพร รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับหัตถการ
ทางการแพทยแผนไทยวิธีการอ่ืนๆ ท่ีใชรักษาอาการปวดกลามเน้ือ   
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การเลือกแหลงท่ีอยูอาศัย และชนิดอาหารธรรมชาติของปูหินกามฟา  

Thalamita crenata ในบริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

Habitat preference and natural diet of spiny rock crab Thalamita crenata  
at Ao Yang Bay, Chanthaburi Province 

ชุตาภา คณุสุข*, สรศักดิ์ นาคเอ่ียม, เสาวภา สุราวุธ, ธัญญรัตน ปดธุลี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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บทคดัยอ 

 การศึกษาโครงสรางประชากร ความชุกชุม แหลงท่ีอยูอาศัยและชนิดของอาหารตามธรรมชาติของปูหิน 
Thalamita crenata บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการครอบคลุม 2 ฤดูกาล โดยฤดูแลงศึกษาในเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน ศึกษาในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ผลการศึกษาพบปูหินกามฟา
ทั้งหมด 40 ตัว มีอัตราสวนเพศเทากับ 1:1 ชวงขนาดความกวางกระดองอยูระหวาง 2.1-8.0 เซนติเมตร โดยพบมากที่สุด
ในชวงขนาดความกวางกระดอง 5.1-6.0 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและนํ้าหนักของปูหิน      
พบความสัมพันธ คือ W = 0.0001CW3.2393  แหลงที่อยูอาศัยของปูหินกามฟาพบมากที่สุดในระบบนิเวศหาดหินที่มี
สาหรายทะเล พบ 78% สวนในระบบนิเวศปะการัง พบปูหินกามฟาเทากับ 22% ความชุกชุมตามฤดูกาล พบในฤดูฝน 
(55%) มากกวาฤดูแลง (45%) ปจจัยกายภาพที่มีความสัมพันธกับความชุกชุมของปูหินกามฟา ไดแก คาความเปนกรด
ดาง สําหรับชนิดอาหารกลุมหลักตามธรรมชาติ ไดแก ปลา 21.30% ครัสเตเชียน 21.30% และอินทรียสาร 19.60% 
สวนอาหารกลุมรอง ไดแก ทราย 14.70% สาหราย 11.40% หอย 6.50% และพลาสติก 4.90% ตามลําดับ ผลการศึกษา
ชนิดอาหารพบวาปูหินกามฟาเปนผูบริโภคท่ีกินไดทั้งพืชและสัตว (omnivore) โดยมีปจจัยที่มีผลตอการกินอาหารของปู 
ไดแก เพศ และฤดูกาล (p<0.05) นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของกิจกรรมมนุษยที่มีตอประชากรปู น่ันคือ 
ขยะพลาสติก ที่เปนองคประกอบของเคร่ืองมือประมงอวนจมปู ที่ปูมีการกินเขาไปเน่ืองจากเครื่องมือประมงชนิดนี้         
มีการถูกทิ้งในแหลงท่ีอยูอาศัยบริเวณหาดอาวยาง  
คําสําคัญ: หินกามฟา, แหลงที่อยูอาศยั, ชนิดอาหารธรรมชาติ, หาดอาวยาง, จันทบุรี 

 

Abstract 
  Population structure, abundance, habitat and natural diet of rock crab (Thalamita crenata) at  
Ao Yang Bay, Chanthaburi Province. This research was conducted covered two seasons. Dry season was 
in February to April whereas wet season was in May to July 2021. The result found that forty spiny rock 
crabs, sex ratio was 1:1. Carapace size distribution was ranged 2.1-8.0 cm and highest size distribution 
was showed in 5.1-6.0 cm. The relationship between carapace width and weight was W = aCW. The 
spiny rock crab was inhabited highest in rocky shore covered seaweed as 75% whereas coral reef was 
found 22.5%. Seasonal abundance was highest in wet season (55%) while the dry season was 45%. The 
relationship between physical factor and abundance of crab was significantly with pH (p<0.05). The 
major natural diet were fish (21.30%), crustacean (21.30%) and organic matter (19.60%). The minor 
group were sand (14.70%), seaweed (11.40%) mollusk (6.50%) and plastic (4.90%), respectively. These 
results showed this crab species was omnivore that had influenced with sex and season (p<0.05). In 
addition to, this result showed the impact of human activity particularly garbage problem. The 
composition of fishing gear such as crab gill net was feed by this crab due to it was discarded in its 
habitat at Ao Yang Bay. 
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Keywords: Thalamita crenata, habitat, natural diet, Ao Yang Bay, Chanthaburi Province  
 

บทนํา 
ปญหาการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย เปนปญหาสําคัญที่ตองมี

การแกไขโดยเรงดวน เน่ืองจากสงผลตอการพัฒนาที่ย่ังยืน ขอท่ี 14 ไดแก ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใตนํ้า (Life below water)       

ซ่ึงปฏิเสธไมไดเลยวาปญหาที่เกิดน้ีเกิดจากจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การทําประมงที่มากเกินกําลังผลิตตามธรรมชาติ 

ใชเครื่องมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีการท้ิงเคร่ืองมือประมงที่ไมไดใชแลวใหเปนขยะทั้งโดยตั้งใจและไมต้ังใจ 

การทองเท่ียวท่ีมีการรบกวนแหลงที่อยูอาศัย เชน การทิ้งขยะจํานวนมหาศาลทั้งในบริเวณชายหาด และในทะเล เปนตน 

โดยผลกระทบจากประเด็นปญหาดังกลาวเหลาน้ีสงผลกระทบโดยตรงตอส่ิงมีชีวิตในทะเล และวนกลับมาสรางผลกระทบ

ใหกับมนุษยเปนลูกโซอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งในดานความปลอดภัยของอาหารทะเล และมลภาวะที่เกิดกับสิ่งแวดลอม    

ในระยะยาว ดังน้ันยุทธศาสตรชาติ 20 ป จึงไดใหความสําคัญงานวิจัยท่ีจะลดอัตราการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตาม

ธรรมชาติ ทั้งในดานการวิจัยเพ่ืออนุรักษและเพ่ิมพื้นท่ีของแหลงที่อยูอาศัย รวมทั้งนโยบายในการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ 

และพื้นที่คุมครอง เปนตน (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) เพื่อเปนการคุมครอง         

ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาหนาที่เชิงนิเวศของระบบนิเวศทะเลและชายฝงเหลาน้ี ทั้งในดานการเปนแหลงที่

อยูอาศยั แหลงวางไข แหลงหลบภัยของสัตวทะเล การชวยชะลอความรุนแรงของคล่ืน การชวยกักเก็บคารบอนไวในมวล

ชีวภาพ และตะกอนดิน อีกท้ังยังชวยในการยับยั้งการกัดเซาะชายฝง และชวยลดระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอีกดวย 

(Unsworth and Unsworth, 2013)  

อาวยาง ตั้งอยูบริเวณตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี เปนพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม 

มองเห็นเกาะนมสาวเปนพ้ืนหลัง ในชวงพระอาทิตยตกดินจะมีความสวยงามมาก อีกทั้งยังมีอาหารทะเลสดอรอย

ใหบริการนักทองเที่ยว จึงเปนพ้ืนที่การทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงจุดหน่ึงของจังหวัดจันทบุรี (ประสาน แสงไพบูลยและคณะ, 

2562) โดยพ้ืนที่ของหาดอาวยางมีความกวาง 20 เมตร ประกอบไปดวยหาดทราย หาดหิน และมีแนวปะการังนํ้าตื้น      

ซ่ึงประกอบดวยปะการังขนาดเล็กในกลุมปะการังกอน ปะการังสมอง และปะการังเห็ด (สรศักดิ์ นาคเอ่ียม และคณะ, 

2560) ดวยความหลากหลายและซับซอนของระบบนิเวศ จึงทําใหมีความอุดสมบูรณของสัตวทะเลจํานวนมาก โดยเฉพาะ

สัตวทะเลกลุมปู ปูเปนสัตวนํ้าที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ เนื่องจากมีรสชาติดี และมีคุณคาทาง

โภชนาการดานโปรตีนสูง ทําใหเปนที่ตองการบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน ปูมา (Portunus pelagicus) 

(Kunsook and Dumrongrojwattana, 2017) นอกจากน้ีปูยังมีความสําคัญตอโครงสรางของระบบนิเวศชายฝงทะเล 

เชน ทําหนาที่เปนผูบริโภคกินพืช กินสัตว และกินซาก ดวยการที่ปูน้ันจะตองใชลักษณะของโครงสรางซึ่งเปนแหลงอาศยั

ที่มีความจําเพาะ ดังน้ันถาหากโครงสรางของแหลงอาศัยนั้นประสบกับมลภาวะ ยอมสงผลกระทบตอประชากรปูดวย 

ดังน้ันจึงมีการนําปูมาใชเปนดัชนีชี้วัดสุขภาวะของระบบนิเวศ (ชุตาภา คุณสุข และวิรังรอง กรนิทธัญญกิจ, 2564) สําหรับ

กลุมปูหินน้ันก็จัดวาเปนดัชนีช้ีวัดสขุภาวะของระบบนิเวศเชนเดยีวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในระบบนิเวศหาดหินที่พบความ

หลากหลายและการแพรกระจายของปูหินจํานวนมาก จากการศึกษาของประสาน แสงไพบูลย และคณะ (2562) ซึ่ง

ทําการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตวทะเล ในบริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบ

ความหลากหลายของปูหินในสกุล Thalamita จํานวน 4 ชนิด ไดแก ปูหินหนาม (Thalamita prymna) ปูหินฟา 

(Thalamita danae) ปูหินหนามดํา (Thalamita spinimana) และปูหินกามฟา (Thalamita crenata) ซึ่งเปนชนิดที่

พบความชุกชุมสูงสุด และเปนชนิดที่มีการรายงานการพบในหลายพ้ืนที่ของชายฝงจังหวัดจันทบุรี เชน ในบริเวณแหลง

หญาทะเล ของอาวคุงกระเบน และหาดเจาหลาว รวมท้ังบริเวณหาดหินของเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี (นิธิ คําพันธ 

และสรรัตน เลิศธัญญา, 2560; สุจารี เพ็ชรคง, 2559; ปยวรรณ มาบพา, 2560) ปูชนิดนี้สวนใหญจะมีบทบาทเปน

ผูบริโภคพืช และผูบริโภคสัตว ดังน้ันถาหากในพื้นท่ีน้ันประสบกับมลภาวะ พืชและสัตวซึ่งเปนอาหารที่สําคัญก็จะไดรับ

ผลกระทบและถูกปูหินกินเขาไปดวย ปูหินไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยส่ิงแวดลอม เชน ความ
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เค็ม ปริมาณและชนิดของตะกอนเทาน้ัน แตยังแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองตอกิจกรรมของมนุษย ดังน้ันปูหินจึงจัดเปน

ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ ที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากมนุษยที่มีตอสังคมของสัตวนํ้า (Arya et al., 2014)  

งานวิจัยนี้กลุมผูวิจัยมีความสนใจเก่ียวกับโครงสรางประชากร และนิเวศวิทยาการกินอาหารของปูหินกามฟา 
Thalamita crenata ซ่ึงเปนปูที่ชอบอาศัยในบริเวณเขตนํ้าขึ้นนํ้าลงของระบบนิเวศหาดหินตามแนวชายฝง (Sigana, 
2002) รวมท้ังเปนปูที่เปนสัตวนํ้าพลอยจับไดที่มาพรอมกับปูมา ซึ่งเม่ือกอนไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ แตเมื่อปูมามีราคา
สูงขึ้น ทําใหปูหินชนิดน้ีมีการนํามาใชประโยชนพัฒนาแปรรูปเปนอาหารมากขึ้น (ลลิดา เจริญวิเศษ และชุตาภา คุณสุข, 
2561) นอกจากน้ียังพบวาปูชนิดน้ีมักไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งปญหา
สําคัญที่ประชากรปูหินตองเผชิญน่ันก็คือ ปญหาขยะ โดยจากรายงานวิจัยกอนหนาน้ีพบประเด็นปญหาจากการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวที่ชัดเจนในพื้นที่ใกลเคียง เชน งานวิจัยปูบริเวณเกาะนมสาว พบปญหาขยะที่มีปริมาณมาก โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูการทองเที่ยว ไดแก เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งพบวาสงผลกระทบทําใหจํานวนชนิดของปูลดจํานวนลง 
และมีบางชนิดที่หายไป เชน ปูในวงศปูใบ คือ Xanthidae เปนตน (รังสินี วงษสมศรี, 2559; ปยวรรณ มาบพา, 2560) 
สําหรับงานวิจัยที่ผานมามีการรายงานชนิดและปริมาณของขยะบริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี โดยชุตาภา คุณสุข 
และคณะ (2563) พบชนิดของขยะท้ังหมด 17 ชนิด ไดแก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก แกวนํ้าพลาสติก หลอด/ชอน
พลาสติก กลองนม/กลองนํ้าผลไม แกวกาแฟ/ถวยกระดาษ ขวดแกว/เศษแกว กลองบรรจุอาหาร/โฟม เศษกระเบื้อง 
โลหะ กระดาษ ผา รองเทา เศษอวน/เครื่องมือประมง เชือก ซองผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ โดยพบขยะสามอันดับแรก ไดแก 
ถุงพลาสตกิ คดิเปนรอยละ 16.49 รองลงมาเปนแกวน้ําพลาสติก และขวดพลาสตกิ รอยละ 14.41 และ 12.57 ตามลําดับ 
อยางไรก็ตามยังไมพบการรายงานผลกระทบจากปญหาขยะที่มีตอประชากรปูหินแตอยางใด โดยที่ผานมาพบวาการศึกษา
ปูหินในประเทศไทยสวนใหญเปนการศึกษาเก่ียวกับรายงานการคนพบในพื้นที่ตาง ๆ สถานภาพ                                และ
อนุกรมวิธานเทาน้ัน (ธงชัย นิติรัฐสุวรรณและคณะ, 2558; Songrak et al., 2010) แตงานวิจัยทางดานโครงสรางของ
ประชากร ความชุกชุมในแหลงอาศัยหาดหินที่มีสาหรายทะเล แนวปะการัง นิเวศวิทยาการกินอาหาร อีกทั้งผลกระทบ
ของกิจกรรมมนุษยตอปูชนิดน้ีก็ยังมีคอนขางมีนอยและจํากัด ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาโครงสราง     ของ
ประชากร เชน อัตราสวนเพศ การกระจายของขนาดความกวางกระดอง ความสัมพันธระหวางความกวางกระดอง และ
นํ้าหนักของปูหิน ความชุกชุมในแตละระบบนิเวศ และชนิดอาหารตามธรรมชาติ เพื่อใหไดขอมูลชีววิทยา นิเวศวิทยา
พื้นฐานของปูหินชนิดน้ี ในการเสนอแนะเปนนโยบายในการเฝาระวังผลกระทบจากปญหาขยะ จากกิจกรรมการทองเท่ียว 
อันจะสงผลที่กอใหเกิดมลภาวะ  และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของปู  และสัตวนํ้าอื่น ๆ  ในระบบนิเวศ  
บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาโครงสรางของประชากร เชน อัตราสวนเพศ การกระจายของขนาดความกวางกระดอง ความสัมพันธ

ระหวางความกวางกระดอง และน้ําหนักของปู ความชุกชุมในแตละระบบนิเวศ รวมถึงชนิดอาหาร และปจจัยที่สงผล     
ตอปรมิาณตามธรรมชาติของปูหินกามฟา (Thalamita crenata) บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
พื้นที่วิจัย 

 อาวยาง ต้ังอยูในตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ตําแหนงท่ีตั้ง 12°28'39.3"N 102°02'37.9" 

ประกอบไปดวยระบบนิเวศหาดหินที่ปกคลุมไปดวยสาหรายทะเลขนาดใหญถึง 21 ชนิด และระบบนิเวศปะการังชายฝง

นํ้าต้ืน ที่ประกอบไปดวยปะการังโขด ปะการงัเห็ด และปะการังสมอง (ประสาน แสงไพบูลย และคณะ, 2561) 
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ภาพที่ 1 อาวยาง ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

การศึกษาภาคสนาม 

เก็บตัวอยางการศึกษาประชากรปูหินกามฟา Thalamita crenata บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี      

การเก็บตัวอยางปูหินจะใชลอบปูแบบพับไดขนาดตาดานขางและดานบนมีขนาด 1.5 นิ้ว และดานลางมีขนาด 2 น้ิว       

ดังภาพที่ 2 (สํานักงานวิจัย และพัฒนาประมงทะเล, 2554) โดยวางแนวในการเก็บตัวอยาง 2 แนว ไดแก ระบบนิเวศ

ปะการัง เขตน้ําลึก (Subtidal) วาง 30 ลูก และระบบนิเวศหาดหนิ เขตนํ้าขึ้นน้ําลง (Intertidal) วาง 30 ลูก รวมทั้งหมด 

60 ลูก ในการวางลอบจะใชเหย่ือคือ ปลาขางเหลืองเปนเหย่ือลอ และวางทิ้งไวประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง จากน้ันทําการกู

ลอบข้ึนมาและปลดปูหินกามฟาและสัตวนํ้าพลอยจับไดออกจากลอบ นําปูหินกามฟาท่ีไดใสถุงและแยกสถานี จากน้ัน

นําไปรักษาสภาพดวยนํ้าแข็งเพื่อปองกันการสลัดรยางคและปองกันตัวอยางเสียหายแลวนํากลับไปศึกษาใน

หองปฏิบัติการสัตววิทยาตอไป การศึกษาปจจัยทางกายภาพ ที่มีผลตอความชุกชุมและแพรกระจายของปูหินกามฟา โดย

ใชเคร่ืองมือวัดปจจัยทางกายภาพ ไดแก คาความลึก วัดโดยใชลูกตุมวัดความลึก (ซม.) คาความเค็ม วัดโดยใชเคร่ือง 

Refractometer (ppt) คาความเปนกรด-เบส (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) และอณุหภูมิ (°C) วัดโดยใชเคร่ืองวัด

ปจจัยหลายตัวแปร (Multimeter) ย่ีหอ Lutron รุน WA-2017SD และคาความเขมแสง (Lux ) วัดโดยใช เคร่ืองวัดความ

เขมแสง (Lux Meter) 

  

การศึกษาในหองปฏิบติัการ 

นําตัวอยางปูหินกามฟา (ภาพที่ 2) ในแตละสถานีมาแยกเพศ โดยพิจารณาจากลักษณะของจับปง พรอมทั้ง    

วัดความกวางกระดอง (CW) ดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิทัล ย่ีหอ Mitutoyo (ความยาว 15 เซนติเมตร) มีหนวย

เปนมิลลิเมตร และชั่งนํ้าหนัก (W) ดวยเคร่ืองช่ังสองตําแหนง มีหนวยเปนกรัม (g) จากน้ันทําการเปดกระดอง และผาตัด

นํากระเพาะของปูหินออกมาเก็บรักษาในแอลกอฮอล 70% และทําการศึกษากระเพาะอาหารภายใน 1 สัปดาหหลัง     

การผาตดักระเพาะตัวอยางดวยกลองสเตอริโอ ดังภาพที่ 2 (Williams, 1981; Josileen, 2011; Kunsook et al. 2014) 

จัดจําแนกลักษณะชนิดอาหารออกเปน 7 กลุม ดังตารางที่ 1 
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ภาพที่ 2 ศึกษาชนิดอาหารของปูในหองปฏิบัติการ 

(ก) ลอบปูแบบพับได 

(ข) ตัวอยางปูหินกามฟา (Thalamita crenata) 

(ค) อาหารกลุมปลาที่พบกางปลา และเกล็ดปลา 

(ง) อาหารกลุมครัสเตเชียน ที่พบเปลือกของกระดองปูภายใตกลองสเตอริโอ 

 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของอาหารแตละชนิดของปูหินกามฟา บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 
 

ประเภทอาหาร ลักษณะอาหารที่พบ 

ปลา (Fish) กางปลา, หนังปลา, เนื้อปลา, เกล็ดปลา 

ครัสเตเชียน (Crustaceans) กระดองปู, กุง 

หอย (Mollusc) เปลือกหอยสองฝา 

พลาสติก (Plastic) อวนจมปู 

สาหราย (Seaweed) สาหรายสีนํ้าตาล 

อินทรียสาร (Debris) ไมสามารถจําแนกได 

ทราย (Sand) เม็ดทราย 

ก ข 

ค ง 

2.5 ซม. 
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เพศผู เพศเมีย

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาโครงสรางประชากรและชนิดอาหารตามธรรมชาติของปูหินกามฟา บรเิวณอาวยาง จังหวัดจันทบุร ีมีดังน้ี 

1. อัตราสวนเพศ และการกระจายความถ่ีความกวางกระดองปูหินกามฟา 

 ผลการศึกษาอัตราสวนเพศ พบประชากรปูหินกามฟา จํานวน 40 ตัว เพศผู 20 ตัว และเพศเมีย 20 ตัว           

มีอัตราสวนเพศเทากับ 1:1 การกระจายความถี่ความกวางกระดองปูหินกามฟา (Thalamita crenata) พบปูเพศผู         

มีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง 5.1 - 6.0 เซนติเมตร (ซม.) และ 6.1 – 7.0 ซม. มากที่สุด รองลงมาคือ 3.1 - 4.0 

ซม. และ 7.1 – 8.0 ซม. และพบปูเพศเมียมีขนาดความกวางกระดองอยูในชวง 5.1 - 6.0 ซม. มากที่สุด รองลงมาคือ 6.1 

- 7.0 ซม. ดังภาพท่ี 3 ขนาดความกวางกระดองเฉลี่ย มีคาเทากับ 5.62 ± 1.35 ซม. ความกวางกระดองขนาดเล็กสุด       

มีคาเทากับ 2.55 ซม.และขนาดความกวางกระดองใหญที่สุด มีคาเทากับ 7.48 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การกระจายความถี่ความกวางกระดองปูหินกามฟา (Thalamita crenata) บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 

2. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและนํ้าหนักของปูหินกามฟา 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและนํ้าหนักของปูหินกามฟา พบความสัมพันธดังน้ี W = 

0.0001CW3.2393 ดังภาพท่ี 4 โดยปูหินกามฟามีการเจริญเติบโตแบบอัลโลเมตริก ที่สัดสวนรางกายไมเปนสัดสวนตอกัน

โดยตรง คา b≠3 เน่ืองจากปูมีพฤติกรรมการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโต ปูหินหลายชนิดในวงศพอทูนิดจะไมกิน

อาหารในขณะที่กําลังจะลอกคราบ 
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและนํ้าหนักของปูหินกามฟา บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 

3. ความชุกชุมของปูหินกามฟาในแตละระบบนิเวศ และฤดูกาล  

 ผลการศึกษาพบความชุกชุมของปูหินกามฟาในระบบนิเวศหาดหินที่ปกคลุมไปดวยสาหรายทะเล จํานวน 31 

ตัว คิดเปน 78% และพบความชุกชุมในระบบนิเวศปะการัง จํานวน 9 คิดเปน  22% สําหรับความชุกชุมตามฤดูกาล     

พบปูหินกามฟาในฤดูฝน จํานวน 22 ตัว คิดเปน 55% และพบในฤดูแลง จํานวน 18 ตัว คิดเปน 45% ดังภาพที่ 5  

 

ภาพที่ 5 ความชุกชุมของปูหินกามฟาในแตละระบบนิเวศ และฤดูกาล บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

 

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยกายภาพ และความชุกชุมของปูหินกามฟา  

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพ และความชุกชุมของประชากรปูหินบริเวณอาวยาง 

จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบความชุกชุมของปูหิน มีความสัมพันธกับคาความความเปนกรด-ดาง อยางมีนัยสําคัญ    

ทางสถิติ (P<0.05) โดยมีความสัมพันธในเชิงลบ คือ เม่ือคาความเปนกรดดางมากจะมีคาความชุกชุมของปูหินตํ่า          

ดังตารางที่ 2 คาความเปนกรดดางเฉล่ียมีคา 8.36±0.32 สําหรับคาปจจัยทางกายภาพอื่น ๆ มีดังน้ี คาปริมาณออกซิเจน
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ละลายเฉล่ียมีคา 5.25±0.86 มิลลิกรัม/ลิตร คาปริมาณแสงเฉล่ียมีคา 38,210.67±19,377.71 ลักส คาอุณหภูมินํ้าเฉล่ีย    

มีคา 31.35±0.92 องศาเซลเซียส และคาความเค็มเฉล่ียมีคา 28.63±1.22 ppt 

 

ตารางที่ 2 คาสหสัมพันธแสดงความสัมพันธระหวางประชากรปหิูนกามฟากับปจจัยทางกายภาพ บริเวณอาวยาง  

             จังหวัดจันทบุรี 

ปจจัยทางกายภาพ คาสหสัมพันธ P 

คาความเปนกรดดาง (pH) -0.218* <0.05* 

ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) 0.122 >0.05 

คาอุณหภูมินํ้า (°C) -0.184 >0.05 

คาความเค็ม -0.167 >0.05 

คาความเขมแสง 0.061 >0.05 

ความลึก -0.013 >0.05 

หมายเหตุ  * มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

5. ชนิดอาหารธรรมชาติ และปจจัยที่สงผลตอปริมาณอาหารของปูหินกามฟา บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

ผลการศึกษาคาความถี่ของอาหารที่ปรากฏในกระเพาะของปูหินกามฟา (Thalamita crenata)  พบ

องคประกอบของอาหารในกระเพาะปู ดังน้ี โดยพบอาหารกลุมหลัก ไดแก ปลา 21.30% ครัสเตเชียน 21.30% และ

อินทรียสาร 19.60% อาหารกลุมรอง ไดแก ทราย 14.70% สาหราย 11.40% หอย 6.50% และพลาสติก 4.90% ดัง

ภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 ความถ่ีของอาหารที่ปรากฏในกระเพาะของปูหินกามฟา (Thalamita crenata) บริเวณอาวยาง จังหวัด

จันทบุรี 
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ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกินอาหารของปูหินกามฟา พบวาเพศ และฤดูกาล มีผลตอการกินอาหาร 

(P<0.05) แตระยะการเจริญเติบโต หรือชวงวัย และแหลงท่ีอยูอาศัย ไมมีผลตอการกินอาหารของปูหินกามฟาอยางมี

นัยสําคัญ (P>0.05) ดังตารางที่ 3 โดยพบวาในชนิดอาหารชนิดเดียวกัน ปูเพศผูจะมปีริมาณอาหารในกระเพาะนอยกวาปู

เพศเมีย และในฤดูแลงสวนใหญ ปูหินกามฟาจะมีปริมาณอาหารในกระเพาะมากกวาในฤดูฝน ดังภาพที่ 7 

 

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการกินอาหารของปูหินกามฟา Thalamita crenata บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบรีุ 

ปจจัยที่มีผลตอการกินอาหาร 
 

df P 

เพศ 14.117 1 <0.05* 

ชวงวัยของเพศผู 7.693 1 >0.05* 

ชวงวัยของเพศเมีย 6.611 1 >0.05* 

แหลงที่อยูอาศัย 12.131 1 >0.05* 

ฤดูกาล 34.18 1 <0.05* 

*หมายเหตุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

 

 

ภาพที ่7 องคประกอบความถ่ีของชนิดอาหารของปูหินกามฟา บริเวณอาวยาง จังหวัดจันทบุรี 

ก. ความถี่ของชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปูหินเพศผูและเพศเมีย จากการวิเคราะหดวยวิธีหา

ความถี่ของชนิดอาหารที่ปรากฏในกระเพาะอาหาร (The frequency of occurrence method) 

ข. ความถี่ของชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปูหินในฤดูแลงและฤดูฝน จากการวิเคราะหดวยวิธีหา
ความถี่ของชนิดอาหารที่ปรากฏในกระเพาะอาหาร (The frequency of occurrence method) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาโครงสรางประชากรของปูหินกามฟา Thalamita crenata บริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุรี      

เปนการรายงานแหลงอาศัยของปูชนิดน้ีที่พบในบริเวณสาหรายทะเลในระบบนิเวศหาดหิน และระบบนิเวศปะการัง      

โดยพบวามีอัตราสวนเพศเปน 1:1 ชวงขนาดความกวางกระดองที่พบมากที่สุด อยูในชวง 5.1-6.0 เซนติเมตร ซ่ึงตาม

รายงานวิจัยของธงชัย นิติรัฐสุวรรณและคณะ (2559) รายงานวาเปนปูหินที่มีขนาดกลางจะความกวางกระดอง 5.0-5.5 

ซม. สวนปูหินขนาดใหญ มีความกวางกระดองมากกวา 5.5-6.0 ซม. โดยมีการพบความชุกชุมในระบบนิเวศหาดหินมาก

ก ข 
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ที่สุด ซึ่งอาจจะเน่ืองมาจากลักษณะกายภาพของหาดหินท่ีมีชองวาง มีพ้ืนที่ที่ทําใหปูหินไดหลบซอน และอาศัยหากิน 

ประกอบกับผลการศึกษาชนิดอาหารตามธรรมชาติของปูชนิดน้ี ไดแก ปลา 21.30% ครัสเตเชียน 21.30% และอินทรีย

สาร 19.60% เปนอาหารกลุมหลัก โดยมีรายงานการวิจัยทั้งการลากินเหย่ือขณะมีชีวิต และกินซากดวย (Josileen, 

2011; Kunsook et al., 2014) สวนอาหารกลุมรอง ไดแก ทราย 14.70% สาหราย 11.40% หอย 6.50% และพลาสติก 

4.90% ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาปูท่ีเก็บมาไดในระบบนิเวศหาดหินจํานวน 31 ตัวน้ัน มีการกินสาหรายทะเลเปนอาหาร

ดวย ไดแก กลุมสาหรายสีนํ้าตาล ที่พบความอุดมสมบูรณมากในพ้ืนที่อาวยาง (ประสาน แสงไพบูลย และคณะ, 2561) 

สําหรับการพบความชุกชุมในชวงฤดูฝนมากกวาฤดูแลงน้ัน อาจจะเก่ียวของกับคาปจจัยทางกายภาพ ไดแก คาความเปน

กรดดาง ที่อาจสงผลตอการลอกคราบ และการวางไข โดยคาความเปนกรดดางท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปูชนิดน้ี

อยูในชวง 6.76-8.85 รวมถึงความอุดมสมบูรณของอาหารกลุมหลัก ไดแก ปลา และครัสเตเชียน ท่ีจะพบความชุกชุมมาก

ในชวงฤดูฝน (ประสาน แสงไพบูลย และคณะ, 2562; Sigana, 2002) สําหรับปจจัยที่สงผลตอปริมาณอาหารของปูน้ัน     

มี 2 ประการ ไดแก เพศ และฤดูกาล ซึ่งนาจะเกิดจากการที่ปูเพศเมียจําเปนตองใชพลังงานในการสรางและวางไข จึงมี

การกินอาหารในปริมาณที่มากกกวาเพศผู รวมถึงในชวงฤดูแลงพบปริมาณอาหาร โดยเฉพาะปลา สาหราย และอินทรีย

สาร จํานวนมาก อาจเน่ืองมาจากเปนชวงท่ีพบความชุกชุมในอาหารกลุมน้ีมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาความชุกชุมของ

สาหรายทะเล และสัตวทะเลกลุมปลา ในการศึกษาของประสาน แสงไพบูลย และคณะ (2561 และ2562) 

ผลการศึกษาครั้งน้ียังแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การทําประมง ที่สงผลตอปูหิน
กามฟา น่ันคือ ปูมีการกินพลาสติกจากเครื่องมือประมงอวนจมปูที่ มีการทิ้งในทะเลเขาไป ซึ่งอาจสงผลโดยตรง             
ตอการลดลงของประชากรปูชนิดน้ี รวมไปถึงผลกระทบตอมนุษย ในกรณีที่มีการนําปูหินชนิดน้ีมาประกอบอาหาร ซ่ึงจาก
รายงานการวิจัยของลลิดา เจริญวิเศษ และชุตาภา คุณสุข (2561) ท่ีมีการศึกษาเมนูอาหารจากปู ในบริเวณพื้นท่ีอําเภอ
แหลมสิงห และอําเภอทาใหม พบวามีการนําปูชนิดน้ีมาประกอบอาหารเปนเมนูทองถิ่น เพื่อขายใหกับนักทองเท่ียว
จํานวนมาก ดังน้ันในระยะยาวหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงควรออกนโยบายหรือมาตรการในการดําเนินการเก่ียวกับปญหา
เคร่ืองมือประมงที่มีการทิ้งในทะเลอยางเรงดวน รวมไปถึงควรมีระบบบริหารจัดการเฝาระวังปญหาขยะและมลพิษ        
ที่เชื่อมโยงในทุกหนวยงาน และเผยแพรสูสาธารณชน ในการเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณสิ่งแวดลอมทางทะเล        
และชายฝงที่อาจรุนแรงไดในอนาคต ตลอดจนรวมมือกันในการกําหนดเปาหมายเพ่ือนําไปสูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       
อยางจริงจัง   
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1. ควรเพิ่มการศึกษาในปูหินชนิดอ่ืน ๆ ท่ีพบในบริเวณหาดอาวยาง เชน ปูหินในสกุล Charybdis  

2. ควรเพิ่มการศึกษาความสัมพันธระหวางการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัย ไดแก แหลงสาหรายทะเล ที่สงผลตอ

ประชากรปูหินที่มีแหลงอาหาร คือ สาหรายทะเล 

3. ควรมีการทดสอบความสัมพันธรวมระหวางคาปจจัยทางกายภาพแตละชนิด เชน คาอุณหภูมิของนํ้ากับคา
ปริมาณออกซเิจนละลาย หรอืคาความเปนกรดเบสกับคาปริมาณออกซเจนละลายท่ีมีผลตอความชุกชุมของปูหินกามฟา  

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีได รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป

งบประมาณ 2564 
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บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟ และเพ่ือสรางเกณฑคะแนนมาตรฐาน     
ของทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมี 2 กลุม ไดแก 1.ผูเช่ียวชาญในการสัมภาษณเชิงลึก 3 ทาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ จํานวน 30 คน  เปนนักเรียนชาย 15 คน และเปนนักเรียนหญิง 15 คน ในการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ 2. ในการสรางเกณฑคะแนนมาตรฐานใชนักเรียนจํานวน 60 คน เปนนักเรียนชาย 38 คน และ
นักเรียนหญิง 22 คน โดยใชการสุม  อยางงายเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก แบบทดสอบทักษะ
การเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด และแบ็คแฮนดท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และสรางเกณฑคะแนนมาตรฐาน   
ในการแบงระดับโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก 

ผลการวิจัยพบวา 
1. แบบทดสอบทักษะการเสิรฟ กีฬาเทเบิลเทนนิสที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความเท่ียงตรงตามดุลยพินิจของ

ผูเช่ียวชาญมี คาความตรงเชิงเน้ือหา เทากับ 0.93 ซึ่งอยูในเกณฑระดับดี 
2. แบบทดสอบทักษะการเสิรฟ กีฬาเทเบิลเทนนิสท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกรายกาย

ทดสอบ  โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (r) ของทักษะการเสิรฟโฟรแฮนดและทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด มีคา
เทากับ .974  และ .949 ตามลําดับ 
 3. เกณฑคะแนนมาตรฐาน ทักษะการเสิรฟ กีฬาเทเบิลเทนนิสที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟ    
โฟรแฮนด ระดับสูงมาก เทากับ 33 คะแนนข้ึนไป สูง เทากับ 29 - 33 คะแนน ปานกลาง เทากับ 24 - 28 คะแนน       
ตํ่า เทากับ 19 - 23 คะแนน ต่ํามาก เทากับ ต่ํากวา 19 คะแนน และระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟแบ็คแฮนด ระดับสูง
มาก เทากับ  32 คะแนนขึ้นไป  สูง  เทากับ 29 – 32 คะแนน  ปานกลาง  เทากับ 25 - 28 คะแนน ตํ่า เทากับ 21 – 24  
คะแนน ตํ่ามาก เทากับ ต่ํากวา 21 คะแนน 
คําสําคัญ: แบบทดสอบ/การเสิรฟโฟรแฮนด/การเสิรฟแบ็คแฮนด /เทเบิลเทนนิส 
  

Abstract  
  This research aimed to construct a test and criteria of standard scores for serving in table 

tennis for secondary school students at Piboonbumpen Demonstration School. The sample group used   
in this research was the secondary school students at Piboonbumpen Demonstration School. To 
determine the quality of the tool used, there were 30 students; 15 males and 15 females. To create 
the criteria of standard scores, 60 students; 38 males and 22 females, were used and selected by simple 
random sampling. The tool used in this research was a test of serving skills in table tennis, in serving 
skills of forehand and backhand. It was created by the researcher. The statistics used to analyze the 
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data were mean, standard deviation (S.D.), Pearson's correlation coefficient (r), The criteria of standard 
score were divided into five levels: the highest, high, medium, low, and the lowest, by using mean and 
standard deviation. 

The results were found that: 
1. The test of serving skills in table tennis created by the researcher was accurate at the 

discretion of the experts. The content validity was 0.93, which was at a high level. 
2. The test of serving skills in table tennis constructed by the researcher got a high level of 

confidence in all items tested. The Pearson correlation coefficients (r) of forehand and backhand serving 
skills were .974 and .949, respectively. 
3 .  The criteria of standard score for serving skills in table tennis created by the researcher were 
examined. The level of the forehand serve score criteria were as follows: 33  scores or more for the 
highest-level, 29-33 scores for high level, 24-28 scores for medium level, 19-23 scores for low level, 
and less than 1 9  scores for    the lowest-level. Besides, the level of the backhand serve score criteria 
were as follows: 32 scores or more for the highest-level, 29-32 scores for high level, 25-28 scores for 
medium level, 21-24 scores for low level, and less than 21 scores for the lowest level.  
Keywords: Test ,Forehand Serve, Backhand Serve, table tennis 
 

บทนํา 
กีฬาเทเบิลเทนนิส หรือปงปอง เปนกีฬาสากลประเภทหน่ึงที่มีความนิยมกันอยางแพรหลายทั่ วโลก                

มีการแขงขันทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จากการสํารวจพบวามีผูเลนกวา 300 ลานคน และมีนักกีฬาเพ่ือการ
แขงขันกวา 40 ลานคนท่ัวโลก (Jon Mikel Picabea et. al, 2021) ซึ่งจุดเดนของกีฬาเทเบิลเทนนิสเปนกีฬาที่มีทักษะ   
ไมซับซอนรวมท้ังเทคนิคการเลนมีความเหมาะสม ทําใหเกิดความสนุกสนานตอผูเรียนและผูเลน ในประเทศไทยไดรับ
ความนิยมจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปเปนอยางมากซ่ึงมีการนํากีฬาเทเบิลเทนนิสมาใชเปนกิจกรรมในการออกกําลัง
กาย กิจกรรมนันทนาการ อีกทั้งนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทั่วประเทศ 
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในสาระ และมาตรฐาน
การเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีตัวช้ีวัดช้ันปซึ่งกําหนดใหผูเรียนเขารวมกีฬาไทยและกีฬาสากล ซึ่งกีฬาเทเบิล
เทนนิสเปนกิจกรรมที่ไดรับความสนใจให เปนกีฬาสากลเพ่ือเปนสื่อในการเรียนรูในรายวิชาพลศึกษาในระดับ              
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนทั่วประเทศ ซึ่งถือวาเปนกีฬาที่สามารถเปนส่ือในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาแบบองค
รวมทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ตามหลักปรัชญาของพลศึกษา อีกทั้งเปนกีฬาที่นักเรียน
สามารถเขาถึงไดอันเน่ืองมาจากการใชทรัพยากรการเรียนที่เหมาะสม อุปกรณการเลนราคาไมสูงมากเกินไป ใชสถานที่   
ไมมากนัก (จุฬารัตน นาคพงศ, 2535) เชนเดียวกับหลักสูตรพลศึกษาและกิจกรรมชมรมในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนสาธิตพิบูญบําเพ็ญ จังหวัดชลบุรี ไดกําหนดใหมีการเรียน การสอนวิชาเทเบิลเทนนิสเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาแบบองครวม สามารถนําทักษะการเลน การออกกําลังกายเพื่อเสิรม สรางสุขภาวะที่ดีได 
 การเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสน้ันจะเนนทักษะเบื้องตนซึ่งเปนพื้นฐานในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส ไดแก 
ทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด ทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด และการตีโตในการรุกและการรับโดยใชการตีแบบโฟรแฮนด      
และแบบแบ็คแฮนด (Ziemowit et. al, 2020) โดยผูเลนจะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน    
ที่ดีไดพอสมควรจึงจะสามารถนําไปผสมผสานการเลนไดเพ่ือทําใหเกิดความสนุกสนาน หรือสามารถนําไปประยุกตใช     
ในเกมสการแขงขันที่ถูกตองตามกฎ กติกา และระเบียบของการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยในการทักษะการเสิรฟ     
ถือวาเปนทักษะที่มีความสําคัญเปนอยางมากที่ครูผูสอนจะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกซ่ึงทักษะการเสิรฟทั้งใน
ลักษณะโฟรแฮนดและแบ็คแฮนดจะตองมีทักษะการเคลื่อนไหวในการเสิรฟที่ถูกตอง และตองมีความแมนยําในการเสิรฟ
ไปยังพ้ืนที่ฝงตรงขาม โดยในการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเสิรฟท่ีดีน้ันผูฝกสอนจะตองมีการใหผลยอนกลับ
ที่ดีกับผูเรียนทั้งในขณะฝก และการประเมินผลหลังจากการฝก ซึ่งการประเมินผูเรียนในทักษะการเสิรฟนั้นสามารถทําได
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โดยการใชแบบทดสอบทักษะการเสิรฟท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในกีฬาเทเบิลเทนนิส แบบทดสอบในทักษะการเสิรฟ        
ในกีฬาเทเบิลเทนนิสในปจจุบันไดมีผูศึกษาและสรางแบบทดสอบในรูปแบบที่มีความหลากหลาย เชน การสราง
แบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 (โชดก ฤาธิ รุดเรงผล, 2543) การสราง
แบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสในระดับอุดมศึกษา (พิชัย พัฒนาพงศชัย, 2552) แตอยางไรก็ตามแบบทดสอบ
ทักษะในการเสิรฟโฟรแฮนด และแบ็คแฮนดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนควรมีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัด
ประเมินผลเหมาะสม     กับสภาพวุฒิภาวะของผูเรียน อีกทั้งเปนแบบทดสอบทักษะที่ควรมีความเท่ียงตรง ความเช่ือม่ัน 
และเกณฑของการทดสอบ เพ่ือเปนมาตรฐานและครอบคลุมสามารถวัดไดตรงกับทักษะที่ตองทําการวัด (บุญเรียง ขจร
ศิลป, 2539)  

จากความสําคญัที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญและมีความสนใจในการสรางแบบทดสอบทักษะ
การเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญเพื่อสรางแบบทดสอบทักษะ     
เทเบิลเทนนิสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และทําใหครูผูสอนมีเคร่ืองมือใชวัดความสามารถและการพัฒนา
ของผูเรียน รวมถึงใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงแกไขการเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิต

พิบูลบําเพ็ญ 
2.เพ่ือสรางเกณฑคะแนนมาตรฐานของทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญที่ไดผาน
การเรียนวิชาเทเบิลเทนนิสมาแลว ประจําปการศึกษา 2562 
     1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
และกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลเพ่ือสรางคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) 
          1.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1.2.2 กลุมผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรางแบบทดสอบ จํานวน 3 
ทาน กลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตรงของเครื่องมือ จํานวน 3 ทาน ดวยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยคุณสมบัติ     
ของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

     1) ผานการอบรมณหลักสูตรผูฝกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ITTF หรือมีประสบการณในการสอน
กีฬา   เทเบิลเทนนิสไมตํ่ากวา 10 ป  

   2) กรรมการผูตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับ 2 หรือมีประสบการณในการตัดสินกีฬาเทเบิล
เทนนิสไมตํ่ากวา 5 ป 

   3) ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ข้ึนไป หรือมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของอยางนอย 5 ป 
 1.2.3 กลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 30 คน (อายุเฉล่ีย 14.53 + 0.62 ป) เปนนักเรียนชาย 15 คน      
(อายุเฉลี่ย 14.4+ 0.63 ป) และเปนนักเรียนหญิง 15 คน (อายุเฉลี่ย 14.53 + 0.63 ป) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
  1.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลเพ่ือสรางคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เปนนักเรียน
จํานวน   60 คน (อายุเฉลี่ย 14.51 + 0.62 ป) เปนนักเรียนชาย 38 คน (อายุเฉลี่ย 14.50 + 0.60 ป) และนักเรียนหญิง 
22 คน      (อายุเฉลี่ย 14.54 + 0.67 ป) โดยใชการสุมอยางงาย 
            2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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  2.1 แบบสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ 
  2.2 แบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส 
           3. การสรางแบบทดสอบ 
               การสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด และแบ็คแฮนด ในกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ผูวิจัยสรางขึ้น          
มีขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบการกีฬา 
และ การทดสอบทักษะการเสิรฟในกีฬาเทเบิลเทนนิส วิเคราะห และสังเคราะหเอกสาร นํามาสรางตนราง                 
ของแบบทดสอบเบื้องตน และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อนํามาใชในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) 
 3.2 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณสูงเพ่ือนํามาขอมูลมาใชในการ
รางแบบทดสอบจํานวน 3 ทาน 
 3.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน   3 ทาน เปนผูทําการตรวจสอบ พิจารณา โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective 
congruence: IOC) 
 3.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ผานการเรียนเทเบิลเทนนิส ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน    
เพ่ือหาขอบกพรอง และนํามาใชในการแกไขขอบกพรองของแบบทดสอบ โดยการเลือกแบบเจาะจง  
 3.5 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปหาคาความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใชวิธีการทดสอบซํ้า (Test- retest)     
ครั้งที่ 1 กับคร้ังที่ 2 โดยการทดสอบที่มีระยะเวลาหางกัน 1 สัปดาห โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน แลวนําคาท่ีไดมาพิจารณากับคามาตรฐานการประเมินสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Kirkendall, Gruder, and 
Johnson    โดยการทดสอบกับกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน เปนนักเรยีนชาย 15 คน และเปนนักเรียนหญิง 15 คน 
 3.6 สรางคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของแบบทดสอบ จากกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 60 คน   
เปนนักเรียนชาย 38 คน และนักเรียนหญิง 22 คน โดยใชการสุมอยางงาย 

    4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   4.1 นําหนังสือจากคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความรวมมือไป ยังผูอํานวยการ
โรงเรียน สาธิตพิบูลบําเพ็ญ ในการขอใชกลุมตัวอยาง สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ใชในการวิจัย ตลอดจน       
นัดหมายวัน      และเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   4.2 ชี้แจงรายละเอียด และอธิบายขั้นตอนการเก็บขอมูลในโครงการวิจัยแกกลุมตัวอยางทุกกลุมโดยละเอียด
พรอมกับนัดวัน เวลา และสถานท่ี ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

  4.3 ประชุมผูชวยวิจัยเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติ อธิบายขั้นตอน สาธิตวิธีการทดสอบ ใหผูชวยทําการวิจัย
เขาใจถึงวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง และรายละเอียดตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน 

  4.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ผานการเรียนเทเบิลเทนนิส ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน    
เพ่ือหาขอบกพรอง และนํามาใชในการแกไขขอบกพรองของแบบทดสอบ โดยจัดเตรียมอุปกรณ และสถานที่ในการ
ทดสอบ ใหมีสภาพใกลเคียงกันมากที่สุด 

  4.5 ช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติ อธิบายขั้นตอน สาธิตวิธีการทดสอบโดยผูชวยวิจัย 
  4.6 การทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยการทดสอบที่มีระยะเวลาหางกัน           

1 สัปดาห 
   4.7 การทดสอบกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 60 คน เปนนักเรียนชาย 38 คน และนักเรียนหญิง 22 คน เพ่ือ
สรางคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) 

 5. การวิเคราะหขอมูล 
   การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะหและแปลความหมาย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหขอมูล 

ดังน้ี 
              5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมลูจากการวิเคราะหเอกสาร และการวิเคราะหจาก
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ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ (Expert Opinion Analysis) แลวนํามาสังเคราะหความคิดรวบยอดและนํามาสราง
แบบทดสอบฉบับราง 
              5.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลทั่วไป       
และผลการทดสอบ 

  5.3 หาคาความตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective congruence: 
IOC) ของ Rowinelli and Hambleton (1977)  

  5.4 หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันต 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบครั้งท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

  5.5 สรางเกณฑคะแนนมาตรฐานตามระดับความสามารถซ่ึงไดจากการใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยผูวิจัยกําหนดระดับความสามารถของทักษะออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และ ตํ่ามาก 
 

ผลการวิจัย 
  1. แบบทดสอบทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด และแบ็คแฮนด ในกีฬาเทเบิลเทนนิส ความตรงเชิงเน้ือหา เทากับ 
0.93  มีความเชื่อม่ันในระดับสูงทุกรายการทดสอบ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (r) ของทักษะการเสิรฟโฟร
แฮนด  และทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด มคีาเทากับ .974 และ .949 ตามลําดับ 

 

 

วิธีการทดสอบ 
1) เมื่อไดรับสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูทดสอบเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสดวยการเสิรฟโฟรแฮนด หรือแบ็คแฮนด       

และจะตองถูกตองตามกติกาการเสิรฟในกีฬาเทเบิลเทนนิส กลาวคือ ลูกเทเบิลเทนนิสจะตองอยูกลางฝามือ มือที่ถือลูก   
เทเบิลเทนนิสจะตองแบ และน้ิวเรียงชิดกัน มอืจะตองอยูเหนือพื้นผิวของโตะ การสงลูกเทเบิลเทนนิส จะตองใหลูกเทเบิล
เทนนิสกระทบพื้นโตะเทเบิลเทนนิสในแดนของตนเองกอนแลวกระดอนขามตาขายและไปลงในแดนตรงกันขาม 

2) ใชกติกาการเสิรฟเทเบิลเทนนิสสากล                       
3) ใหเสิรฟจํานวน 10 คร้ัง 
เกณฑการใหคะแนน 

1) ใหนับคะแนนตามจุดที่ลูกเทเบิลเทนนิสลง ลงท่ีหมายเลขใดใหนับคะแนนที่หมายเลขน้ัน 

1.1) ให 1 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นที่อยูในระดับ พอใช 

 1.2) ให 2 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นท่ีอยูในระดับ ปานกลาง 

 1.3) ให 3 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นท่ีอยูในระดับ ดี 

1.4) ให 4 คะแนน หมายความวา การเสิรฟลงในพื้นที่อยูในระดับ ดีมาก 

2) ถาลกูเทเบิลเทนนิสลงตรงเสนใหนับคะแนนที่สูงกวา 

การเตรียมอุปกรณ 

1.เตรียมสนามและอุปกรณ 

2. ทําตารางท่ีโตะเทเบิลเทนนิสดานหน่ึง

เพ่ือกําหนดหมายเลขคะแนน  

3. กําหนดหมายเลขคะแนนในตารางแตละ

ชองดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบทดสอบการกําหนดคะแนนบนพื้นที่สนามเทเบิลเทนนิส 
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3) ถาลูกเทเบิลเทนนิสถูกตาขายและลงในแดนฝายตรงขามใหทําการเสริฟใหม 

4) นําคะแนนทั้ง 10 คร้ังมารวมกันและหาคาเฉล่ีย 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective congruence: IOC) ในการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  

ประเด็นคําถามแบบทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิส 
คาเฉล่ีย 

รายขอ 

1.แบบทดสอบมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแบบทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา 

1.00 

2.วิธีการทดสอบมีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1.00 

3.อุปกรณและสถานท่ีมีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1.00 

4.วิธีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบมีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

1.00 

5.การประเมินผลการทดสอบมีความเหมาะสมกับการทดสอบการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 0.66 

คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.93 

 

จากตารางที่  1 แสดงคาความตรงเชิงเนื้อหาจากการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-
objective congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ โดยมีคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.93 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธของ   

เพียรสันต ระหวางการทดสอบคร้ังที่ 1 และครั้งท่ี 2 

การทดสอบทักษะ Mean + S.D. (N=30) r p 

โฟรแฮนด คร้ังที่ 1 24.48 + 6.08 .974** .00 

โฟรแฮนด คร้ังที่ 2 25.53 + 5.18   

แบ็คแฮนด คร้ังท่ี 1 27.63 + 5.21 .949** .00 

แบ็คแฮนด คร้ังท่ี 2 28.15 + 4.53   

  
จากตารางที่ 2 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ โดยคาความเช่ือม่ัน (r) ของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด 
และแบ็คแฮนดเทากับ .974 และ.949 ตามลําดับ  

 
 
 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
654 

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

ตารางที่ 3 เกณฑคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของการทดสอบทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด 
ระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟ N=60 

สูงมาก (33 คะแนนขึ้นไป) 4 
สูง (29-33 คะแนน) 6 

ปานกลาง (24-28 คะแนน) 30 
ต่ํา (19-23 คะแนน) 12 

ตํ่ามาก (ต่ํากวา 19 คะแนน) 8 
 
จากตารางที่  3 แสดงระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟโฟรแฮนด โดยมีระดับคะแนนอยูในระดับสูงมาก              

(33 คะแนน ข้ึนไป) จํานวน 4 คน ระดับสูง (29-33 คะแนน) จํานวน 6 คน ระดับปานกลาง (24-28 คะแนน) จํานวน 30 
คน ระดับตํ่า (19-23 คะแนน)  จํานวน 12 คน และระดับต่ํามาก (ต่ํากวา 19 คะแนน) จํานวน 8 คน  
 
ตารางที่ 4 เกณฑคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของการทดสอบทกัษะการเสริฟแบ็คแฮนด 

ระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟ N=60 
สูงมาก (32 คะแนนขึ้นไป) 7 

สูง (29-32 คะแนน) 10 

ปานกลาง (25-28 คะแนน) 32 

ต่ํา (21-24 คะแนน) 9 

ตํ่ามาก (ต่ํากวา 21 คะแนน) 2 

 
จากตารางที่  4 แสดงระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟแบ็คแฮนด โดยมีระดับคะแนนอยูในระดับสูงมาก             

(32 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 7 คน ระดับสูง (29-32 คะแนน) จํานวน 10 คน ระดับปานกลาง (25-28 คะแนน) จํานวน 32 
คน ระดับตํ่า  (21-24 คะแนน)  จํานวน 9 คน และระดบัตํ่ามาก (ต่ํากวา 21 คะแนน) จํานวน 2 คน 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส สําหรับนักเรียน   

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคาเทากับ 0.93 ซึ่งอยูในเกณฑความสอดคลองระดับ
ดีมาก ไดจากการหาความตรงเชิงเน้ือหา (Index of item-objective congruence: IOC) แบบทดสอบจากผูเช่ียวชาญ 
ทั้ง 3 ทาน ซึ่งมีความรูความสามารถผานการอบรมหลักสูตรผูฝกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ITTF  เปนกรรมการผูตัดสินกีฬา
เทเบิลเทนนิส เปนผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา และเปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการสอนการฝกเทเบิลเทนนิส โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทานไดพิจารณาเห็นตรงกันวา แบบทดสอบที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน
สาธิตพิบูลบาเพ็ญ มีความสอดคลองกับ Rovinelli and Hambleton (1997) ซึ่งไดมีการกําหนดความสอดคลอง           
ที่คาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณหาได ต้ังแต 0.60 ข้ึนไป หรือรอยละ 60 ถือวาอยูในเกณฑใชได คาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 หมายความวา มีความตรงระดับดีมาก และสอดคลองกับ บุญเรียง ขจรศิลป (2539) และ
ผาณิต บิลมาศ (2530) ไดกลาวถึงองคประกอบของแบบทดสอบทางการกีฬาที่ดีไววาจะตองเปนแบบทดสอบ ที่มีลักษณะ
คลายการเลนจริง มีความเท่ียงตรง (Validity) ที่สามารถวัดไดตรงตามเปาหมายที่ตองการจะวัด วัดเนื้อหาไดครบตาม
ขอบเขตที่กําหนดไว ซึ่งการพิจารณาวาเครื่องมือมีความตรงตามเน้ือหามากนอยเพียงใดน้ัน พิจารณาจากเครื่องมือวา
ครอบคลุมเน้ือหาตาง ๆ ที่ตองการจะวัดครบถวนมากนอยเพียงใด 

2. คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) มีคาความสัมพันธ
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สูงทางบวก ในการทดสอบคร้ังที่ 1 และคร้ังท่ี 2 ของทักษะการเสิรฟโฟรแฮนดและทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด มีคาเทากับ 
.974 และ .949 ตามลําดับ สอดคลองกับผาณิต บิลมาศ (2530) และศิรชิัย กาญจนวาสี (2556) กลาววา แบบทดสอบ    
ที่ดีตองสามารถใหคะแนนไดอยางแมนยํา เม่ือใดก็ตามท่ีมีการนําแบบทดสอบไปใชในการทดสอบ แบบทดสอบจะตองมี
คุณสมบัติที่สําคัญประการหน่ึงคือ การใหผลการทดสอบที่ใกลเคียงกับของเดิมเม่ือผูสอบคนน้ันทําการสอบซ้ําภายใต
สภาพการทดสอบที่เหมือนเดิม สามารถทําไดโดยวิธีสอบซํ้าดวยแบบทดสอบเดิม (Test-Retest Method) มีวิธีประมาณ
คาคือการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนท่ีวัดไดจากคนกลุมเดียวกันของเครื่องมือเดียวกันโดยการ
ทดสอบการวัดซ้ําสองคร้ังในเวลาที่ตางกัน และสอดคลองกับ Kirkendal et al. (1987) ท่ีไดกลาวถึงเกณฑมาตรฐานการ
ตัดสนิคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธวา 0.90 -1.00 อยูในระดับที่ดีมาก 
 3. เกณฑคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ของการทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ แบงออกเปนทักษะการเสิรฟโฟรแฮนด และแบ็คแฮนด         
โดยเกณฑคะแนนการเสิรฟโฟรแฮนด มีระดับคะแนนอยูในระดับสูงมาก (33 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 4 คน ระดับสูง      
(29-33 คะแนน) จํานวน 6 คน ระดับปานกลาง (24-28 คะแนน) จํานวน 30 คน ระดับต่ํา (19-23 คะแนน) จํานวน 12 
คน และระดบัตํ่ามาก (ตํ่ากวา 19 คะแนน) จํานวน 8 คน  และเกณฑคะแนนในทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนดมีระดับคะแนน
อยูในระดับสูงมาก (32 คะแนนขึ้นไป) จํานวน 7 คน ระดับสูง (29-32 คะแนน) จํานวน 10 คน ระดับปานกลาง (25-28 
คะแนน) จํานวน 32 คน ระดับต่ํา (21-24 คะแนน)  จํานวน 9 คน และระดับตํ่ามาก (ตํ่ากวา 21 คะแนน) จํานวน 2 คน  
ในการสรางเกณฑคะแนนมาตรฐานดังกลาวเปนการสรางเกณฑคะแนนโดยใชวิธีการนําคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนดิบทั้งหมดมาสรางเกณฑไดโดยอาจแบงเปน 5 ชวง โดยอาจใชช่ือ 5 ,4, 3, 2, 1 หรือ สูงมาก       
สูง  ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก ทั้งน้ีโดยการนําคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไดแลวก็นําไปบวกลบกันก็จะไดเกรด
ตามตองการในการสรางเกณฑคะแนนมาตรฐาน (โชติกา ภาษีผล อางถึงใน รังสฤษฏ จําเรญิ, 2558) 
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ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบ 
ของกุงเครยฟช Cherax destructor (Clark, 1936) 

Effect of salinity on growth and molting of crayfish  
Cherax destructor (Clark, 1936) 

นงนุช ต้ังเกริกโอฬาร*  
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
*Corresponding Author E-mail: nongnud@buu.ac.th 

 
บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลของความเค็มที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุง
เครยฟช Cherax destructor โดยทําการเล้ียงกุงเครยฟชในนํ้าท่ีมีความเค็ม 3 ระดับ คือ 0, 10 และ 20 สวนในพันสวน 
เปนระยะเวลา 9 สัปดาห ในหองปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส กุงเครยฟชที่เลี้ยงในนํ้าที่มีความเค็ม       
0 สวนในพันสวน มีนํ้าหนักและความยาวเฉลี่ยเร่ิมตนเทากับ 1.72±0.75 กรัม และ 3.38±1.03 เซนติเมตร ตามลําดับ    
มีนํ้าหนักและความยาวเฉล่ียสุดทายเทากับ 3.74±0.76กรัม และ 5.69±1.40 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนครั้งการลอก
คราบเฉลี่ยเทากับ 4.20±0.83 คร้ัง และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.032±0.010 กรัมตอตัวตอวัน สวนที่ความ
เค็ม 10 สวนในพันสวน มีนํ้าหนักและความยาวเฉลี่ยเร่ิมตนเทากับ 1.48±0.40 กรัม และ 3.10±0.81 เซนติเมตร 
ตามลําดับ มีนํ้าหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทายเทากับ 3.31±0.38 กรัม และ 5.49±1.42 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวน
ครั้งการลอกคราบเฉล่ียเทากับ 3.67±0.87 ครั้ง และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.029±0.005 กรัมตอตัวตอวัน 
สําหรับความเค็ม 20 สวนในพันสวน มีนํ้าหนักและความยาวเฉล่ียเริ่มตนเทากับ 1.41±0.34 กรัม และ 3.19±0.92 
เซนติเมตร ตามลําดับ มีนํ้าหนักและความยาวเฉล่ียสุดทายเทากับ 2.96±0.92 กรัม และ 5.31±1.55 เซนติเมตร 
ตามลําดับ จํานวนคร้ังการลอกคราบเฉล่ียเทา กับ 3.56 ±0.73 ครั้ง และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 
0.025±0.015 กรัมตอตัวตอวัน จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา อัตราการเจริญเติบโตและจํานวนครั้งของการลอกคราบ
ของกุงเครยฟชในแตละความเค็มที่ศึกษาไมแตกตางทางสถิติ ซ่ึงช้ีใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงความเค็มในชวง 0-20      
สวนในพันสวน ไมสงผลตออัตราการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช C. destructor อยางไรก็ตาม กุงเครย
ฟชที่เล้ียงที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวนมีแนวโนมของการเจริญเตบิโตดีกวาที่ความเค็ม 10 และ 20 สวนในพันสวน 
คําสําคญั: ความเค็ม, การเจริญเติบโต, การลอกคราบ, กุงเครยฟช 
 

Abstract 
This research aims to study the effect of different salinities on growth and molting in crayfish 

Cherax destructor.  Crayfishes were reared in water with three salinity levels, i.e., 0, 10 and 20 ppt for 
a period of 9 weeks in a controlled temperature laboratory room at 27 ° C.  Initial average weight and 
length of crayfishes reared in water with salinity level of 0 ppt were 1.72±0.75 g and 3.38±1.03 cm 
respectively and the final average weight and length of crayfishes were 3.74±0.76 g and 5.69±1.40 cm 
respectively.  Average molting times and growth rates were 4.20±0.83 times and 0.032±0.010 g per 
individual per day respectively.  At salinity 10 ppt, Initial average weight and length were 1.48±0.40 g 
and 3.10±0.81 cm respectively and the final average weight and length of crayfishes were 3.31±0.38 g 
and 5.49±1.42 cm respectively.  Average molting times and growth rates were 3.67±0.87 times and 
0.029±0.005 g per individual per day respectively.  For salinity 20 ppt, Initial average weight and length 
were 1.41±0.34 g and 3.19±0.92 cm respectively and the final average weight and length of crayfishes 
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were 2.96±0.92 g and 5.31±1.55 cm respectively.  Average molting times and growth rates were 3.56 
±0.73 times and 0.025±0.015 g per individual per day respectively.   

From this study, it has been found that the growth rates and the molting times of crayfishes 
reared in each salinity was no statistically significant difference.  It is postulated that changing salinities 
in the range between 0 to 20 ppt do not affected the growth rates and molting times in crayfishes.  
However, crayfishes reared in 0 ppt seemed to have better growth rates than those reared in 10 and 
20ppt. 
Keywords: salinity, growth, molting, crayfishes 
 

บทนาํ 
กุงเครยฟช หรือ ครอวฟช (Crayfish or Crawfish) เปนกุงนํ้าจืดชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปมีลําตัวใหญ เปลือกหนา      

กามใหญ แข็งแรง มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป โอเชียเนียและบริเวณใกลเคียง เชน อีเรียนจายา และ

เอเชียตะวันออก  กุงเครยฟช สามารถแบงออกไดเปน 2 วงศใหญ ๆ คือ วงศ ์Astacoidea ซ่ึงมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกา

เหนือและทวีปยุโรป  กุง้เครยฟชในวงศน้ี มีรูปรางใหญ ไมมีกรี มีลักษณะเดนคือ กามมีหนาม ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 

20 เซนติเมตร และอีกวงศหน่ึงคือ Parastacoidea ซ่ึงมีถ่ินกําเนิดในภูมิภาคโอเชียเนียและอีเรียนจายา กุงเครยฟชในวงศ
น้ีกามไมมีหนาม และลักษณะของกามจะปองออก ปลายกามหนีบสั้นและเล็ก ขนาดเม่ือโตเต็มท่ีประมาณ 30-40 

เซนติเมตร ชนิดของกุงเครยฟชในวงศน้ีที่เปนที่รู จัก คือ กุงบลูเพิรล (blue pearl) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cherax 
destructor  

C. destructor เปนสัตวประจําถ่ินของรัฐ Queensland ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย อาศัยอยูในธรรมชาติ
ในชวงอุณหภูมิ 26 -29 °C (Beatty et al., 2005; Jones, 1990; Karplus and Barki, 2004) เปนสายพันธุที่มีการเล้ียง
ในเชิงพาณิชยและมีการเลี้ยงในประเทศออสเตรเลียและประเทศอ่ืนๆ ใกลเคียงมานานกวาสิบป (Kawai, et al., 2016)                 
C. destructor อาศัยอยูในน้ําจืดแตสามารถทนตอความเค็มในชวงที่กวาง จึงทนอาศัยอยูในนํ้ากรอยได (Weihrauch and 
O’Donnell. 2017) โดยพบวาในธรรมชาติมีการอพยพไปอยูบริเวณชายฝงทะเลในชวงน้ําหลาก แตอาศัยอยูในชวง
ระยะเวลาส้ันๆ เทาน้ัน  (ประมาณ 24-48 ชั่วโมง) นอกจากน้ียังพบวา C. destructor สามารถดํารงชีวิตอยูไดที่ความเค็ม 
30 สวนในพันสวน (ประมาณ 96 ช่ัวโมง) โดยกุงเครยฟชสามารถปรับตัวไดทั้งทางโครงสรางและสรีรวิทยา ใหสามารถอยู
รอดไดในนํ้ากรอย และสามารถเจริญเติบโตไดดีในนํ้าที่มีความเค็มต่ํา แตในขณะที่ นํ้าความเค็มสูงการเจริญเติบโต          
อาจลดลง ไดมีการทดลองใน C. destructor พบวาสามารถดํารงชีวิตอยูรอดไดถึง 21 วันในความเค็ม 21 สวนในพันสวน 
(Mantel & Farmer, 1983; Péqueux, 1995)  (Newsom & Davis, 1994) 

ความเค็มอาจเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการอยูรอดและการเจริญเติบโตของกุงเครยฟช รวมถึงการลอกคราบ
ของกุง กุงเครยฟช ซ่ึงถูกนําเขามาในประเทศไทย ในฐานะที่เปนสัตวเศรษฐกิจดานสัตวนํ้าสวยงาม รวมทั้งมีการนํามา
เล้ียงในกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าของประเทศไทย ท้ังน้ีเน่ืองจาก กุงเครยฟชสามารถเพาะเลี้ยงไดงาย เจรญิเติบโตเร็ว 
ทําใหปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุกุงชนิดน้ีกันเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม กุงเครยฟช ถือวาเปนสัตวตางถ่ิน       
ที่ควรมีการเฝาระวังในแงของการแพรกระจายและเปนสัตวรุกราน ในตางประเทศน้ันไดมีการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ         
ที่เก่ียวของกับกุงเครยฟชชนิดน้ี (Betty et al., 2005) ปจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงกุงชนิดน้ีมากขึ้น ความเค็มของนํ้า   
ที่ใชในการเพาะเลี้ยงเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการเพาะเล้ียง และปจจุบันยังไมมีขอมูลการศึกษาที่เก่ียวของกับ
ความเค็มท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟชชนิดน้ี ดังน้ันจุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งนี้    
เพ่ือศึกษาถึงผลของความเค็มที่มีตอการเจรญิเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช ซ่ึงคาดวาขอมูลท่ีไดจากการศึกษา
ในคร้ังน้ี สามารถนํามาใชเปนความรูพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาที่เก่ียวของกับชีววิทยาและสรีรวิทยา รวมถึงการเพาะเลี้ยง
กุงเครยฟชชนิดน้ีตอไป 
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วัตถุประสงคงานวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของความเค็มที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช Cherax 

destructor 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ทําการศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช C. destructor ในนํ้าทะเล

ที่มีความเค็ม 3 ระดับความเค็ม คือ 0, 10 และ 20 สวนในพันสวน กุงเครยฟช C. destructor ที่ใชในการทดลอง ส่ังซื้อ
มาจากตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ กุงเครยฟชถูกนํามาเลี้ยงที่หองปฏิบัติการ ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเลี้ยงในน้ําจืดท่ีเตรียมไว เพ่ือใหกุงเครยฟชไดปรับสภาพ (Acclimate) เปนเวลา 72 ช่ัวโมง  

หลังการปรับสภาพ กุงเครยฟชจะถูกสุมมาช่ังนํ้าหนักและวัดความยาว กอนนําใสตูกระจกขนาด 6x6 น้ิว         
ที่มีนํ้าที่ใชในการทดลองบรรจุอยูในปริมาตร 2 ลิตร ทําการทดลองที่ความเค็มนํ้าแตกตางกัน 3 ระดบั คือ 0, 10 และ 20 
สวนในพันสวน โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ใส กุง 1 ตัวตอ 1 ตู ในแตละระดับความเค็ม ทําการทดลอง      
ความเค็มละ 7 ซ้ํา  

ในระหวางการทดลองเลี้ยงกุงเครยฟช ตูกระจกที่ใชเล้ียงทุกใบจะตอทอใหอากาศเพื่อใหกุงไดรับออกซิเจน      
ที่เพียงพอตลอดเวลา อาหารที่ใชสําหรับเลี้ยงกุงเครยฟชเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูป ใหอาหารวันละ 2 คร้ัง ชวงเชา เวลา
ประมาณ 9.00 น และในชวงเย็น เวลาประมาณ 17.00 น. โดยใหม้ือละ 2 เม็ด หรือในปรมิาณ 10 เปอรเซนตของนํ้าหนัก
ตัว ทําการดูดตะกอนและเศษอาหารทุกวันกอนใหอาหารในชวงเชา และเปลี่ยนถายนํ้าใหมประมาณ 50 เปอรเซ็นต  

กุงเครยฟชจะถูกบันทึก นํ้าหนัก ความยาว และการลอกคราบ ทุกสัปดาห เปนเวลา 9 สัปดาห โดยการนํากุง
เครยฟช มาช่ังนํ้าหนักโดยใชเคร่ืองช่ัง 2 ตําแหนง วัดความยาวลําตัวโดยใชเวอรเนียคาลิปเปอร ซึ่งการชั่งนํ้าหนัก       
และวัดความยาวตองทําอยางเบามือและรวดเร็ว เพ่ือไมใหกุงบอบชํ้า นอกจากน้ี ทําการสังเกตพฤติกรรมและลอกคราบ      
ของกุงในระหวางการทดลองทุกวัน 

ขอมูลนํ้าหนักที่ไดจะถูกนํามาคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต โดยใชสูตร 
 

อัตราการเจริญเติบโต  =   
น้ําหนักเฉล่ียสุดทาย−น้ําหนักเฉล่ียเริ่มตน

จํานวนวันที่ทําการทดลอง
 

 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

นําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกน้ําหนักและความยาวทุกสัปดาห รวมถึงการลอกคราบของกุงเครยฟช ท่ีระดับความเค็ม    
0, 10 และ 20 สวนในพัน มาวิเคราะหหาคาความแปรปรวนของขอมูลทางสถิติแบบ One Way ANOVA เปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางกลุมโดยใช Duncan’s Multiple Range Test เพื่อหาความแตกตางระหวางระดับความเค็มที่มี   
ผลตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช โดยใชโปรแกรม SPSS for window มาใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัย 
น้ําหนักของกุงเครยฟชที่ระดับความเค็มตางๆ 

 จากการศึกษานํ้าหนักของกุงเครยฟชที่เล้ียงในความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ เปนเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 
27 องศาเซลเซียส พบวา ที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวน กุงเครยฟชมีนํ้าหนักเฉล่ียเทากับ 1.72±0.75, 1.83±0.79, 
2.28±0.53, 2.38±0.72, 2.76±0.74, 2.86±0.68, 3.14±0.64, 3.53±0.78 และ 3.78±0.76 กรัม ในสัปดาหที่ 0 (เริ่มตน) 
ถึงสัปดาหที่ 9 ตามลาํดบั สวนท่ีความเค็ม 10 สวนในพันสวน มีนํ้าหนักเฉลี่ยเทากับ 1.48±0.40, 1.71±0.30, 2.05±0.35, 
2.44±0.73, 2.43±0.58, 2.52±0.44, 3.01±0.57, 3.18±0.44 และ 3.31±0.38 กรัม ในสัปดาหที่ 0 (เร่ิมตน) ถึงสัปดาห
ที่ 9 ตามลําดับ และที่ความเค็ม 20 สวนในพัน มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 1.41±0.34, 1.40±0.48, 1.95±0.86, 2.55±0.64, 
2.29±0.56, 2.22±0.70, 2.73±1.13, 2.92±0.71 และ 2.96±0.92 ก รัม ในสัปดาหที่  0 (เริ่ มต น) ถึ งสัปดาหที่  9 

(กรัมตอตวัตอวัน) 
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ตามลําดับ ) และจากการทดสอบทางสถิติ พบวา น้ําหนักเฉลี่ยของกุงเครยฟชในแตละความเค็มในแตละสัปดาหน้ัน ไมมี
ความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (P≥0.05) (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 นํ้าหนักเฉล่ีย (กรัม ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในนํ้าที่มีความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ ในชวง
ระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

สัปดาหท่ี 
ความเค็ม (สวนในพันสวน) 

0 10 20 

1 1.72±0.75a 1.48±0.40a 1.41±0.34a 

2 1.83±0.79b 1.71±0.30b 1.40±0.48b 

3 2.28±0.53c 2.05±0.35c 1.95±0.86c 

4 2.38±0.72d 2.44±0.73d 2.55±0.64d 

5 2.76±0.74e 2.43±0.58e 2.29±0.56e 

6 2.86±0.68f 2.52±0.44f 2.22±0.70f 

7 3.14±0.64g 3.01±0.57g 2.73±1.13g 

8 3.53±0.78h 3.18±0.44h 2.92±0.71h 

9 3.74±0.76i 3.31±0.38i 2.96±0.92i 

 
ภาพที่ 1 นํ้าหนักเฉลี่ย (กรัม ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เล้ียงในนํ้าที่มีความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ      

ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
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ความยาวของกุงเครยฟชที่ระดับความเค็มตางๆ 

 จากการศึกษาความยาวของกุงเครยฟชที่เลี้ยงในความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ เปนเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 
27 องศาเซลเซียส พบวาที่ ที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวน กุงเครยฟชมีความยาวเฉล่ียเทากับ 3.38±1.03, 3.68±0.79, 
4.05±0.51, 4.55±0.78, 4.81±0.44, 4.94±0.57, 5.16±0.81, 5.28±1.16และ 5.69±1.40 เซนติเมตร ในสัปดาหท่ี 0 
(เริ่มตน) ถึงสัปดาหที่ 9 ตามลําดับ สวนที่ความเค็ม 10 สวนในพันสวน มีความยาวเฉล่ียเทากับ 3.10±0.92, 3.65±0.79, 
3.99±0.53, 4.28±0.42, 4.48±0.42, 4.48±0.38, 4.75±0.63, 5.01±1.09 และ 5.49±1.42 เซนติเมตร ในสัปดาหที่ 0 
(เริ่มตน) ถึงสัปดาหท่ี 9 ตามลําดับ และที่ความเค็ม 20 สวนในพัน มีความยาวเฉลี่ยเทากับ 3.19±0.92, 3.50±0.65, 
3.88±0.42, 4.14±0.33, 4.40±0.35, 4.60±0.69, 4.78±0.98, 5.10±1.24 และ 5.31±1.55 เซนติ เมตร 4.35±0.41 
เซนติเมตร ในสัปดาหที่ 0 (เร่ิมตน) ถึงสัปดาหที่ 9 ตามลําดับ และจากการทดสอบทางสถิติ พบวา ความยาวเฉลี่ยของกุง
เครยฟชในแตละความเค็มในแตละสปัดาหน้ัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (P≥0.05) (ตารางที่ 
2 และ ภาพที่ 2)  
 

ตารางที่ 2 ความยาวลําตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ท่ีเล้ียงในนํ้าที่มีความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ  
ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

สัปดาหที่ 
ความเค็ม (สวนในพันสวน) 

0 10 20 

1 3.38±1.03a 3.10±0.81a 3.19±0.92a 

2 3.68±0.79b 3.65±0.79b 3.50±0.65b 

3 4.05±0.51c 3.99±0.53c 3.88±0.42c 

4 4.55±0.78d 4.28±0.42d 4.14±0.33d 

5 4.81±0.44e 4.48±0.38e 4.40±0.35e 

6 4.94±0.57f 4.75±0.63f 4.60±0.69f 

7 5.16±0.81g 5.01±0.90g 4.78±0.98g 

8 5.28±1.16h 5.35±1.09h 5.10±1.24h 

9 5.69±1.40i 5.49±1.42i 5.31±1.55i 
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ภาพที่ 2 ความยาวลําตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เลี้ยงในนํ้าท่ีมีความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ 
ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 
จํานวนคร้ังของการลอกคราบของกุงเครยฟชท่ีระดับความเค็มตางๆ 

 จากการศึกษาการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ (คร้ัง) ของกุงเครยฟชที่เลี้ยงในความเค็ม 3 ระดับเปนเวลา      
9 สัปดาหพบวาที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวน มีการลอกคราบเฉลี่ย 4.20±0.83 คร้ังตอสัปดาห สวนที่ความเค็ม 10 สวน
ในพันสวน มีการลอกคราบเฉล่ีย 3.67±0.87คร้ังตอสัปดาห และที่ความเค็ม 20 สวนในพันสวน มีการลอกคราบเฉล่ีย 
3.56 ±0.73ครั้งตอสัปดาห (ตารางที่ 3) และจากการทดสอบทางสถิติ พบวา การลอกคราบเฉลี่ยในแตละความเค็มน้ัน    
ไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (P≥0.05)  

 

ตารางท่ี 3 จํานวนคร้ังของการลอกคราบเฉล่ีย (ครั้ง±S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เล้ียงในนํ้าท่ีมีความเค็มแตกตางกัน 3 
ระดับ ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูม ิ27 องศาเซลเซียส 

สัปดาหที่ 
ความเค็ม (สวนในพันสวน) 

0 10 20 

1 5 4 5 

2 5 5 4 

3 4 4 3 

4 5 4 4 

5 4 3 3 
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7 5 4 3 

8 3 3 3 

9 3 2 3 

เฉล่ีย 4.20±0.83* 3.67±0.87* 3.56 ±0.73* 

หมายเหตุ จํานวนครั้งของการลอกคราบเฉลี่ยในแตละความเคม็ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05) 

 
อัตราการเจริญเติบโตของกุงเครยฟชที่ระดับความเคม็ตางๆ 

จากขอมูลเก่ียวกับนํ้าหนักของกุงเครยฟชที่เลี้ยงในความเค็มแตกตางกัน 3 ระดับ เปนเวลา 9 สัปดาห             
ที่อุณหภูม ิ27 องศาเซลเซียส พบวา ที่ความเค็ม 0 สวนในพันสวน กุงเครยฟชมีนํ้าหนักเร่ิมตน (สัปดาหที่ 0) เฉลี่ยเทากับ 
1.72±0.75 กรัม และมีน้ําหนักสุดทาย (สัปดาหท่ี 9) เฉลี่ยเทากับ 3.74±0.76 กรัม เมื่อนํามาคํานวณหาอัตราการ
เจริญเติบโต มีคาเทากับ 0.032±0.010 กรัม/ตัว/วัน และที่ความเค็ม 10 สวนในพันสวน กุงเครยฟชมีนํ้าหนักเร่ิมตน 
(สัปดาหที่ 0) เฉล่ียเทากับ 1.48±0.40 กรัม และมีนํ้าหนักสุดทาย (สัปดาหที่ 9) เฉลี่ยเทากับ 3.31±0.38 กรัม เม่ือนํามา
คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต มีคาเทากับ 0.029±0.005 กรัม/ตัว/วัน สวนความเค็ม 20 สวนในพันสวน กุงเครยฟช    
มีนํ้าหนักเริ่มตน (สัปดาหที่ 0) เฉลี่ยเทากับ 1.41±0.34 กรัม และมีนํ้าหนักสุดทาย (สัปดาหที่ 9) เฉล่ียเทากับ 2.96±0.92 
กรัม เมื่อนํามาคาํนวณหาอัตราการเจริญเติบโต มีคาเทากับ 0.025±0.015 กรัม/ตัว/วัน (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 นํ้าหนักเร่ิมตน น้ําหนักสุดทาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุงเครยฟช ท่ีเลี้ยงในนํ้าที่มีความเค็มแตกตาง
กัน 3 ระดับ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

ความเค็ม 
(สวนในพันสวน) 

น้ําหนักเริ่มตน 
(กรัม ± S.D, n=7) 

น้ําหนักสุดทาย 
(กรัม ± S.D, n=7) 

อัตราการเจริญเติบโต 
(กรัม/ตัว/วัน ± S.D, n=7) 

0 1.72±0.75 3.74±0.76 0.032±0.010* 

10 1.48±0.40  3.31±0.38 0.029±0.005* 

20 1.41±0.34 2.96±0.92 0.025±0.015* 

 

จากขอมูลอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในแตละความเค็มน้ัน พบวา มีความแตกตางกัน โดยความเค็ม 0 สวน     

ในพันสวน มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมาคือความเค็ม 10 และ20 สวนในพันสวน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 

เม่ือนําขอมูลดังกลาวมาทดสอบคาทางสถิติพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≥0.05)       

(ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน ± S.D, n=7) ของกุงเครยฟช ที่เล้ียงในนํ้าที่มีความเค็มแตกตางกัน 3 
ระดับ ในชวงระยะเวลา 9 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  การศึกษาที่ เกี่ยวของกับอัตราการเจริญเติบโตของสัตวเมื่อสภาพแวดลอมตางๆ ที่สัตวอาศัยอยูมีการ
เปล่ียนแปลงไป นับเปนพ้ืนฐานการศึกษาที่จะนําไปสูการศึกษาอื่นๆ เชน การศึกษาถึงผลกระทบทางปจจัย                
ทางส่ิงแวดลอมตอสรีรวิทยาและการดํารงชีวิตของสัตวที่อาศัยอยูในนํ้า โดยเฉพาะพวกที่อาศัยอยูในทะเลและบริเวณนํ้า
กรอยนั้น ปจจัยทางส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่สุด 2 ประการ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอสัตวคือ อุณหภูมิและความเค็มของนํ้า 
โดยมีผลกระทบโดยตรงตอสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของสัตว (Kinne, 1964) สําหรับกุงเครยฟชน้ัน เปนกุงที่พบ
อาศัยอยูในแหลงนํ้าจืดตามธรรมชาติ อยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยที่ผานมา พบวากุงเครยฟชหลายชนิดมี
ความสามารถในการปรบัตัวไดด ีสามารถดํารงชีวิตไดในนํ้ากรอยและน้ําเค็ม (Susanto and Charmantier, 2000)   
 จากการทดลองเลี้ยงกุงเครยฟช C. destructor ในนํ้าที่มีระดับความเค็มที่แตกตางกันที่ 0, 10 และ 20 สวน    
ในพันสวน เพื่อศึกษา อัตราการเจริญเติบโต โดยพิจารณาจากน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น และจํานวนคร้ังหรือความถี่ของการลอก
คราบ ในระหวางการเลี้ยงเปนระยะเวลา 9 สัปดาห พบวา อัตราการเจริญเติบโตและจํานวนคร้ังของการลอกคราบ      
ของกุงเครยฟชที่เล้ียงในนํ้าแตละความเค็มที่ศึกษาน้ัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
(P ≥ 0.05) แสดงใหเห็นวา กุงเครยฟชชนิดน้ีมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูไดในชวงความเค็มต้ังแต 0-20 สวนในพัน
สวนหรือเปนสัตวที่สามารถทนความเค็มในชวงกวางได (euryhaline animal) ซึ่ งสอดคลองกับขอมูลเก่ียวกับ
ความสามารถของกุงเครยฟชหลายชนิดที่สามารถอาศัยอยูในบริเวณแหลงนํ้ากรอยและแหลงนํ้าเค็มได โดยรางกาย       
มีความสามารถในการควบคุมสมดุลของนํ้าและอิออนไดเปนอยางดี (Newsom and Davis, 1994; Holdich et al., 
1997; Susanto and Charmantier, 2000) 
 โดยทั่วไปความเค็มของนํ้าที่ลดลงหรือเพิ่มข้ึน มีผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตของสัตว โดยปริมาณอิออนที่ลดลง
ของนํ้าที่มีความเค็มตํ่าหรือเพิ่มข้ึนของน้ําที่มีความเค็มสูง จะสงผลใหสัตวเหลาน้ีตองใชพลังงานสวนหน่ึงเพ่ือใชในการดึง
หรือขับ  อิออนที่มีอยูในนํ้าซ่ึงมีอยูในปริมาณที่ตํ่าหรือสูงกวาภายในรางกายเขาหรือออกสูรางกายของสัตว นอกจากน้ี     
ยังตองใชพลังงานอีกสวนหน่ึงในการกําจัดนํ้าหรือดึงนํ้าในปริมาณสูงที่เขาสูภายในหรือออกจากรางกายตลอดเวลา          
ซ่ึงอาจสงผลใหพลังงานในสวนที่ตองใชในการเจริญเติบโตลดลง ดังน้ันเม่ือสัตวตองอาศัยอยูในนํ้าที่มีความเค็มแตกตาง
จากนํ้าปกติในธรรมชาติท่ีมันอาศัยอยู อาจสงผลใหสัตวมีการเจรญิเติโตที่ชาลงกวาปกติได  
 ความสามารถในการปรับตัวของสัตว นํ้าใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ัน มี 2 รูปแบบ คือ         
พวกออสโมคอนฟอรเมอร (Osmoconformers) เปนพวกที่มีความดันออสโมติกของเหลวภายในตัวเทากับความดัน     
ของของเหลวภายนอก (iso-osmotic) สวนใหญจะพบในสัตวที่อาศัยอยูในทะเลเปดและอีกกลุมคือ ออสโมเรกูเลชัน 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0 10 20

อัต
รา

กา
รเ

จร
ิญ

เติ
บโ

ต 
(ก

รัม
/ตั

ว/
วัน

)

ความเค็ม (สวนในพันสวน)



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
665 

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

(Osmoregulation) เปนพวกท่ีพยามยามคงความเขมขนหรือความดันออสโมติกภายในตัวใหคงที่ที่ระดับหนึ่ง ซ่ึงตางจาก
ความเขมขนของสารละลายภายนอก สวนใหญพบในสัตวทะเลกลุมที่อาศัยอยูบริเวณปากแมนํ้าที่นํ้ากรอย หรือบริเวณ
เขตนํ้าขึ้น – นํ้าลง ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงความเค็มตลอดเวลา (Diehl & Lawrence, 1984) รวมถึงสัตวนํ้าจืดตาง ๆ เชน
ปลานํ้าจืด และกุงเครยฟช ดังน้ัน กุงเครยจึงเปนสัตวนํ้าที่จัดอยูในกลุมออสโมเรกูเลชัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา         
ในคร้ังน้ี ท่ีพบวา กุงเครยฟชสามารถปรับตัวใหสามารถอยูไดในนํ้าที่มีชวงความเค็ม 0-20 สวนในพันสวน โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตและจํานวนครั้งของการลอกคราบที่ไมแตกตางกันทางสถิติ  
 จากการศึกษาอาจสรุปไดวา กุงเครยฟช C. destructor เปนสัตวที่ทนตอความเค็มในชวงกวาง หากน้ําที่ใช
เล้ียงมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มในชวง 0-20 สวนในพันสวน กุงเครยฟชชนิดน้ีก็ยังคงสามารถดํารงชวีิตอยูได  
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ทําการศึกษาเพิ่มเติมในความเค็มนํ้าที่สูงข้ึนมากกวา 20 สวนในพันสวน เพ่ือดูชวงความเค็มที่กุงเครยฟช 
ชนิดน้ีสามารถทนอยูได 

2. ทําการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทําใหกุงเครยฟชมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด 
เน่ืองจากในธรรมชาติกุงเครยฟชชนิดน้ีอาศัยอยูในประเทศที่มีภูมิอากาศแบบอบอุน 
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การศกึษาความสามารถในการเคล่ือนไหวขาในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ 
ในสถานการณโควิด(Covid-19) เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

The study of Lower Extremities Movement Capability in Activity Daily 
Living of Elderly under COVID 19 situation, Sansuk District,  
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บทคดัยอ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถการเคลื่อนไหวขาในการใชงานกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ 
เขตเทศบาลเมอืงแสนสุข จังหวัดชลบุร ีในชวงสถานการณโควิด (COVID-19) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน จําแนกออกเปนเพศชาย 50 คน มีอายุ
เฉล่ีย 67.32+6.53ป และเพศหญิง 100 คน มีอายุเฉลี่ย 67.27+6.98 ป ใชแบบสอบถามการเคล่ือนไหวของขาใน
ผูสูงอายุในการเก็บขอมูล โดยคําตอบเปนมาตรสวนประมาณคาโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท 5 ระดับ ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชคามัธยฐาน คาเฉลี่ย และเปอรเซ็นไทลนําเสนอขอมูลเก่ียวกับความสามารถการเคลื่อนไหวขา 
ผลการวิจัย พบวามีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถการเคล่ือนไหวขาเทากับ 63.18 + 19.09 คะแนน เม่ือจัดแบงตาม
เปอรเซน็ตไทล ไมพบคะแนนเทากับ 0 และมีคะแนนสูงสุดอยูท่ีเปอรเซ็นตไทล ที่ 95 เพศหญิงมีคะแนนความสามารถการ
เคล่ือนไหวขาสูงสุดในชวงคะแนน 70-79 คะแนน เชนเดียวกับเพศชาย สรุปไดวาการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายในผูสูง
เปนปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่มีสาเหตุมาจากความเส่ือมสภาพหรือการทํางานผิดปกติของอวัยวะใน
รางกาย การเตรียมความพรอมใหกับกลุมผูสูงอายุจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงเพื่อที่จะแกไขขอบกพรองหรือเสริมสราง
การทํางานของรางกายใหทําหนาที่อยางเหมาะสมและยืนยาวตอไป 
คําสําคญั: การเคลื่อนไหวขา, ชลบุรี, ผูสงูอายุ, สถานการณโควิด 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the ability of lower extremities movement in 

activity of daily living under COVID-19 situation in Sansuk district, Chonburi. One hundred and fifty 
participants recruited in this survey study were the elderly who were age of 60 or more. They were 
divided into 50 males and 100 females with average age 67.32+6.53 years and 6 7 . 27+6.98 years 
respectively. Modified lower limb functional scale with 5-point Likert scale was used. The data were 
analyzed and presented in form of median, mean and percentile. The results revealed that the average 
score of lower extremities’ ability (LEA score) was 63.18 + 19.09, not found the zero score and maximal 
score was at the 95th percentile. Females had maximal LEA score at the score range 70-79 as well as 
males. In conclusion, the physical change is the factor that effected the quality of life in elderly, causes 
from degeneration or deformity. It is essential that elderly has to prepare for correcting the deformities 
or promoting physical functions to provide appropriate activities and sustainable life. 
Keywords: Lower extremities movement, Chonburi, the elderly, COVID-19 situation  
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บทนํา 
ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทย ไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเน่ืองจากระบบสาธารณสุขไดรับการพัฒนามาก

ข้ึน การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจึงเปนส่ิงสําคัญสงผลใหภาครัฐกําหนดมาตรการเตรียมการรองรับให        
การดูแลผูสูงอายุเพ่ือให ผูสูงอายุเหลาน้ัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน โดยกําหนดยุทธศาสตร “การเตรียมความพรอม
สังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ” เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ดวยการมี
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตรและมาตรการตาง ๆ ท่ีใช
ดําเนินการดานผูสูงอายุใหชัดเจน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) ซ่ึงสะทอน ใหเห็นวาภาครฐัและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จะตองเตรียมความพรอมเกี่ยวกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือผูสูงอายุ เชน การใหบริการดานสุขภาพ การจัด
สวัสดิการทางสังคม การสงเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่สิ่งเหลาน้ีจะตองมีการไดรับรูถึงขอมูลที่จําเปนตอการวางแผน 
และดําเนินการบนฐานของการลงทุนและใชจายอยางคุมคา (Weening-Dijksterhuis et al., 2011) จากขอมูล ป 2564 
น้ี ประเทศไทยไดกาวสูสังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) แลว โดยมีการประมาณการวามีสัดสวนผูสูงอายุ
ในชวง 60 ปข้ึนไปถึง 20% ของจํานวนประชากรทั้งหมด หรือไมนอยกวา 13 ลานคน และคาดการณวา อีก 20 ป
ขางหนา หรือป 2583 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุ 20 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเปนผูสูงอายุ เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ
รางกายยอมเส่ือมลงไปตามกาลเวลา  

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) คือโรคติดตอซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการคนพบลาสุดไวรัสและ     
โรคอุบัตใิหมน้ีไมเปนที่รูจักเลยกอนที่จะมีการระบาดในเมอืงอูฮั่นประเทศจีนในเดอืนธันวาคมป 2019 ขณะน้ีไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมน้ี มีการระบาดใหญไปทั่ว สงผลกระทบแกหลาย ประเทศท่ัวโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตพรอม
กันทั่วโลก จํากัดพื้นที่การทํากิจกรรมอยูแต เพียงในที่พักอาศัย ซ่ึงอาจจะไมเพียงพอตอกิจกรรมสุขภาพ เชน               
การออกกําลังกาย เน่ืองจากพ้ืนที่การออกกําลังกายกลายเปนพ้ืนที่เส่ียงตอการระบาดของโรค จึงสงผลใหผูสูงอายุ         
มีโอกาสทํากิจกรรมทางกาย (Physical activity) ลดลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อขามีความสําคัญตอการเคลื่อนไหว
ของผูสูงอายุเปนอยางมาก เน่ืองจากสามารถปองกันภาวะหกลมได การหกลมในผูสูงอายุเกิดไดจากการเสียสมดุล           
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาทางในการเคลื่อนไหว ทําใหไดรับบาดเจ็บทั้งดานรางกาย และจิตใจ หรืออาจทําใหถึง       
แกชีวิตได จากการคาดการณในภาพรวมของประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2560 จะมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)       
พลัดตกหกลม จํานวน 3-4 ลานคน และระหวางปพ.ศ. 2560 - 2564 มีผูสูงอายุพลัดตกหกลมปละประมาณ 3-5 ลานคน 
ซ่ึงในจํานวนน้ีจะมีผูเสียชีวิตไดถึง จํานวน 5,700 - 10,400 คนตอป (นิพา ศรีชางและลวิตรา กาวี, 2560) จากเหตุผล      
ที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความสามารถในการเคล่ือนไหวขาในชีวิตประจําวันและประสิทธิภาพ
ในการเคล่ือนไหวขาในชวงสถานการณโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของผูสูงอายุ เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
เพ่ืออยากทราบความสามารถในการเคล่ือนไหวและประสิทธิภาพขาในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ เขตเทศบาลเมือง    
แสนสุข จังหวัดชลบุรี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสามารถการเคล่ือนไหวขาในการใชงานกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ เขตเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี ในชวงสถานการณโควิด (COVID-19) และความสัมพันธระหวางความสามารถการเคลื่อนไหวขากับอาการ
ปวด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปอาศัยอยูในตําบลแสนสุข และสามารถใช

ชีวิตประจําวันไดปกติ โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการวิเคราะหอํานาจการทดสอบสําหรับการใชสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน ทดสอบสมมติฐานเปนทางเดียว (One-tailed test) กําหนดขนาดอิทธิพล .30 คาความคลาด
เคล่ือน .05 และอํานาจทดสอบ .80 คํานวณดวยโปรแกรม G*Power ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 150 คน โดยใช
แบบสอบถาม Modified lower limb functional scale (Modified LEFS) ฉบับภาษาไทย เปนแบบสอบถามแบบ    
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ชวงมาตรา (Interval scale) มี 5 ระดับ ประกอบดวยคําถาม 20 ขอ โดยกลุมตัวอยางเปนผูใหคะแนนตามความสามารถ
ในการเคล่ือนไหวของขา (ตั้งแต 0 คะแนนคือทําไมไดเลย จนถึง 4 คือทําไดปกติ) มีคะแนนรวม 0-80 คะแนน (กานดา 
ชัยภิญโญและคณะ, 2561) ซึ่งปรับปรุงมาจาก Lower  limb functional scale ฉบับภาษาอังกฤษ (Binkley et al., 
1999) และแบบประเมินอาการปวด หรือ Numerical rating scale โดยกลุมตัวอยางจะเปนผู ใหคะแนนตาม            
ความเจ็บปวดท่ีตนเองรูสึก (ต้ังแต 0 คะแนน คือไมมีอาการปวดเลย จนถึง 10 คะแนน คือมีอาการปวดมากที่สุด) โดยมี
คาความเช่ือมั่น (r)= 0.94 และความเที่ยงตรงอยูระหวาง 0.71–0.78 (Downie et al., 1978) 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงแบบประเมินอาการปวด  

 
จากน้ันนําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคํานวณสถิติสําเร็จรูปในรปูของคาเฉลี่ย รอยละ เปอรเซ็นไทล 

และหาความสัมพันธโดยใชสถิติ Pearson’s correlation 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของชีวมวลหญาดอกแดง 
จากการนําตัวอยางชีวมวลหญาดอกแดง 100 กรัมของนํ้าหนักแหง ไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี ไดแก  

เถา คารโบไฮเดรต เย่ือใย ไขมัน ความชื้น และโปรตีน ผลการทดลองแสดงดงัตารางที่ 1 
 

ตาราง 1 องคประกอบทางเคมีของชีวมวลหญาดอกแดง  
พารามิเตอร องคประกอบ (กรัมตอ 100 กรัม) 

เถา 7.21 
คารโบไฮเดรต 85.56 
เย่ือใย 30.38 
ไขมัน 0.90 
ความชื้น 6.33 
โปรตีน 4.83 

 
2. ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซม      

เซลลูเลส 
 2.1 อัตราสวนของแข็งตอของเหลวที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากชีวมวลหญาดอกแดง 
จากการศึกษาอัตราสวนของแข็งตอของเหลวที่เหมาะสมตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซโดยใชเอนไซมเซลลูเลส ของชีวมวลหญา
ดอกแดง โดยใชอัตราสวนของแข็งตอของเหลว ในชวง 0.01:10-1:10 กรัมตอมิลลิลิตร ผลการศกึษาพบวา ที่อัตราสวน
ของแข็งตอของเหลว 0.05:10 กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย ใหคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
มีคาเทากับ 543.93±11.55A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (p<0.05) รองลงมา ไดแก 0.1:10, 0.01:10, 0.5:10 และ 1.0:10 
กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย โดยมีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 451.97±5.77B, 353.00±0.00C, 203.06±3.46D และ 
120.53±3.00E มิลลกิรมัตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 2-1 
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ภาพที่ 2-1 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการยอยชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซมเซลลูเลส 
ในสภาวะที่มีการผันแปรอัตราสวนของแข็งตอของเหลวที่ตางกัน  

หมายเหตุ: อักษรท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)  
 
 2.2 ผลของความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากชีวมวลหญาดอก
แดง 
จากการศึกษาความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสที่เหมาะตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซ โดยใชความเขมขนของเอนไซม       
เซลลูเลสรอยละ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2 โดยปริมาตร ผลการศึกษาพบวา ที่ความเขมขนเอนไซมเซลลูเลสรอยละ 2.0 
โดยปริมาตร ใหคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซสูงสุด โดยมีคาเทากับ 743.93±46.19A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง เมื่อวิเคราะหคา
ทางสถิติพบวา ไมมีความแตกตางกันกับสภาวะที่มีความเขมขนของเอนไซมที่รอยละ 1.5 และ 1.0 โดยปริมาตร ซ่ึงมี
ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 730.60±20A และ 678.60±20A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ (p>0.05)  ในขณะที่
สภาวะที่มีความเขมขนของเอนไซม 0.5 และ 0.1 โดยปริมาตร มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 585.27±23.09B และ 
445.27±23.09C มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 2-2 

ภาพที ่2-2 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซจากการยอยชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซมเซลลูเลส 
 ในสภาวะที่มีการผันแปรความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลส 

หมายเหตุ: อักษรท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05)  
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2.3 ผลของระยะเวลาในการยอยท่ีเหมาะสมตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซจากชีวมวลหญาดอกแดง 
       จากการศึกษาระยะเวลาในการยอยที่เหมาะตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซดวยเอนไซมเซลลูเลส โดยใช
ระยะเวลาในการยอยท่ี 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาที่เวลา 12 ช่ัวโมง ใหคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ
สูงสุด โดยมีคาเทากับ 670.00±20.00A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (p<0.05) รองลงมาไดแก 10, 8, 6, 4 และ 2 ช่ัวโมง 
โดยมีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 641.40±40.00AB, 594.73±30.55AB, 554.73±50.33BC 554.73±41.63BC และ 
494.73±11.55C มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ตามลําดับ แสดงดัง ภาพที่ 2-3 (ก) 
        ตอมา ทําการศึกษาระยะเวลาในการยอยที่เหมาะตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซดวยเอนไซมเซลลูเลส โดยใช
ระยะเวลาในการยอยที่ 12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาที่ระยะเวลาในการยอย 60 ชั่วโมง        
มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 756.67±70.24A  มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ซ่ึงมีคาสูงกวาการยอยที่เวลา 12, 24, 36, 48 
และ 72 ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซระหวาง 670.00±20.00A ถึง 723.33±11.55A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง แตไมมี
ความแตกตางกันทางสถติ (p>0.05) แสดงดัง ภาพที่ 2-3 (ข) 

ภาพที่ 2-3 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซจากการยอยชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซมเซลลูเลส 
ในสภาวะที่มีการผันแปรระยะเวลาการยอย 

หมายเหตุ: อักษรท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (p<0.05) 
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3. ผลการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซดวยวิธทีางสถิติ 
การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Varian; ANOVA) ดวย One-Way ANOVA วิธีการของตูกี (Tukey) 

โดยใชโปรแกรม Minitab version 18 ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซแสดงในภาพท่ี 2-1, ภาพท่ี 
2-2, ภาพท่ี 2-3 (ก) และภาพที่ 2-3 (ข) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของชีวมวลหญาดอกแดงพบวา มีปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดสูงที่สุด     

โดยมีปริมาณรอยละ 85.56 โดยมวล ซึ่งมีคาสูงกวาหญาเนเปยร ที่มีปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมดเทากับรอยละ 30.90 
โดยมวล (Sawasdee et al., 2014) ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปเปนสารตั้งตนในการผลิตนํ้าตาลรีดวิซ เน่ืองจาก
คารโบไฮเดรตมีแนวโนวที่จะถูกเปล่ียนไปเปนนํ้าตาลรีดิวซไดปริมาณมาก อีกทั้งหญาดอกแดงยังเปนวัตถุดิบที่หาไดงาย   
มีปริมาณมากและความชุกสูงในทองถ่ิน 

จากการศึกษาอัตราสวนของชีวมวลหญาดอกแดงที่เหมาะตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซโดยใชเอนไซมเซลลูเลส                    
ที่อัตราสวนของแข็งตอของเหลว 0.01:10, 0.05:10, 0.1:10, 0.5:10 และ 1:10 กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย พบวา            
ที่อัตราสวนของแข็งตอของเหลว 0.05:10 กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย ใหคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซสูงสุด โดยมีคาเทากับ 
543.93±11.55A มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (p<0.05) และยังพบวาเมื่อเพ่ิมอัตราสวนของแข็งตอของเหลว ในชวง 0.1:10 
ถึง 1.0:10 กรัมตอมิลลิลิตรสารละลาย มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซในหนวยมิลลิกรัมตอกรัมตัวอยางลดลง ที่เปนเชนน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการใชอัตราสวนของแข็งตอของเหลวในปริมาณนอยอาจทําใหเอนไซมสามารถยอยชีวมวลลิกโนเซลลูโลสได
ดีกวาอัตราสวนท่ีใชปริมาณมากขึ้น 

จากการศึกษาความเขมขนของเอนไซม เซลลู เลสที่ เหมาะตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซ โดยใช เอนไซม 
ที่ความเขมขนรอยละ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 โดยปริมาตร พบวา ที่ความเขมขนเอนไซมรอยละ 1.0, 1.5 และ 2.0  
โดยปริมาตร มีคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซอยูในชวง 678.60±20 ถึง 743.93±46.19 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ซ่ึงเมื่อ
วิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) ดังน้ันจึงเลือกคาที่ดีที่สุดที่ความเขมขนเอนไซมรอยละ 1.0     
โดยปริมาตร มีคาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 678.60±20 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ไปทําการทดลองตอในสภาวะตอไป 
เน่ืองจากใชปริมาณเอนไซมที่นอยและใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทียบเทากับความเขมขนอ่ีน ๆ ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยของ 
Pensri et al. (2016) ที่ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนํ้าตาลรีดิวซจากหญาเนเปยร โดยใชความเขมขนเอนไซม
เซลลูเลสที่รอยละ 2.0 โดยปรมิาตร ซึ่งไดปริมาณนํ้าตาลรีดิวซท่ี 768 มิลลิกรัมตอกรัม 

จากการศึกษาระยะเวลาในการยอยที่เหมาะตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซ โดยใชระยะเวลาในการยอยที่ 2-72 
ช่ัวโมง คาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซอยูในชวง 494.73±11.55 ถึง 723.33±11.55 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ซ่ึงเม่ือวิเคราะห
ทางสถิติพบวาที่เวลา 12-72 ชั่วโมง ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) ดังน้ันจึงเลือกคาที่ดีที่สุดท่ี 12 ช่ัวโมง ท่ีมีปริมาณ
นํ้าตาลรีดิวซเทากับ 670.00±20.00 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง ซ่ึงใชเวลานอยกวาการยอยชีวมวลหญาสวิตชท่ีใชเวลาใน
การไฮโดรไลซิสมากกวาที่ 72 ช่ัวโมง ใหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 364.70±15.40 มิลลิกรัมตอกรัมตัวอยาง (Gao et 
al., 2014)   
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  ควรนําปจจัยที่ มีผลตอการผลิตนํ้าตาลรีดิวซจากชีวมวลหญาดอกแดงโดยใชเอนไซมท่ีไดจากงานวิจัยน้ี  
ไปทําการศึกษาเพิ่มเติม เชน การออกแบบการทดลองทางสถิ ติดวยวิ ธีพ้ืนผิวตอบสนอง (Response surface 
methodology, RSM)  
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บทคดัยอ 

การศึกษาความรูเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกไปใชประโยชนของบานโพนเมือง 
ตําบลหนองเหลา อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ความเขาใจในเก่ียวกับการกําจัด
ขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน โดยใชการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญจะเปนเพศหญิง มีอายุ 51 - 60 ป สถานภาพเปนภรรยา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 41 - 60 ป มีจํานวนสมาชิก  
ในครัวเรือน 3 - 4 คน และมีรายไดรวมของครัวเรือนตอปจํานวน 10,001 - 30,000 บาท ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน พบวา สวนใหญโดยรวมมีความรูความเขาใจฯ        
มีคะแนนเฉลี่ย 0.94 และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน ประเภทที่ 1 โพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต เชน ขวดนํ้าดื่ม
ใสนํ้าดื่มอีกคร้ังและใสหนอไมดอง ประเภทท่ี 2 โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง เชน ถังน้ํามันตัดคร่ึงใสนํ้าหรือตักอาหาร
ใหสัตวเลี้ยง ประเภทท่ี 3 โพลีไวนิลคลอไรด เชน ทอนํ้าประปาเพ่ือการเกษตร ประเภทที่ 4 โพลีเอทิลีนความหนาแนน
ตํ่า เชน ถุงใสของหากมีสภาพดีทําความสะอาดไวใชอีกคร้ัง ประเภทที่ 5  โพลีโพรพิลีน และ 6  โพลีสไตรีน นําไปทิ้งบอ
ขยะชุมชน ประเภทที่ 7 พลาสตกิอ่ืน ๆ เชน ปายโฆษณานํามาเปนมาน 
คําสําคญั: ขยะ, ความรู, พลาสติก 
 

Abstract 
 The objective to study about knowledge and understanding of household waste disposal and 

the utilization of plastic waste. The tool were questionnaire. The result found that most of the sample 
were female, aged 51-60 years, wife status, duration of stay in the community 41 - 60 years, 3 - 4 
household members and the total annual household income of 10,001 - 30,000 baht. The Knowledge 
of household waste disposal and the utilization of plastic waste that most of the overall average score 
of right was 0.94. The behavior of plastic waste to use 1. Water bottles reuse water and pickled bamboo 
shoots 2. Car oil tank cut in half, put water or scoop food for pets 3. Water pipe for agriculture 4. Bags 
if in good condition clean and reuse 5. and 6. Take it to the community landfill, 7. billboards to make 
curtains. 
Keywords: Garbage, Knowledge, Plastic 
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บทนํา 
บานโพนเมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรท้ังหมดจํานวน 914 คน 

จํานวนครัวเรือน 287 ครัวเรือน ตั้งอยูที่ราบสูง ทางดานทิศเหนือของหนองใหญ ต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2230 
อพยพมาจากบานเสียม บานชีทวน อาชีพสวนใหญทํานา (เกสร ศรีสมุทร, 2563) บริเวณบานจะเปนพ้ืนที่เล้ียงสัตวหรือ
ปลอยสัตวเล้ียง เชน วัว ควาย ไก เปด หาน สุนัข พรอมทั้งมีการปลูกพืชผักเปนอาหารและแบงขาย สวนบริเวณรอบ ๆ 
หมูบานจะเปนปาไมทั่วไปและไรนาไรสวนของประชาชนในชุมชน หน่ึงในปญหาที่สําคัญของชุมชน คือ ปญหาขยะ        
ดวยวิถีชีวิตเปลี่ยนไป เชน การซื้อของใช ซื้ออาหารท่ีมีถุงพลาสติก ขวด กลองโฟม เปนตน อีกทั้งหมูบานมีบางครัวเรือน   
ที่ไมมีถังขยะรองรับมูลฝอยในบาน และมีการกําจัดขยะเองโดยการเผาในบริเวณลานบานของตนเอง ไมนําขยะไปทิ้งที่
หลุมฝงกลบขยะ ซ่ึงในปจจุบันชุมชนบานโพนเมืองประชาชนยังมีพฤติกรรมเชนเคยอยู ไดแก ไมทิ้งขยะใหเปนที่เปน
ระเบียบเรียบรอย ไมมีการคัดแยกขยะออกเปนประเภทตางๆ มีการนําขยะไปทิ้งในปาชุมชนหรือท้ิงบริเวณพื้นที่
สาธารณะ และไมทิ้งลงหลุมฝงกลบแตทิ้งตรงบริเวณรอบๆ ปากหลุมทําใหขยะลนทั้งน้ีหลุมฝงกลบของหมูบานยังมี
หมูบานขางเคยีงท่ีสัญจรผานไปไรนาไรสวนมาใชรวมดวย 
  การเพิ่มข้ึนของประชากรกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมาหลายดานปญหาขยะมูลฝอยก็เปนปญหา
ส่ิงแวดลอมที่สําคัญอยางหนึ่งที่ ยังตองการการแกไข และเปนปญหาที่มีผลกระทบอยางมากทั้งตอสภาพภูมิทัศน         
ของบานเมืองและตอสุขภาพอนามัยของประชาชน การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร         
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีจํานวนเพ่ิมขึ้นตามไปดวย โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั่วประเทศ         
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน (กาญจนา โทหา, 2563) 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีแนวคิดเก่ียวกับปญหาเรื่องมูลฝอยในชุมชนเปนปญหาสําคัญ ตองมีการแกไขต้ังแตตนเหตุ
ในการเกิดมูลฝอย ดังน้ัน จึงสนใจที่จะศึกษาความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะในครัวเรือน และการ
นําไปใชประโยชนอยางถูกตองของประชาชน โดยเนนที่ขยะพลาสติกซึ่งประเทศใหความสนใจในการลดปริมาณขยะ
ประเภทน้ีเชนกัน เพื่อใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติมากข้ึนทั้งน้ีคาดหวังวาผลจากการศึกษาจะเปนประโยชน              
ตอประชาชนชุมชนบานโพนเมือง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจในเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน    
และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับการนําขยะพลาสติกไปใชประโยชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบานโพนเมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 287 ครัวเรือน (เกสร ศรีสมุทร, 2563) กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี        
เปนผูรับผิดชอบจัดการขยะในครัวเรือน หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการจัดการขยะ ครัวเรือนละ 1 คน จํานวน 168 
ครัวเรือน โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) กําหนดคาความคลาดเคล่ือน   
ของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 และใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 
สวน ไดแก สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ แบบเลือกตอบ สวนที่ 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะ
ในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน จํานวน 12 ขอ ตัวเลือกใชและไมใช และสวนที่ 3 พฤติกรรมการนํา
ขยะพลาสติกมาใชประโยชน แบบปลายเปด โดยเคร่ืองมือวิจัยไดทําการประเมินความสอดคลองของขอมูล (IOC)            
มีคาเทากับ 0.67 และนําไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือไดคาความยาก (Nunnally,1967) เทากับ 0.7 – 1.00 คาอํานาจ
จําแนก (Ebel, 1978) เทากับ 0.99-1.00 และคาความเชื่อม่ัน โดยวิธี KR - 21 (Ebel and Frisbie, 1986) เทากับ 0.99 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t – test, F – test    
และ Pearson Correlation 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยไดนําเสนอเปน 5 สวน ดังน้ี 
 1. ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพในครอบครัว ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 
สมาชิกในครัวเรือน และรายไดรวมของครัวเรือนตอป โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนเพศหญิง รอยละ 72.6 และเพศ
ชาย รอยละ 27.4 (ภาพที่ 1) เรียงจากรอยละมากที่สุดมีอายุ 51 – 60 ป  รอยละ 29.8 รองลงมาคือ อายุ 60 ปขึ้นไป    
รอยละ 26.2 อายุ 41 -50 ป รอยละ 25.6 อายุ 31 – 40 ป รอยละ 12.5 และอายุ 20 -30 ป รอยละ 6 ตามลําดับ         
(ภาพที่ 2) สวนใหญมีสถานภาพเปน ภรรยา คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาคือ ผูนําครอบครัว คิดเปนรอยละ 32.7        
บุตร รอยละ 13.7 ผูอยูอาศัย รอยละ 12.5 มารดา รอยละ 3.6 และอื่นๆ รอยละ 1.2 ตามลําดับ (ภาพที่ 3) สวนใหญจะมี
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 41 – 60 ป คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาคือ ระยะเวลา 21 – 40 ป รอยละ 31.5 ระยะเวลา 
61 ปขึ้นไป รอยละ 20.23  และระยะเวลานอยกวา 20 ป รอยละ 7.1 สวนใหญจะเปนผูที่มีสถานภาพเปนภรรยา           
และไดยายเขามาอาศัยในหมูบาน ตามลําดับ (ภาพที่ 4) จํานวนสมาชิกสวนใหญ จะมีสมาชิก 3 - 4 คน รอยละ 55.4 
รองลงมาคือ มีสมาชิก 5 – 6 คน รอยละ 27.9 มีสมาชิก 1 – 2 คน รอยละ 15.5 และมีสมาชิก 7 คนข้ึนไป รอยละ 1.2 
ตามลําดับ (ภาพที่ 5) กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดรวมของครัวเรือนตอปจํานวน 10,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 
38.1 รองลงมาคือ รายไดรวม 30,001-50,000 บาท รอยละ 32.7 รายไดรวมตํ่ากวา 10,000 บาท รอยละ 14.3 รายได
รวม 50,001-70,000 บาท รอยละ 14.3 รายไดรวม 90,001-100,000 บาท รอยละ 3 รายไดรวม 100,000 บาทขึ้นไป 
รอยละ 2.9 และรายไดรวม 70,001-90,000 บาท รอยละ 0.6 ตามลําดับ (ภาพที่ 6) 
 

 
 
 
 
 

 
                 ภาพที่ 1 คารอยละของเพศ            ภาพที่ 2 คารอยละของอายุ 
 
 
 

   

 
 

 
 

       ภาพที่ 3 คารอยละของสถานภาพในครอบครัว                     ภาพที่ 4 คารอยละของระยะเวลาอาศยัในชุมชน 

            ภาพที่ 5 คารอยละของจํานวนสมาชิก                      ภาพที่ 6 คารอยละของรายไดรวมของครัวเรือนตอป 

14.3%

38.1%32.7%

5.4
0.6%

3.0% 2.9% ตํ่ากวา 10,000 บาท

10,001-30,000 บาท

30,001-50,000 บาท

50,001-70,00 บาท



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี
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 2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน พบวา        
กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนในภาพรวม 
ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจฯ มีคะแนนเฉลี่ย 0.90 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความรูความเขาใจฯ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การใชซํ้า (REUSE) และการแปรรูปใชใหม (RECYCLE)  เปนการลดปริมาณขยะ และการคัด
แยกขยะพลาสติกกอนนําไปกําจัดเปนการชวยลดปริมาณขยะได มคีาเฉลี่ยเทากับ 1.00 รองลงมาคอื ขวดพลาสติกที่ไมใช
แลว สามารถนําไปขายได มีคาเฉล่ียเทากับ 0.99 ขยะประเภทหลอดไฟฟา ถานไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือ            
ที่เส่ือมสภาพแลว ถือวาเปนขยะอันตรายควรแยกกําจัดจากขยะประเภทอ่ืนๆ การนําขยะเปยกมาหมักทําเปนปุยถือเปน
วิธีหนึ่งในการกําจัดขยะ และการซอมแซมสิ่งของ หรือวัสดุท่ีชํารุดใหมีสภาพที่ใชงานไดอีก ถือเปนลดการปริมาณขยะ
เชนกัน มีคาเฉล่ียเทากับ 0.98 และขยะประเภทซากพืช ซากสัตว เศษอาหาร เปนขยะที่สามารถยอยสลายได มีคาเฉล่ีย
เทากับ 0.96 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะ        
ในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน 

ความรูความเขาใจ 
ใช 

(รอยละ) 
ไมใช 

(รอยละ) 
คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ขยะพลาสติกสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก 
153 

(91.07) 
15 

(8.93) 
0.91 0.29 

2. ขยะประเภทซากพืช ซากสัตว เศษอาหาร เปนขยะที่สามารถ
ยอยสลายได 

162 
(96.43) 

6 
(3.57) 

0.96 0.19 

3. ขยะประเภทเศษผา กระดาษ ถุงพลาสติก เปนขยะที่สามารถ
นําไปรีไซเคิลได 

157 
(93.45) 

11 
(6.55) 

0.94 0.25 

4. ขยะประเภทหลอดไฟฟา ถานไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ 
ท่ีเสื่อมสภาพแลว ถือวาเปนขยะอันตรายควรแยกกําจัดจากขยะ
ประเภทอ่ืนๆ 

165 
(98.21) 

3 
(1.78) 

0.98 0.13 

5. การใชซ้ํา(REUSE) และการแปรรูปใชใหม(RECYCLE)  เปนการ
ลดปริมาณขยะ 

168 
(100) 

- 1.00 0.00 

6. การนําขยะเปยกมาหมักทําเปนปุยถือเปนวิธีหน่ึงในการกําจัด
ขยะ 

165 
(98.21) 

3 
(1.78) 

0.98 0.13 

7. การซอมแซมสิ่งของ หรือวัสดุท่ีชํารุดใหมีสภาพที่ใชงานไดอีก 
ถือเปนลดการปริมาณขยะเชนกัน 

165 
(98.21) 

3 
(1.78) 

0.98 0.13 

8. การเผาขยะในเตาเผาท่ีไดมาตรฐานถือเปนวิธีการกําจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

152 
(90.48) 

16 
(9.52) 

0.91 0.29 

9. ขวดพลาสติกท่ีไมใชแลว สามารถนําไปขายได 
166 

(98.81) 
2 

(1.19) 
0.99 0.11 

10. ขวดน้ําพลาสติกไมควรแยกฝาขวด และฉลากออกจากกัน
กอนนําไปใชประโยชน 

116 
(69.05) 

52 
(30.95) 

0.31 0.62 

11. การคัดแยกขยะพลาสติกกอนนําไปกําจัดเปนการชวยลด
ปริมาณขยะได 

168 
(100) 

- 1.00 0.00 

12. พลาสติกใสผลิตภัณฑชนิดเติมสามารถมาทําเปนตะกรา วัสดุ
ใสส่ิงของได 

159 
(94.64) 

9 
(5.36) 

0.95 0.23 

รวม 
1,896 
(94.05) 

120 
(5.95) 

0.90 0.22 
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 3. พฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน กลุมตัวอยางสวนใหญนําขยะพลาสติกแตละประเภทมาใช
ประโยชน โดยแยกเปนประเภท ดังนี้ พลาสตกิประเภทท่ี 1 โพลเีอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Polyethylene Terephthalate 
: PETE) นําไปใชโดยการขายใหกับรานรับซื้อของเกามากที่สุด คือ รอยละ 82.14 รองลงมาคือ นําไปทิ้งบอขยะชุมชน 
และนํากลับมาใชซ้ํา เชน ขวดน้ําดื่มมาลางทําความสะอาดใสนํ้าด่ืมอีกคร้ังและใสหนอไมดอง รอยละ 9.52 และ 8.33 
ตามลําดับ พลาสติกประเภทท่ี 2 โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (High-density Polyethylene : HDPE) พบวา ไมมี      
การใชในครัวเรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.71 รองลงมาคือ ขายใหกับรานรับซ้ือของเกา นําไปทิ้งที่บอขยะชมุชน และ
นํากลับมาใชใหม เชน ถังนํ้ามันจะนํามาลางทําความสะอาด แลวตัดคร่ึงใสนํ้าใหสัตวเล้ียง หรือนํามาตักอาหารใหสัตว
เล้ียง และรองขาแครไมไผ รอยละ 29.76 7.74 และ 1.78 ตามลําดับ พลาสติกประเภทท่ี 3 ขยะพลาสติกโพลีไวนิล     
คลอไรด (Polyvinyl Chloride : PVC) ไมมีในครัวเรือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.62 รองลงมาคือ ขายใหรานรับซ้ือ
ของเกา รอยละ 28.57 ทิ้งบอขยะชุมชน รอยละ 21.43 นํากลับมาใชซ้ํา เชน ทอนํ้าประปาที่ไรนาเพ่ือการเกษตร รอยละ 
1.19 นํากลับมาใชใหม เชน ทอประปานํามาทําเปนราวแขวนเสื้อผา และตากผา รอยละ 1.19 พลาสติกประเภทท่ี 4      
โพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (Low-density Polyethylene : LDPE) มีการนําไปทิ้งที่บอขยะชุมชน รอยละ 78.57 
รองลงมาคือ ขายใหรานรับซื้อของเกา ไมมีในครัวเรือน และนํามาใชซํ้า เชน ถุงใสของหากมีสภาพดีจะนํามาลาง           
ทําความสะอาดไว ใชอีกค ร้ัง รอยละ 18.45 2.38 และ 0.59 ตามลําดับ พลาสติกประเภทที่  5 โพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene : PP) พบการนําไปทิ้งบอขยะชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.28 รองลงมาคือ ไมมีในครัวเรือน    
และขายใหรานรับซ้ือของเกา รอยละ 5.95 และ 4.76 ตามลําดับ พลาสติกประเภทที่ 6 โพลีสไตรีน (Polystyrene : PS) 
มีการนําไปท้ิงบอขยะชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 เน่ืองจากไมนิยมนํากลับมาใช และพลาสติกประเภทท่ี 7 
พลาสติกอื่น ๆ (Other) มีการนําไปทิ้งที่บอขยะชุมชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.43 รองลงมาคือ ขายใหรานรับซ้ือ  
ของเกา รอยละ 2.38 และนํากลับมาใชใหม เชน ปายโฆษณานํามาเปนมาน รอยละ 1.19 9 ตามลําดับ (ตารางที่ 2      
และภาพที่ 7)  
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกแตละประเภทมาใชประโยชน 

ประเภทขยะพลาสติก การใชประโยชน 
1. โพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต 
(Polyethylene Terephthalate : PETE) 

 

1. แยกขายใหกับรานรับซ้ือของเกา 
2. ขวดนํ้าดื่มท่ีมีสภาพดีจะนํามาแยกฉลากออกและลางทํา
ความสะอาดนํากลับมาใชประโยชนอีกคร้ัง เชน นํามาใสนํ้าด่ืม 
นํามาบรรจุหนอไมดองไวรับประทานเองและขาย 

2. โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง 
(High-density Polyethylene : HDPE) 

 

1. ขายใหกับรานรับซื้อของเกา 
2. ถังนํ้ามันจะนํามาลางทําความสะอาดตดัคร่ึงใสนํ้าใหสัตว
เลี้ยงหรือนํามาตักอาหารใหสัตวเลี้ยง และรองขาแครไมไผ 
 

3. โพลีไวนลิคลอไรด 
(Polyvinyl Chloride : PVC) 

1. ขายใหกับรานรับซื้อของเกา 
2. ทิ้งที่บอขยะของหมูบาน 
3. ทอนํ้าประปาจะนํากลับมาใชประโยชน เชน ทําเปนราวตาก
ผา ราวแขวนผา และนํามาตอนํ้าใช ในไรสวน 
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4. โพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า 
(Low-density Polyethylene : LDPE) 

1. ไมนิยมนํากลบัมาใชประโยชน 
2. ทิ้งลงบอขยะชุมชน 

5. โพลีโพรพลีิน (Polypropylene : PP) ทิ้งลงบอขยะของชุมชน 
6. โพลีสไตรีน (Polystyrene : PS) ทิ้งลงบอขยะชุมชน 
7. พลาสติกอื่น ๆ (Other) 

 

เชน ปายโฆษณา ใชเปนมาน 

 

 
  หมายเหตุ  1 คือ ขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Polyethylene Terephthalate : PETE) 
      2 คือ ขยะพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (High-density Polyethylene : HDPE) 
      3 คือ ขยะพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride : PVC) 
      4 คือ ขยะพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (Low-density Polyethylene : LDPE) 
      5 คือ ขยะพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP) 
      6 คือ ขยะพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene : PS) 
      7 คือ ขยะพลาสติกอ่ืน ๆ (Other) 

 
ภาพที่ 7 คารอยละของพฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน 

   
 4. การเปรียบเทียบระหวางความรูความเขาใจในเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติก   
มาใชประโยชนกับเพศ และสถานภาพในครอบครัว พบวา ประชาชนที่มีเพศชายและเพศหญิงตางกันจะมีความรู       
ความเขาใจในเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนไมแตกตางกัน (ตารางที่ 3)     
และประชาชนท่ีมีสถานภาพในครอบครัวแตกตางกัน ไดแก ผูนําครอบครัว  ภรรยา บุตร ผูอยูอาศัยและมารดา            
จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนไมแตกตางกัน       
(ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูความเขาใจในเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติก     
มาใชประโยชนกับเพศ 

ตัวแปร  N 𝑋 S.D. t df. P-value 

เพศ 
ชาย 46 0.95 0.09 0.769 166 0.44 
หญิง 122 0.94 0.71 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูความเขาใจในเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติก     
มาใชประโยชนกับสถานภาพในครอบครัว 

สถานภาพในครอบครัว 𝑋 SD F P-value 

ผูนําครอบครัว   0.930 0.01 1.306 0.264 
ภรรยา 0.938 0.009 
บุตร 0.962 0.008 

ผูอยูอาศัย 0.941 0.021 
มารดา 0.986 0.01 

 
 5. การหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติก

มาใชประโยชนกับอายุ ระยะเวลาอาศัยในชุมชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดรวมของครัวเรือนตอป พบวา 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะในครวัเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนมีความสัมพันธกับระยะเวลา
อาศัยในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธกันทางบวก ขนาดความสัมพันธเทากับ 0.197 
ซ่ึงหมายความวา ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยในชุมชมนาน จะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน
และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนมากเชนกัน (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 5  การหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติก     
มาใชประโยชนกับอายุ ระยะเวลาอาศัยในชุมชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดรวมของครัวเรอืนตอป 

ความสัมพันธ Pearson P-value 
อายุ -0.106 0.171 
ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 0.197 0.011* 
จํานวนสมาชิกในครอบครวั 0.04 0.961 
รายไดรวมของครัวเรือนตอป -0.043 0.758 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน พบวา ประชาชน
สวนใหญมีความรูความเขาใจฯ มีคะแนนเฉลี่ย 0.94 ไมสอดคลองกับ ธิดารัตน  พูลเอม (2560) ศึกษาพฤติกรรมในการ
จัดการขยะครัวเรือนของประชาชนบานหวยหมากหนุน ตําบลทาผาปุม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน พบวา 
ความรูความเขาใจของประชาชนสวนใหญมีความรูในระดับนอยที่สุด อาจเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา
จะจัดประชุมปละ 1 ครั้ง มีการใหความรูเก่ียวกับขยะ และประชาชนมีสวนรวมในการกําจัดขยะ รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความรูเก่ียวกับกําจัดขยะในครัวเรือน ดังน้ันจึงอาจสงผลใหประชาชนในพ้ืนที่มีคะแนนความรูเก่ียวกับการกําจัดขยะ     
ในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนไมแตกตางกัน 

พฤติกรรมในการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชนพบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนผูรับผิดชอบจัดการขยะในครวัเรือน 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการจัดการขยะ สวนใหญจะมีพฤติกรรมการในการนําขยะพลาสติกแตละประเภทมาใช
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ประโยชน โดยแยกขายใหกับรานรับซ้ือของเกา และหากมีสภาพดีก็จะนํากลับมาใชประโยชนอีกคร้ัง พบวา ประชาชน
สวนใหญนําขยะพลาสติกแตละประเภทมาใชประโยชน โดยแยกเปนประเภท ดังน้ี 1) ขวดนํ้าด่ืมมาลางทําความสะอาด   
ใสนํ้าดื่มอีกครั้งและใสหนอไมดอง 2) ถังนํ้ามันจะนํามาลางทําความสะอาด แลวตัดครึ่งใสน้ําใหสัตวเล้ียง หรือนํามาตัก
อาหารใหสัตวเลี้ยง และรองขาแครไมไผ  3) ทอนํ้าประปาที่ไรนาเพ่ือการเกษตร นํามาทําเปนราวแขวนเสื้อผา และตาก
ผา 4) ถุงใสของหากมีสภาพดีก็จะนํามาลางทาํความสะอาดไวใชอีกครั้ง 5) นําไปทิ้งบอขยะชุมชน และ 6) ปายโฆษณา
นํามาเปนมาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พีรนาฏ คิดดี และคณะ (2550) ศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับหลักการทั่วไป
ของการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับสูงถึงรอยละ 82.5 และมีความรูอยูในระดับปานกลางรอยละ 27.5 มีทัศนคติ      
เชิงบวกตอวิธีการและกระบวนการแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยูในระดับสูงถึงรอยละ 91.8 สวนพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
พบวามีพฤติกรรมดานการทิ้งขยะลงในถังขยะทุกครั้งรอยละ 56.5 มีการเก็บขยะมูลฝอยทิ้งลงในถังเมื่อเห็นขยะมูลฝอย
อยูนอกถังขยะทุกครั้งรอยละ 44.3 มีพฤติกรรมดานการคัดแยกขยะทั้งในที่พักอาศัยที่ทํางานและการนําขยะอินทรีย      
ไปทําปุยหมักหรือนํ้าหมักชีวภาพอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 19.6 17.2 และ 6.9 ตามลําดับนอกจากน้ียังพบวาปจจัย      
ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยกรงนําขยะมูลฝอยไปขายใหซาเลงและวิธีการเผา
ขยะมูลฝอย (p <0.05) 

 
ขอเสนอแนะงานวิจัย 
 1. ควรศึกษารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการใหความรูเก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน   
 2. ควรรณรงคหรอืประชาสัมพันธใหประชาชนแยกฝาขวด และฉลากออกจากกันกอนนําไปใชประโยชน 
 3. ควรปลูกฝงการคัดแยะขยะใหแกประชาชนอยางตอเน่ืองเพื่อใหการนําพลาสติกไปใชประโยชน เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ความบริสุทธ์ิของผงแคลเซียมคารบอเนตและผงไฮดรอกซีอะพาไทตที่สังเคราะห 
จากเปลือกหอยทะเลเหลือใชโดยวิธีสังเคราะหแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 

สําหรับการประยุกตในงานเคร่ืองประดับ 
Purities of Synthesized Calcium Carbonate and Hydroxyapatite Particles 

from Waste Sea Shell by Solid State Reaction Method  
for Jewelry Application 

นฤมล เลิศคําฟู*, ภัทรา ศรสีโุข, วิมลิน สันตจิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
*Corresponding Author E-mail: Narumon.l@rbru.ac.th 

 
บทคดัยอ 

  ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความบริสุทธ์ิและลักษณะทางผลึกศาสตรของผงแคลเซียมคารบอเนต   
และผงไฮดรอกซีอะพาไทตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยทะเลเหลือใชโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง สารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตสังเคราะหจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล เปลือกหอย
หมาก และเปลือกหอยแมลงภู โดยการเผาแคลไซน เปลือกหอยที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง 
สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตสังเคราะหจากสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่ไดจากเปลือกหอยชนิดตาง ๆ ผสม
รวมกับสารประกอบไอแอมโมเนียมฟอสเฟตและเผาแคลไซนที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง พบวา         
สีของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่ไดหลังจากการแคลไซนมีสีที่แตกตางกันเม่ือใชแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือก
หอยตางชนิดกัน เชน สีฟา สีฟาอมเทา และสีขาวอมชมพู เปนตน จากการทดสอบความบริสุทธ์ิดวยเทคนิคการเล้ียวเบน
ของรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและสารปประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต พบวาเปลือกหอยทุกชนิดได
สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ และไดสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตบริสุทธิ์เมื่อใชสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตที่สังเคราะหไดจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยเชลล และเปลือกหอยหมาก ลักษณะทางผลึกศาสตร         
ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตบริสุทธิ์ที่สังเคราะหไดมีคาสอดคลอง          
กับคามาตราฐาน ดังนั้นสารประกอบไฮดรอกซอีะพาไทตสามารถประยุกตใชในการผลิตเครื่องประดับเซรามิกชีวภาพได   
คําสําคัญ: เปลือกหอยทะเลเหลือใช, แคลเซียมคารบอนเนต, ไฮดรอกซีอะพาไทต, ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 
 

Abstract 
 This research aims to study the purification and crystallography of synthesized calcium 
carbonate and hydroxyapatite particles from waste sea shells by solid-state reaction method for jewelry 
application. The selected sample in this study are mangrove clam shells, oyster shells, cockle shells, 
scallop shells, Spiral Babylon shells, and mussels shells. They were used as raw materials in the 
synthesis of calcium carbonate. Calcine method has been used to synthesize calcium carbonate at 
65 0 C for 2 hrs. The hydroxyapatite particles were synthesized from calcium carbonate (calcined sea 
shells) mixed with diammonium phosphate by solid-state reaction method and calcined at 1000 C for 
3 hrs. After calcine process has been conducted, the obtained hydroxyapatite particles showed 
differences in color between each sampling such as light blue, grayish blue, and pinkish-white et cetera. 
This research used the X-ray diffraction technique (XRD) to verify the purification of synthesized calcium 
carbonate and hydroxyapatite particles. The result revealed that calcium carbonate compound from 
all types of samples is pure. Likewise, the research showed concrete evidence of purification from 
hydroxyapatite particles when calcium carbonate compounds from mangrove clam shells, scallop 
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shells, and Spiral Babylon shells have been used during the experiment. Furthermore, the result of 
purification from calcium carbonate and hydroxyapatite particles compound showed coherence in 
standard value in the part of crystallography. In conclusion, this research informed that hydroxyapatite 
particles can be applied in bio-ceramic jewelry production.     
Keywords: Waste sea shell, Calcium carbonate, Hydroxyapatite, Solid-state reaction 

 

บทนํา 
หอยจัดวาเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลงัท่ีมีลําตัวออนน่ิม มีเปลือกแข็งหุมภายนอกลําตัว เปนสัตวที่จัดอยูในไฟลัม

มอลลัสกา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551: 10-12) มีการดํารงชีวิตแบบอิสระ โดยการกินพืช      
บางชนิดลาสัตวอื่น หรือกินทั้งสองอยางเปนอาหาร นอกจากน้ันแลวหอยบางประเภทยังกินซากเนาเปอย (สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน), 2560: 6-7) หอยทะเลจัดไดวาเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย       
ที่มีการดํารงชีวิตในระบบนิเวศชายฝงที่ตาง ๆ เชน หาดดิน หาดทราย หาดโคลน หาดหิน แนวปะการัง แนวหญาทะเล 
และปาชายเลน เปนตน จึงถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญของระบบชายฝงทะเล (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม, 2551: 10-12)  

เปลือกหอยเปนสิ่งที่หอยสรางขึ้นมาเพ่ือปองกันอันตรายใหแกตนเองจากศัตรูและสภาพแวดลอมตาง ๆ         
โดยหอยมีการสรางเปลือกโดยการดูดซับไอออนของแคลเซียมและคารบอเนตไวดวยสารโปรตีนในกลุมคอนคิโอลิน      
แลวนํามาสรางเปนเปลือกหอยที่เปนหินปูนอยูในรูปของแคลไซต (Calcite) และอะราโกไนต (Aragonite) (พัชรี รัตน
พันธ, 2529: 9-10) ซึ่งเปลือกหอยประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบหลักอยูประมาณ  95-99 %     
และเปนสารอินทรียอีก 5 % (Cen Zhang, 2006: 527-586) โดยทั่วไปแลวเปลือกหอยแบงออกเปน 3 ชั้น ประกอบดวย
ช้ันนอกสุดคือ periostracum เปนช้ันที่มีลักษณะบางและหลุดงาย ประกอบดวยรงควัตถุสี สารโปรตีนประเภทคอนคิโอ
ลินและไคติน (บพิธ จารุพันธ, 2552) ชั้นที่สอง คือ ชั้น prismatic เปนช้ันท่ีหนาและแข็งแรง ประกอบดวยผลึกของ
แคลเซียมคารบอเนตแบบแคลไซต (calcite) เปนสวนใหญ และช้ันในสุด คือ nacreous เปนช้ันผิวเรียบ มีความแวววาว 
ประกอบดวยผลึกแคลเซียมคารบอเนตแบบอะราโกไนต (aragonite) สําหรับสีของเปลือกหอยเกิดจากรงควัตถุของเม็ดสี
ที่มีอยูในเปลือกหอย ประกอบดวยรงควัตถุ 4 ชนิด คือ แคโรตีนอย (carotenoide) พอไพริน (Porphyrins) อินดิกอย 
(Indigoide) และเมลานิน (Melanin) ที่ใหสีเหลืองหรือสีแสด สีแดง สีมวง และสีดํา ตามลําดับ และสีอ่ืนๆนอกจากน้ี     
เกิดจากการผสมรงควัตถุของสีขางตนหรือเกิดจากของเหลือในกระบวนการสรีรวิทยาที่หอยกําจัดออกมาเกิดการผสม    
กับหินปูนที่เปนของเหลว นอกจากน้ันแลวส่ิงแวดลอมและอาหารก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอสีของเปลือกหอย (พัชรี รัตน
พันธ, 2529: 9-10) 

โดยในปจจุบันน้ีมนุษยนิยมบริโภคหอยทะเลเปนอยางมาก เน่ืองจากมีการรายงานทางดานวิทยาศาสตร          
ที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการบริโภคหอยเน่ืองจากหอยทะเลเปนอาหารโปรตีนราคาถูกกวาสัตวนํ้าประเภทอ่ืน     
และดวยรสชาติที่อรอยและสามารถนําไปแปรรูปไดหลากหลาย จึงสงผลใหมีความตองการในการบริโภคหอยในจํานวน
มากและเพื่อใหปริมาณของหอยเพียงพอตอความตองการบริโภค จึงทําใหมีการเพาะเล้ียงหอยชนิดตางๆตามชายฝง     
ของทะเล จากปริมาณผลผลิตของหอยชนิดตาง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีในป 2562 จะพบวามีปริมาณหอยแครง 1,912.68 
ตัน หอยแมลงภู 672.48 ตัน และหอยนางรม 4,958.58 ตัน (กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2019: 23)        
ส่ิงที่ตามมาของการบริโภคหอยที่มากขึ้นคือเปลือกหอยที่เปนขยะชีวภาพเหลือทิ้งในจํานวนมาก จากปริมาณขยะเปลือก
หอยที่เหลือทิ้งจึงมีการนําเปลือกหอยผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ  เชน เครื่องประดับ เครื่องใชประเภทตางๆ (พัชรี รัตน
พันธ, 2529: 9-10) เปนตน นอกจากน้ันแลวยังมีการนํามาแปรรูปเพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑตางๆอีกดวย เชน นําเปลือก
หอยมาเปนสวนผสมของปูนซี เมนต (Wan Ahmad Soffian Bin Wan Mohammad, 2017: 012059) วัสดุดูดซับ
สารเคมี วัสดปุรับปรุงคุณภาพดิน (Mihajlo JOVIĆ, 2019: 47-62) และอาหารสัตว (Khalil, 2018: 116-125) เปนตน  

สารประกอบชีวภาพ ท่ีใชในทางการแพทยในกลุมของแคลเซียมฟอสเฟต เชน ไฮดรอกซีอะพาไทต 
(Hydroxyapatite) ไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Tricalcium phosphate) และแคลเ ซียมไฟโรฟอสเฟต (Calcium 
pyrophosphate) เปนตน สารประกอบในกลุมแคลเซียมฟอสเฟต มีความเสถียรทางเคมีและองคประกอบคลายกับ     
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เฟสที่เปนแรธาตุในกระดูกจึงเขากันไดดีกับรางกาย ทนตอการกัดกรอน จึงมักใชทําเปนวัสดุสังเคราะหในรูปของกระดูก
เทียม (Artificial bone) เพ่ือใชเปนวัสดุสําหรับการฝงในรางกายชนิดตาง ๆ เชน ฟนปลอม ขอตอ หัวกระดูกเทียม       
เปนตน หรือสามารถใชเปนวัสดุพรุนสําหรับการเคลือบ (porous casting) ลงไปบนวัสดุสําหรับการฝงรางกายชนิดอื่น ๆ 
(Vallet-Regi and Gonzalez-Calbet, 2004: 1-31) เชน เคลือบกระดูกและฟน เปนตน  

จากที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาเปลือกหอยเปนวัสดุที่เหลือทิ้งการกระบวนการตางๆ ที่สามารถนํามา
สราง เปนผลิตภัณฑตางๆได เชน เครื่องประดับ เปนตน ซ่ึงในปจจุบันก็มีผูคนจํานวนไมนอยที่มีอาการแพโลหะท่ีใช      
ในการทําเคร่ืองประดับ จึงทําใหเคร่ืองประดับจากวัสดุทางเลือกอยางเชนเซรามิกชีวภาพหรือในกลุมแคลเซียมฟอสเฟต 
จึงเปนอีกตัวเลือกหน่ึงสําหรับผูที่แพโลหะ ดังน้ันในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการสังเคราะหสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีองคประกอบของเปลือกหอยที่ผานกระบวนการแปรรูป สําหรับผลิต
เปนผงเซรามิกสําหรับผลิตเปนเคร่ืองประดับเซรามิกชีวภาพที่มีสมบัติเขากันไดกับรางกายมนุษย และไมกอใหเกิดการแพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการสังเคราะหสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยทะเลเหลือใช 
2. เพื่อศึกษาการสังเคราะหสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตจากเปลือกหอยทะเลเหลือใชดวยกระบวนการ

ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 

3.  เ พ่ือตรวจสอบความบริสุทธิ์และลักษณะทางผลึกศาสตรของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต                
และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่ีสังเคราะหได 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการสังเคราะหสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและไฮดรอกซีอะพาไทตจากเปลือก

หอยทะเลเหลือใช เพ่ือประยุกตใชในงานเคร่ืองประดับ โดยนําเปลือกหอยทะเลเหลือใชจากกิจกรรมตางๆ เชน การแปร
รูปอาหาร การประกอบอาหาร เปนตน ไดแก เปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล 
เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู โดยมีวิธีการดําเนินงานการทดลองโดยแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
สวนที่ 1 การเตรียมสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) 

ในขั้นตอนแรกทําการลางเปลือกหอยชนิดตาง ประกอบดวย เปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือก
หอยแครง เปลือกหอยเชลล เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู ดวยนํ้าสะอาด และกําจัดเน้ือเย่ือตางๆท่ีติดมา    
ในเปลือกหอยออกใหหมด ตอมาอบเปลือกหอยที่ไดใหแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีส ประมาณ 24 ช่ัวโมง หรือจนกวา
เปลือกหอยจะแหงสนิท เม่ือไดเปลือกหอยที่แหงสนิทแลวจึงทําการเผาดวยเตาเผาไฟฟา ท่ีอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 2 ช่ัวโมง โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง และอัตราการลดลงของอุณหภูมิ 
300 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง ในขั้นตอนน้ีจะไดเปนสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต ตอมาทําการบดเปลือกหอยที่ผาน
การเผา สุดทายทําการบดสารประกอบท่ีไดดวยโกรงบดสารจนไดผงละเอียดและทําการคัดขนาดอนุภาคของผลเปลือก
หอยที่ผานการเผาดวยตะแกรงรอนขนาด 316 µm  
สวนที่ 2 การเตรียมสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (HA) ดวยกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 

นําผงสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่ไดจากการทดลองสวนที่ 1 (เปลือกหอยที่ผานการเผาท่ีอุณหภูมิ 650 
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ช่ัวโมง) และผงสารประกอบไดแอมโมเนียมฟอตเฟต (H9N2O4P : บริษัทไซ เทรดเดอร 
จํากัด) มาทําการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง เพื่อกําจัดความชื้น ตอมาทําการบดผสม
สารประกอบแคลเซียมคารบอเนต ปริมาณ 55.181 กรัม และสารประกอบไดแอมโมเนียมฟอตเฟต ปริมาณ 44.189 กรัม 
(สําหรับปริมาณการเตรียมสารประกอบ 100 กรัม) ในกระบอกสําหรับบดผสมที่มีตัวกลางเปนเอทานอล และใชเม็ดบด
ประเภทเซรามิกเซอรโคเนียเปนตัวชวยในการบดผสม และทําการบดผสมสารผสมดวยกระบวนการบดแบบหมุนวน (Ball 
milling) เปนเวลานาน 24 ช่ัวโมง เม่ือครบเวลาที่กําหนดทําการแยกสารประกอบที่ไดและเม็ดบดเซรามิกเซอรโคเนีย    
ออกจากกันดวยการกรอง จะไดเปนของสารผสมก่ึงเหลว (Slurry) ตอมาใหความรอนแกของผสมสารผสมก่ึงเหลว        
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จากกระบวนการขางตนดวยเตาไฟฟาและกวนสารประกอบท่ีไดอยางตอเน่ืองเพ่ือทําการระเหยเอทานอล และทําการอบ
สารผสมที่ไดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใหไดสารประกอบที่แหงสนิทและทําการบดสารประกอบดวยโกรงบดสารให
ละเอียด ตอมาทําการเผาแคลไซน (calcined) สารผสมขางตนดวยเตาเผาไฟฟา โดยการใหความรอนที่อุณหภูมิ 1,000 
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส/ช่ัวโมง และอัตราการ
ลดลงของอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง จะไดสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตจากกระบวนการน้ี หลังจากน้ัน     
ทําการบดสารประกอบดวยโกรงบดสารและรอนดวยตะแกรงรอนขนาด 77 m  
สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ การตรวจสอบความบริสุทธิ์และโครงสรางผลึกของสาร               
ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต 

ทําการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของสีของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต (ผงเปลือกหอยเผา)    
และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่ได และตรวจสอบความบริสุทธ์ิและโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบน       
ของรังสีเอ็กซ (X-ray Diffractometer: XRD) (Rigaku: Miniflex600) ดวยเงื่อนไขการทดสอบ step 0.01, speed 10 
องศา/นาที และมุม 2 = 20-60 องศา 

การหาระยะหางระหวางระนาบผลึกของสสาร (d-spacing: dhkl) และการหาความยาวของแกนผลึกหรือ       
แลตทิชพารามิเตอร (lattice parameter) เปนคาที่สามารถหาไดจากเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ โดยระยะหาง
ระหวางระนาบผลึกของสสาร สามารถหาไดจากกฎของแบร็กกที่มีสมการดังที่ 1  (Bragg W.L., 1913: 43-57) 

 
                                                  2 sinhkld n                                                                (1)       

โดยที่  hkld คือ ระยะหางระหวางระนาบ h k l,   คือ มุมตกกระทบและมุมสะทอนเทียบกับระนาบที่พิจารณา, n คือ 

ลําดับการสะทอน, และ  คือ ความยาวของรงัสีเอ็กซ (มีคาเทากับ 1.5406 A) 
ความยาวของแกนผลึกหรือแลตทิชพารามิเตอร (lattice parameter) ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต

และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต สามารถหาไดจากสมการท่ี 2 (Jeremy Karl Cockcroft, 2021, ออนไลน) 
 

                                            
2 2 2

2 2 2

1 4

3

h hk k l

d a c

    
 

                                        (2) 

โดยที่  , ,a b c คือ ความยาวของแกนผลึก, hkld คือ ระยะหางระหวางระนาบ h k l, และ , ,h k l คือ หนวยความยาว

ของแกนผลกึ a, b, c 

 ปริมาตรของผลึกของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตสามารถหาไดจาก

สมการท่ี 3 (David Barthelmy, 2021, ออนไลน) 

 

                                                                 2 sin 60V a c                                                           (3) 

 

ผลการวิจัย 
1. สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยประเภทตาง ๆ 

จากกระบวนการใหความรอนดวยเตาเผาไฟฟาแกเปลือกหอยประเภทตางๆ ประกอบดวย เปลือกหอยพอก 
เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู พบวาหลังเผาเปลือก
หอยเปลี่ยนเปนสีเทา ดังแสดงในภาพ 1 เน่ืองจากกระบวนการเผาไหม ที่แคลเซียมออกไซด (CaO) ทําปฏิกิริยา           
กับคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่อุณหภูมิ 600-650 องศาเซลเซียส ในกระบวนการคารบอเนช่ัน ซึ่งมีการทําปฏิกิริยากับ
ดังสมการที่ 4 (สพุัตรา วงแสนใหม, 2561: 4) 

                                                           3 3CaO+CO CaCO                                                
(4) 
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ภาพที่ 1 ภาพถายเปลือกหอยที่ผานการเผาอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง ก. เปลือกหอยพอก  
ข.เปลือกหอยนางรม ค. เปลือกหอยแครง ง. เปลือกหอยเชลล จ. เปลือกหอยหมาก ฉ. เปลือกหอยแมลงภู 
 

เม่ือทําการทดสอบความบริสุทธิ์ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตดวยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ 
(X-ray Diffractometer: XRD) จากลักษณะการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต                
ที่สังเคราะหจากเปลือกหอยชนิดตางๆ พบวาเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง เปลือกหอยเชลล 
เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู มีความเขมของพีคการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กศที่สูงที่สุด (100 %) ที่ตําแหนง 
2 ประมาณ 29.42 องศา และเม่ือทําการเปรียบเทียบตําแหนงของพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตท่ีสังเคราะหจากเปลือกหอยชนิดตางๆ พบวามีตําแหนงของพีคที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงมีความสอดคลอง
กับไฟลมาตรฐานการเล้ียวเบนทางรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต JCPDS หมายเลข 01-086-0174      
ดังแสดงในภาพที่ 2 และมีโครงสรางผลึกแบบไตรโกนอล-รอมโบฮีดรัล 

เม่ือนําคาตําแหนง 2  ของพีคการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะห
จากเปลือกหอยชนิดตางๆ ท่ีตําแหนงตางๆมาคํานวนหาคาระยะหางระหวางระนาบผลึกของสสาร (d-spacing: dhkl)     

ของแตระนาบผลึกดวยสมการท่ี 1 โดยแทนคา n = 1 (การสะทอนลําดับที่ 1) และ  = 1.5406 A (ความยาวของรังสี
เอ็กซ) พบวาระยะหางระหวางระนาบผลึกของระนาบ (1 1 0)  และ (0 0 6)  ท่ีตําแหนง 2  ประมาณ 35.981          
และ 31.423 องศา ตามลําดับ ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยประเภทตางๆ ที่ไดจากการทดลอง
นี้แสดงในตารางท่ี 1 พบวาคาระยะหางระหวางระนาบผลึกที่ไดมีคาที่ใกลเคียงกับไฟลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 01-
086-0174 จากคาระยะหางระหวางระนาบผลึกที่ไดจากการทดลองน้ีสามารถนํามาหาคาความยาวของแกนผลึกหรือ    
แลตทิชพารามิเตอรไดจากสมการที่ 2 พบวาความยาวของแกนผลึกในแกน a และ c มีคาที่ใกลเคียงกับไฟลมาตรฐาน 
JCPDS หมายเลข 01-086-0174  และสงผลใหปริมาตรของผลึกท่ีไดจากการคํานวณดวยสมการที่ 3 มีขนาดใกลเคียง    
กับคามาตราฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหตางเปลือกหอยชนิดตางๆ 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางผลึกศาสตรของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหตางเปลือกหอยชนิดตางๆ 

สารประกอบ 
CaCO3 

angle  

(2 ) 
d-spacing 

(nm) 
(h k l) 

แกน a 
(A) 

แกน c 
(A) 

ปริมาตรของ
ผลึก (A)3 

JCPDS No. 00-024-
0033 

31.422 2.845 (0 0 6) - 17.068 
367.761 

35.981 2.495 (1 1 0) 4.988 - 

เปลือกหอยพอก 
31.465 2.841 (0 0 6) - 17.046 

367.129 
35.989 2.493 (1 1 0) 4.987 - 

เปลือกหอยนางรม 
31.485 2.839 (0 0 6) - 17.035 

366.027 
36.033 2.490 (1 1 0) 4.981 - 

เปลือกหอยแครง 
31.489 2.839 (0 0 6) - 17.033 

366.067 
36.029 2.491 (1 1 0) 4.982 - 

เปลือกหอยเชลล 
31.519 2.836 (0 0 6) - 17.017 

364.886 
36.072 2.488 (1 1 0) 4.976 - 

เปลือกหอยหมาก 
31.476 2.840 (0 0 6) - 17.040 

366.556 
36.012 2.492 (1 1 0) 4.984 - 

เปลือกหอยแมลงภู 
31.492 2.839 (0 0 6) - 17.031 

366.255 
36.018 2.492 (1 1 0) 4.983 - 

 
2. สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนประกอบของสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกหอยชนิดตางๆ 

 จากกระบวนการเตรียมสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตดวยกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็ง              
ของการผสมระหวางสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต (ท่ีไดจากเปลือกหอย) และสารสารประกอบไดแอมโมเนียมฟอต
เฟตท่ีผานการบดผสม แสดงดังภาพที่ 3 พบวาของผสมที่ไดจะมีสีเทาจากสีของแคลเซียมคารบอเนตท่ีสังเคราะหไดมีสี
เทา และเม่ือนําของผสมท่ีไดเผาแคลไซนท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสเปนเวลานาน 3 ช่ัวโมง ทําใหเกิดการทํา
ปฏิกิริยากันดงัสมการที่ 5 

           9 2 4 3 10 4 6 2 3 2 26H N O P + 10CaCO  Ca (PO ) (OH)  + 12NH +10CO +8H O                           (5) 

พบวาสีสารประกอบไฮดรอกซอีะพาไทตที่ไดมีการเปล่ียนแปลง ดังแสดงในภาพท่ี 4 โดยสารประกอบไฮดรอกซอีะพาไทต
ที่ใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู 
ไดสารประกอบที่ที่ มีสีฟา (ภาพท่ี 4 ก, ข, ง, และ ฉ) สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตใชสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตจากเปลือกหอยหมาก ไดสารประกอบสีเทาอมฟา (ภาพที่ 4 จ) และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต           
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ที่ใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยแครง ไดสารประกอบสีขาวอมชมพู (ภาพท่ี 4 ค) โดยสีที่แตกตาง
กันในการใชเปลือกหอยตางชนิดเกิดจากการที่เปลือกหอยแตละชนิดกินอาหารที่แตกตางกันจึงสงผลใหมีสีที่เปนรงควัตถุ
ที่แตกตางกัน (พัชรี รัตนพันธ, 2529: 9-10)  

 
ภาพที่ 3 ภาพถายสารผสมสําหรับการเตรียมสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (สารประกอบกอนเผาแคลไซน) ที่มี
องคประกอบของ ก. เปลือกหอยพอก ข.เปลือกหอยนางรม ค. เปลือกหอยแครง ง. เปลือกหอยเชลล จ. เปลือกหอย
หมาก  ฉ. เปลือกหอยแมลงภู เปนสวนประกอบ 

 
ภาพที่ 4 ภาพถายสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (สารประกอบหลังเผาแคลไซน) ที่มีองคประกอบของ ก. เปลือกหอย
พอก ข.เปลือกหอยนางรม ค. เปลือกหอยแครง ง. เปลือกหอยเชลล จ. เปลือกหอยหมาก ฉ. เปลือกหอยแมลงภู          
เปนสวนประกอบ 
 

เม่ือทําการทดสอบความบริสุทธ์ิของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่ไดจากกระบวนการปฏิกิริยาสถานะ
ของแข็ง ที่ผานการเผาแคลไซนที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ช่ัวโมง ดวยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสี
เอ็กซจากลักษณะการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนผสมจากเปลือกหอยชนิดตาง ๆ 
แสดงในภาพที่ 5 พบวาสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนผสมของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือก
หอยพอก เปลือกหอยหมากและเปลือกหอยเชลล ไดสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงสอดคลองกับไฟล
มาตรฐาน JCPDS ของไฮดรอกซีอะพาไทตหมายเลข 00-024-0033 และสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตท่ีมีสวนผสม
ของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู แสดงลักษณะ
ของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตแบบสองเฟสโดยมีสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (HA) เปนเฟสหลัก แสดงในพีค
ตําแหนง 2 ประมาณ 32 องศา และมีเฟสรองคือบีตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต (-TCP) แสดงในพีคตําแหนง 2 
ประมาณ 31 องศา  ซ่ึงสอดคลองกับไฟลมาตรฐาน JCPDS ของไฮดรอกซีอะพาไทตและบีตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต
หมายเลข 00-024-0033 และ 00-009-0169 ตามลําดับ การเกิดเฟสรองของบีตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตอาจเน่ืองจาก   
ในปริมาณของแคลเซียมในเปลือกหอยแตละประเภทมีปริมาณที่แตกตางกันจึงสงผลใหปริมาณของแคลเซียมคารบอเนต
ที่สังเคราะหไดจากเปลือกหอยมีปริมาณที่แตกตางกัน จึงสงผลใหปริมาณของสารประกอบหลักที่ทําปฏิกิริยากัน           
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ในกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็งของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต ดังแสดงในสมการที่ 5 ไมเพียงพอหรือ       
มีมากเกินพอที่จะทําใหเกิดเปนสารประกอบไฮดรอกอะพาไทตบริสุทธิ์ โดยปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณของแคลเซียม         
ในเปลือกหอยประกอบอุณหภูมใินการเผา (เบญญาภา ธันสารชร, 2561: 37) ชนิดของเปลือกหอย ขนาดของเปลือกหอย
หรืออายุของหอยแตละชนิด และปจจัยภายนอกของส่ิงแวดลอมที่เปนแหลงที่อยูของหอยแตละชนิด (Silvia Mariade 
Paula, 2009: 669-690) 

 
ภาพท่ี  5 สเปกตรัมการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนประกอบของสารประกอบ
แคลเซียมจากเปลอืกหอยชนิดตางๆ 
 

เม่ือนําคาตําแหนง 2  ประมาณ 25.88 และ 32.88 องศา ที่มีระนาบของผลึก (0 0 2) และ (3 0 0) ตามลําดับ
ของพีคการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตบริสุทธ์ิท่ีสังเคราะหจากเปลือกหอยพอก       
เปลือกหอยเชลล และเปลือกหอยหมาก  มาคํานวนหาคาระยะหางระหวางระนาบผลึกของสสาร (d-spacing: dhkl)     
ของแตระนาบผลึกดวยสมการที่ 1 โดยแทนคา n = 1 (การสะทอนลําดับที่ 1)  = 1.5406 A (ความยาวของรังสีเอ็กซ) 
และหาคาความยาวของแกนผลึกหรือแลตทิชพารามิเตอรดวยสมการ 3 พบวา คา d-spacing และความยาวแกนผลึก
ของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่ใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยเชลล       
และเปลือกหอยหมาก มีคาที่ใกลเคียงกับ JCPDS No. 00-024-0033 และสงผลใหปริมาตรผลึกของผลึกที่ไดจากการ
คํานวณดวยสมการที่ 3 มีคาใกลเคียงคามาตราฐานดวยเชนกัน ดังแสดงในตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ลักษณะทางผลึกศาสตรของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่มีสวนประกอบของสารประกอบแคลเซียม   
จากเปลือกหอยชนิดตางๆ 

สารประกอบ 
ไฮดรอกซีอะพาไทต 

angle  

(2 ) 
d-spacing 

(nm) 
(h k l) 

แกน a 

(A) 
แกน c 
(A) 

ปริมาตรของผลึก 

(A)3 

JCPDS No. 00-024-
0033 

25.879 3.440 (0 0 2) - 6.881 
530.139 

32.865 2.723 (3 0 0) 9.432 - 

เปลือกหอยพอก 
26.044 3.419 (0 0 2) - 6.837 

519.929 
33.089 2.705 (3 0 0) 9.371 - 

เปลือกหอยเชลล 
26.040 3.419 (0 0 2) - 6.838 

520.424 
33.076 2.706 (3 0 0) 9.432 - 

เปลือกหอยหมาก 
26.012 3.423 (0 0 2) - 6.845 

521.912 
33.045 2.709 (3 0 0) 9.383 - 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
เปลือกหอยที่เหลือใชจากการบริโภคและกระบวนแปรรูปตาง ๆ สามารถนํามาสังเคราะหเปนสารประกอบ

แคลเซียมคารบอเนตที่บริสุทธ์ิได และสารประกอบท่ีไดมีสีเทา ปริมาตรของผลึกท่ีไดมีปริมาตรของผลึกใกลเคียง           
กับคามาตราฐาน และเมื่อนําสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหไดไปใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะห
สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต พบวาสารประกอบที่สังเคราะหไดมีสีฟา เม่ือใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต         
ที่สังเคราะหจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู  สีฟาอมเทา                  
ใชสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยหมาก และสีขาวอมชมพูเม่ือใชสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยแครงโดยสีที่แตกตางกันในการใชเปลือกหอยตางชนิดเกิดจากการท่ีเปลือกหอย   
แตละชนิดกินอาหารที่แตกตางกันจึงสงผลใหมีสีที่เปนรงควัตถุท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ันแลวยังพบวาแคลเซียม
คารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยพอก เปลอืกหอยเชลล และเปลือกหอยหมาก ไดเปนสารประกอบไฮดรอกซีอะพา
ไทตที่บริสุทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Dhanaraj และ Laonapakul ที่สังเคราะหสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต
จากวัสดุทางธรรมชาต(ิK. Dhanaraj and G. Suresh, 2018: 222-230, Teerawat Laonapakul, 2015: 269-275) สวน
แคลเซียมคารบอเนตที่สังเคราะหจากเปลือกหอยนางรม หอยแครง และหอยแมลงภู ไดสารประกอบที่มีเฟสหลักคือไฮดร
อกซีอะพาไทต และเฟสรองคือเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซ่ึงเปนสารประกอบที่อยูในกลุมแคลเซียมฟอสเฟตดวยกันทั้ง
คู โดยสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่เตรียมไดและมีสีของสารประกอบที่แตกตางกันสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ผลิตเครื่องประดับเซรามิกชีวภาพที่มีสีจากธรรมชาตไิด 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ในกระบวนการทําความสะอาดเปลือกหอย ควรจะตองมีการบวนการทําความสะอาดที่สามารถกําจัด        

ส่ิงแปลกปลอมออกไปจากเปลือกหอยใหไดมากกวานี้ 
2. งานวิจัยน้ีสามารถนําไปตอยอดในกระบวนการผลิตเซรามิกเพ่ือขึ้นรปูเปนเครื่องประดับได 
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การหาทําเลที่ต้ังท่ีเหมาะสมสําหรับการต้ังศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค 
ตามแนวเสนทางรถไฟทางคู 

OPTIMAL FMCG DISTRIBUTION CENTER LOCATION PROBLEM ALONG 
DUAL-TRACK RAILWAY 

รวิศ กล่ันประเสริฐ*1, ชอแกว จตุรานนท1, มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน2 
1คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2ฝายบริหารธุรกิจโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
*Corresponding Author E-mail: ravis.klunparsert@mail.kmutt.ac.th 

 
บทคดัยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการหาทําเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาท่ีเหมาะสมในกรณีที่ตองมีการต้ังศูนยกระจาย
สินคาตามแนวรถไฟทางคูในแตละภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดตนทุนในการขนสงต่ําที่สุด งานวิจัยน้ีไดทําการ
พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรภายใตวัตถุประสงคและขอจํากัดดังกลาว โดยแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ การหาพิกัด
ที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาโดยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวงควบคูไปกับการเขียนโคดภาษาจาวาสคริปต         
และการคํานวณหาตนทุนที่ตํ่าที่สุดในการขนสงสินคาดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็มซ่ึงใชโปรแกรม Open Excel 
Solver ในการคํานวณ  ซึ่งตองทําการตัดสินใจเก่ียวกับจํานวนสินคาที่ขนสงผานทางถนนหรือรถไฟและมีการตัดสินใจเปด
ใชงานศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟหรือไม ซ่ึงมีเงื่อนไขในการขนสงสินคาคือ มีรอบการเดินรถไฟที่ จํากัด             
และตองขนบรรทุกสินคาเต็มความจุสูงสุดของขบวนรถไฟเทาน้ัน ผลการวิจัยพบวามีตนทุนขนสงสินคาที่ตํ่าท่ีสุดเทากับ 
30.7 ลานบาทตอเดือนโดยประมาณและมีปริมาณการขนสงสินคาผานศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟคิดเปนรอยละ 
20 โดยประมาณ 
คําสําคญั: ปญหาทาํเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา, วิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง, โปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็ม 
 

Abstract 
The objective of this research is to determine the optimal location of Fast-Moving Consumer 

Goods (FMCG) distribution centers along the dual-track railway in each region with the objective of 

achieving the lowest transportation cost. This research developed a mathematical model as stated 

objectives and constraints. It is divided into two main parts which are searching the coordinates to 

optimal location of the regional distribution center along a dual-track railway by center of gravity 

methodology with coding JavaScript language and calculating the lowest cost of transportation by 

integer programming with Open Excel Solver programming.  A decision must be made on the amount 

of FMCG goods transported via road or rail and whether a decision is made to activate regional 

distribution centers along or not. The constraints of dual-track transportation are limited train cycles 

and carried to maximum capacity of the train fleet only. The results showed that the lowest 

transportation cost was approximately 30.7 million baht per month and the volume of FMCG goods 

transported through regional distribution centers along dual-track railway approximately 20%. 
Keywords: Facility location problem, Center of gravity methodology, Integer programming 
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บทนํา 
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมคาสงปลีกซ่ึงมีมูลคา 2.8 ลานลานบาท      

คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ซ่ึงเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
สัดสวนรอยละ 25.3 ในป 2562 โดยธุรกิจคาปลีกสมัยใหมสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ กลุมสินคาอุปโภคบริโภค
และกลุมสินคาอื่นๆ โดยที่กลุมสินคาอุปโภคบริโภคมีสัดสวนรอยละ 86.5 (นรินทร ตันไพบูลย, 2564) ขอมูลตนทุนและ
สัดสวนการขนสงของปจจุบันสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทคือ ทางถนน ทางราง ทางนํ้าและทางอากาศ พบวาสัดสวน
การขนสงภายในประเทศสูงที่สุดจํานวนรอยละ 87.78 เปนการขนสงทางถนนและเม่ือตรวจสอบขอมูลตนทุนการขนสง
ทางถนนพบวา มีตนทุนสูงเปนลําดับท่ี 2 จากทั้งหมดคือ 1.38 บาท ตอ ตัน-กิโลเมตร (สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 
2563)  
 จากขอมูลกรณีบริษัทศึกษาพบวาวิธีการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค ณ ปจจุบันคือ การสงสินคาอุปโภคบริโภค
จากศูนยกระจายสินคาหลักใกลสถานีรถไฟจังหวัดอยุธยา 1 สาขา ไปยังศูนยการคาปลีกซ่ึงมีสาขาอยูท่ัวประเทศ 140 
สาขา โดยใชวิธีการขนสงสินคาอุปโภคทางถนนทั้งหมดทุกเสนทาง จากขอมูลดังกลาวพบวาตนทุนการขนสงของบริษัท    
มีตนทุนท่ีสูงมากเน่ืองจากใชการวิธีขนสงสินคาทางถนนทั้งหมดและมีปจจัยขอจํากัดอื่นๆ ที่นํามาพิจารณาในการขนสง
ทางถนน เชน อุบัติเหตุบนทองถนน การสงมอบสินคาใหทันเวลา ความหนาแนนของการจราจร เปนตน โดยการศึกษา
ปญหาขนสงดังกลาวดังกลาวพบวามีงานวิจัยเพ่ือแกปญหาการหาทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมสําหรับศูนยกระจายสินคาโดยมี
ตนทุนการขนสงท่ีตํ่าที่สุดน้ันมีเปนจํานวนมากเน่ืองจากเปนปญหาที่เกิดข้ึนกับทุกธุรกิจ เชน  การเลือกทําเลท่ีต้ังของศูนย
กระจายสินคาดวยวิธีแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและวิธีจุดศูนยถวง โดยมีวัตถุประสงคในการหาตนทุนการขนสงที่ตํ่าที่สุด
จากศูนยกระจายสินคาจังหวัดขอนแกน ไปยังลูกคาในจังหวัดถาคเหนือตอนบนทั้ง 9 จงัหวัด (ธนกร วิวัฒนากรวงศและ
วงศธร เอฟวา, 2561) การหาพกัิดละติจูดและลองจิจูดดวยวธิีการดึงฐานขอมูลจาก google map ดวยภาษาจาวาสคริปต 
(user2314743, 2564) ประกอบกับแผนยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ป ที่ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ขนสงภายในประเทศ โดยจะเร่ิมปรับปรุงและพฒันาโครงขายระบบขนสงทางรถไฟจากเดิมที่มีรถไฟรางเด่ียวผสมกับรถไฟ
รางคูในบางเสนทาง กลายเปนรถไฟทางคูทุกเสนทางเพ่ือยกระดับการขนสงทางราง ทําใหสามารถรองรับปริมาณ        
การขนสงสินคาและผูโดยสารมากขึ้น (กระทรวงคมนาคม, 2559) โดยงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาปญหาทําเลท่ีต้ังเพ่ือนํามา
พิจารณาในการต้ังศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟรางคูบนตําแหนงที่ ดีท่ี สุดในแตละภูมิภาคดวยวิธีวิ เคราะห             
จุดศูนยกลางแรงโนมถวง และหาวิธีการขนสงโดยมีตนทุนท่ีตํ่าที่สุดดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็มโดยพิจารณา      
ใชการขนสงสินคาทางรางรวมกับทางถนน (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที่ 1 แผนผังเครือขายขนสงสินคาอุปโภคบริโภค กรณีท่ีมีศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟรางคู  
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วัตถุประสงคของการวจิัย 
เพื่อหาทําเลที่ต้ังศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคตามแนวเสนทางรถไฟทางคูที่เหมาะสมและหาตนทุนที่ตํ่า

ที่สุดในการขนสงสินคาอุปโภคบริโภคไปยังสาขาท่ัวประเทศโดยใชการขนสงทางรางควบคูกับการขนสงทางถนน 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัยไดถูกแบงออกเปน 4 หัวขอหลักโดยเร่ิมตนจากการศึกษารูปแบบของการขนสงสนิคาอุปโภค

บริโภค ณ ปจจุบัน เพื่อทําความเขาใจวิธีการขนสงสินอุปโภคบริโภค การเก็บขอมูลการขนสงท้ังจํานวนสินคา             

และระยะทางระหวางศูนยกระจายสินคาหลักเพ่ือทําการวิเคราะหรูปแบบการขนสงและเขาสูวิธีการหาพิกัดต้ังศูนย

กระจายสินคาของแตละภูมิภาคดวยวิธีวิเคราะหศูนยกลางแรงโนมถวง เมื่อไดทําเลที่ต้ังศูนยกระจายสินคาที่ดีท่ีสุด         

จึงทําการหาตนทุนการขนสงที่ตํ่าท่ีสุดดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็ม (ภาพที ่2) 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบวิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบของการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค ณ ปจจุบัน  
 ทําการศึกษาขอมูลรูปแบบวิธีการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค จากบริษัทกรณีศึกษา ZZZ โลจิสติกส จํากัด ต้ังแต
กระบวนการรับสินคาออกจากศูนยกระจายสินคาหลักจนถึงสงสินคาเขาศูนยการคาปลีก เพื่อเขาใจสภาพปจจุบันของการ
ขนสงสินคาอุปโภคบริโภค 
 
2. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหรูปแบบการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค  
 หลังจากศึกษาสภาพปจจุบันของการขนสงสินคาอุปโภคแลว จึงทําการเก็บขอมูลปริมาณความตองการสินคา
อุปโภคบริโภคตอเดือนของศูนยการคาปลีกแตละสาขาและระยะทางขนสงจากศูนยกระจายสินคาหลักจนถึงศูนยการคา
ปลีก (ตารางที่ 1) จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหและเขียนแผนผังเครือขายการขนสง เพื่อแสดงถึงภาพโดยรวมของการ
ขนสงสินคาอุปโภคบริโภคทางถนนจากศูนยกระจายสินคาหลัก 1 แหงคือสถานีรถไฟ จังหวัดอยุธยา ไปศูนยการคาปลีก
จํานวน 140 สาขาท่ัวประเทศ 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลปริมาณความตองการสินคาอุปโภคบริโภคตอเดือนของศูนยการคาปลีกแตละสาขาและระยะทางขนสง
จากศูนยกระจายสินคาหลักจนถึงศูนยการคาปลีก 
 

ภูมิภาค จํานวนสาขาของ

ศูนยการคาปลีก 

ระยะทางระหวางศูนยกระจาย

สินคาหลักถึงศูนยการคาปลีก

ตามลําดับสาขา (กิโลเมตร) 

ปริมาณความตองการสินคาตอเดือนของ 

แตละสาขาตามลําดับสาขา (จํานวนพา

เลท) 

รวม

(จํานวน

พาเลท) 

เหนือ 10 516, 530, 517, 511, 624, 629, 

450, 500, 498, 422 

1265, 1113, 1083, 942, 653, 525, 920, 

720, 196, 325 

7,742 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 34 466, 276, 215, 222, 394, 332, 

332, 373, 295, 177, 171, 156, 94, 

355, 507, 506, 457, 489, 381, 

373, 493, 473, 407, 320, 469, 

466, 473, 512, 415, 408, 467, 

412, 221, 369 

325, 592, 197, 276, 214, 375, 177, 174, 

173, 434, 205, 176, 218, 169, 150, 159, 

162, 162, 222, 148, 211, 144, 159, 229, 

814, 436, 184, 190, 327, 168, 206, 124, 

186, 174 

8,260 

ตะวันออก 14 86, 254, 122, 123, 164, 160, 130, 

120, 162, 187, 198, 200, 172, 

196 

258, 309, 634, 425, 401, 360, 210, 260, 

341, 246, 597, 486, 553, 187 

5,267 

ตะวันตก 4 74, 157, 210, 201 333, 775, 702, 450 2,260 

กลาง 77 28, 51, 51, 73, 76, 76, 74, 80, 80, 

70, 74, 75, 59, 65, 63, 55, 67, 77, 

63, 60, 59, 62, 62, 65, 62, 66, 69, 

69, 71, 76, 52, 61, 69, 260, 49, 

49, 156, 158, 142, 167, 176, 81, 

79, 57, 56, 55, 55, 50, 49, 54, 

234, 275, 121, 95, 85, 84, 79, 78, 

78, 79, 78, 80, 94, 93, 121, 308, 

53, 39, 40, 44, 40, 26, 36, 48, 47, 

5 

1193, 1238, 1330, 1287, 1157, 1165, 

1088, 943, 730, 1314, 1592, 1197, 

1276, 1158, 1264, 1177, 1174, 1162, 

1323, 1194, 1176, 1196, 1176, 1196, 

1169, 1140, 1145, 1105, 1129, 1190, 

1327, 1152, 1104, 1186, 1174, 897, 

711, 476, 500, 654, 254, 282, 340, 

1160, 1114, 842, 793, 582, 604, 527, 

491, 454, 573, 522, 829, 585, 526, 649, 

376, 404, 550, 548, 518, 507, 602, 512, 

597, 618, 596, 504, 555, 513, 687, 468, 

499, 462, 546 

65,310 

ใต 11 456, 656, 836, 531, 860, 815, 

815, 846, 593, 764, 891 

518, 742, 594, 557, 526, 539, 410, 469, 

455, 564, 503 

5,877 

 
3. การหาพิกัดที่ต้ังที่เหมาะสมดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง 
 หลังจากทําการเก็บขอมูลปริมาณความตองการสินคาอุปโภคบริโภคและระยะทางการขนสงสินคาระหวางศูนย
กระจายสินคาหลักถึงศูนยการคาปลีกแลว จึงทําการหาพิกัดภูมิศาสตรของศูนยกระจายสินคาหลักและศูนยการคาปลีก
ทุกสาขาและหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง ซึ่งวิธีการน้ีเปนหนึ่งในวิธีที่ใชในการเลือก
ศูนยกระจายสินคา หรือโรงงานผลิตที่สามารถประหยัดตนทุนคาขนสงรวมไดมากที่สุด โดยใชหลักการทางคณิตศาสตร   
ในการคํานวณหาท่ีตั้งทางภูมิศาสตรแหงเดียวตามระยะทางและจํานวนของสินคาที่ตองขนสง (Sunil, Chopra. And 
Peter, Meindl., 2559) และขั้นตอนสุดทายคือ การหาพิกัดที่ดีท่ีสุดในการต้ังศูนยกระจายสินคาตามแนวเสนทางรถไฟ
ของแตละภูมิภาค ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
3.1 วิธีการหาทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง 
ดัชนี 
𝑖     จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาหลัก  โดยมีคา = 1 
𝑗     จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค  โดยมีคา = 1, …, 5 

𝐾𝑗−1 + 1 =  
𝐾0 = 1                                      

𝐾 = 1, 2, 3, … , 140            ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกท้ังหมด     
  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
   เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
696 

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

พารามิเตอร 
𝐵𝐺𝛼   พิกัดละติจูดท่ีดีท่ีสุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด) 
𝐵𝐺𝛽   พิกัดลองจิจูดที่ดีที่สุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด) 

𝐺𝛼   พิกัดละติจูดของศูนยการคาปลีกสาขา K (พิกัด) 
𝐺𝛽   พิกัดลองจิจูดของศูนยการคาปลกีสาขา K (พิกัด) 
𝐷   ความตองการสินคาของศูนยการคาปลีกสาขา K (พาเลท) 
𝐾   ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกแตละภูมิภาค 

สมการการหาจุดศูนยกลางแรงโนมถวง 

𝐵𝐺𝛼 = 𝐺𝛼 𝐷

÷ 𝐷                                                                                                       (1) 

𝐵𝐺𝛽 = 𝐺𝛽 𝐷

÷ 𝐷                                                                                                       (2)  

 
สมการท่ี (1) และ (2) หมายถงึ สมการที่ตองการหาตําแหนงพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่ดีที่สุดของแตละภูมิภาค 
 
3.2 การหาพิกัดศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสมตามแนวรถไฟ 
 หลังจากไดพิกัดที่เหมาะสมท่ีสุดในการตั้งศูนยกระจายสินคาของแตละภูมิภาคแลว จึงไดทําการหาขอมูล        
จุดพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศ ณ ปจจุบัน เพื่อตองการทราบวาเสนทางรถไฟในปจจุบันที่มีอยูมีพิกัดอะไรบาง ซ่ึงใน
การดึงขอมูลพิกัดทางรถไฟทั่วประเทศสามารถทําไดโดยการเขียนโคดด้ิงภาษาจาวาสคริปตโดยใชฐานขอมูลจาก google 
map (ภาพที่ 3) โดยมีจุดเร่ิมตนคือสถานีรถไฟอยุธยา ซ่ึงไดขอมลูจํานวนพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศ (ตารางที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 3 เสนทางรถไฟทั่วประเทศ ณ ปจจุบัน (ยกเวนภาคตะวันตก) 
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ตารางที่ 3 ขอมูลจํานวนพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศ 
ภูมิภาค รายละเอียด จํานวนพิกัดละติจูดและลองจิจูดของทางรถไฟที่ได

จากการเขียนโคดดิ้งภาษาจาวาสคริปต (พกิดั) 
เหนือ สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีเชียงใหม  9,613 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีอุบลราชธานี, สถานีรถไฟ
อยุธยา ถึง สถานีหนองคาย 

9,014 

ตะวันออก สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีพรมแดนบานคลองลึก 
สระแกว, สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีบานพลูตาหลวง 
ชลบุรี 

8,056 

กลาง สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีเชียงใหม, สถานีรถไฟอยุธยา 
ถึง สถานีหัวลําโพง กรงุเทพ 

10,268 

ใต สถานีรถไฟอยุธยา ถึง สถานีสุไหงโก-ลก นราธิวาส 6,367 

  
 เม่ือไดขอมูลพิกัดของทางรถไฟทั่วประเทศแลว จึงทําการหาตําแหนงที่ดีท่ีสุดในการตั้งศูนยกระจายสินคา     
ตามแนวเสนทางรถไฟของแตละภูมิภาคดังตอไปน้ี 
 
3.3 สมการการหาตําแหนงที่ดีที่สุดในการตั้งศูนยกระจายสินคาตามแนวเสนทางรถไฟของแตละภูมิภาค 
ดัชนี 
𝑗     จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค  โดยมีคา = 1, …, 5 

พารามิเตอร 
𝐵𝐺𝛼   พิกัดละติจูดที่ดีท่ีสุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด) 
𝐵𝐺𝛽   พิกัดลองจิจูดท่ีดีท่ีสุดของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พิกัด) 
𝐵𝐺(𝛼, 𝛽)  คูพิกัดละติจูดและลองจิจูดท่ีดีท่ีสุดบนทางรถไฟ ของภูมิภาค j (พิกัด) 
𝑅𝛼   พิกัดละติจูดจุดที่ u ของทางรถไฟภูมิภาค j (พิกัด) 

𝑅𝛽   พิกัดลองจิจูดจุดที่ u ของทางรถไฟภูมิภาค j (พิกัด) 

𝑈   จํานวนจุดคูพิกัดละติจูดและลองติจูดของทางรถไฟท้ังหมด ของภูมิภาค j (พิกัด) 

สมการการหาพิกัดที่ดีที่สุดในการตั้งศูนยกระจายสินคาตามแนวเสนทางรถไฟของแตละภูมิภาค 
𝐵𝐺(𝛼, 𝛽) = 𝑀𝑖𝑛 𝐵𝐺𝛼 − 𝑅𝛼 + 𝐵𝐺𝛽 − 𝑅𝛽  |𝑢 =

 1, … , 𝑈                                       (3)                         
 
สมการท่ี (3) หมายถึง สมการท่ีตองการหาคูพิกัดคูพิกัดละติจูดและลองจิจูดท่ีดีท่ีสดุบนทางรถไฟแตละภูมิภาค ซ่ึงผลจาก
สมการท่ี (3) ทําใหเกิดตําแหนงของศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสมที่สุดตามแนวรถไฟของแตละภูมิภาคและมีผลทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนสงโดยมีตัวเลือกการขนสงเพ่ิมอีก 1 ทางเลือกคือ การขนสงสินคาโดยรถไฟไปศูนย
กระจายสินคาตามแนวทางรถไฟรางคูและสงไปยังศูนยคาปลีกปลายทางดวยวิธีขนสงทางถนน 

 
4. การหาตนทุนการขนสงตํ่าที่สุดดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็ม  
ดัชนี 
𝑖     จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาหลัก  โดยมีคา = 1 
𝑗     จํานวนสาขาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค  โดยมีคา = 1, …, 5 

𝐾𝑗−1 + 1 =  
𝐾0 = 1                                      

𝐾 = 1, 2, 3, … , 140            ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกท้ังหมด     
  

𝜇     จํานวน Node       โดยมีคา = 1, …, 146 

พารามิเตอร 
𝐶   คาใชจายการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (บาทตอพาเลท) 

𝐶   คาใชจายการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค K (บาทตอพาเลท) 
𝐶   คาใชจายการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาหลัก j ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค K (บาทตอพาเลท) 
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𝐷   ความตองการสินคาของศูนยการคาปลีกสาขา K (พาเลท) 
𝐻   คาใชจายการยกตูสินคาของศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (บาทตอพาเลท) 

𝐾   ลําดับสาขาของศูนยการคาปลีกแตละภูมิภาค 

𝑀  จํานวนศูนยกระจายสินคาภูมิภาค 
𝑂  จํานวน Node ท้ังหมด 
𝑄   จํานวนสินคาท่ีสงออกของ Node 𝜇 (พาเลท) 

𝑅   จํานวนสินคาท่ีรับเขาของ Node 𝜇 (พาเลท) 

𝑇   จํานวนพาเลทสูงสุดท่ีสามารถสงไดโดยรถไฟตอการสง 1 เท่ียว (พาเลทตอเท่ียว) 

𝑣   จํานวนเท่ียวการขนสงสินคาโดยรถไฟของภูมภิาค j (เท่ียว) 

𝑣   จํานวนเท่ียวสูงสุดของการขนสงสินคาโดยรถไฟ (เท่ียว) 

𝛾   จํานวนสินคาท่ีผาน Node 𝜇 (พาเลท) 

ตัวแปรตัดสินใจ 
𝑋   จํานวนสินคาท่ีมีการขนสงจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j (พาเลท) 

𝑌𝑗𝐾  จํานวนสินคาท่ีมีการขนสงจากศูนยกระจายสินคาภูมิภาค j ไปศูนยการคาปลีก K (พาเลท) 

𝑍𝑖𝐾  จํานวนสินคาท่ีมีการขนสงจากศูนยกระจายสินคาหลัก i ไปศูนยการคาปลีก K (พาเลท) 

สมการวัตถุประสงค 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 =  𝐶 𝑋 + 𝑋 𝐻 + 𝐶 𝑌

+ 𝐶 𝑍               (4) 

 

สมการขอจํากัด 

𝑄 − 𝑅 = 𝛾  ;  ∀𝜇                                                                                                                          (5) 

 

𝑌 + 𝑍 = 𝐷  ;  ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝐾                                                                                                                        (6) 

𝑋 𝑊 = 𝑣 𝑇  ;  ∀𝑖, ∀𝑗                                                                                                                               (7) 
 

𝑋 𝑊 ≤ 𝑇 𝑣                                                                                                                            (8) 

 

𝑋𝑖𝑗 , 𝑌𝑗𝐾 , 𝑍𝑖𝐾 ≥  0 ;  ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝐾                                                                                                                   (9) 

 
𝑋  , 𝑌  , 𝑍 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 ;  ∀𝑖, ∀𝑗, ∀𝐾                                                                                                       (10) 
 

สมการที่ (4) หมายถึงสมการวัตถุประสงคเปนผลรวมของตนทุนคาขนสงทั้งหมดที่ต่ําที่สุด คือ ตนทุนคาขนสง
สินคาทั้งทางถนนและทางรถไฟรวมกับตนทุนคายกตูสินคากรณีขนสงสินคาทางรถไฟ สมการที่ (5) ถึง (10) เปนสมการ
ขอจํากัด ซึ่งสมการที่ (5) หมายถึง ผลรวมปริมาณสินคาที่สงออกของแตละ Node ลบดวย ผลรวมปริมาณสินคา            
ที่ไหลเขาแตละ Node ตองเทากับความตองการในแตละ Node สมการท่ี (6) หมายถึง ผลรวมสินคาท่ีสงออกจากศูนย
กระจายสินคาหลักและภูมิภาคท้ังหมดตองเทากับผลรวมความตองการสินคาท้ังหมด หมายถึง สมการที่ (7) กรณีที่มีการ
ขนสงสินคาผานทางรถไฟตองบรรทุกสินคาเทากับจํานวนสูงสุดที่รถไฟบรรทุกไดตอเที่ยว สมการท่ี (8) หมายถึง ผลรวม  
ของการสงสินคาผานทางรถไฟทั้งหมดตองนอยกวาหรือเทากับจํานวนสินคาสูงสุดที่สามารถสงสินคาผานทางรถไฟได 
สมการท่ี (9) และ (10) หมายถึง ตัวแปรตัดสินใจทุกตัวตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0 และตองเปนจํานวนเต็ม 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยถูกแบงออกเปน 2 สวนคอื การหาทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของศูนยกระจายสินคาอุปโภคตามแนวรถไฟ

ดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง (ตารางที่ 4) และการหาตนทุนการขนสงตํ่าที่สุดดวยวิธีทฤษฎีโปรแกรมเชิงเสน
จํานวนเต็ม ซ่ึงไดทําการแบงเปน 2 สวนคือ จํานวนสินคาท่ีขนจากศูนยกระจายสินคาหลักถึงศูนยการคาปลีก              
โดยรถบรรทุก ลําดับถัดมาคือ รายละเอียดจํานวนสินคาที่ขนจากศูนยกระจายสินคาหลักถึงศูนยกระจายสินคาภูมิภาค
โดยรถไฟโดย เม่ือทําการขนถายสินคาลงบนศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟรางคูของแตละภูมิภาคจึงทําสงสินคาไปยัง
ศูนยการคาปลีกโดยรถบรรทุก (ตารางที่ 5) ซ่ึงรวมคาใชจายในการขนสงสินคาทั้งหมดคอื 30.7 ลานบาทตอเดือน 

 
ตารางที่ 4 การหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนยกระจายสินคาอุปโภคตามแนวรถไฟดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรง
โนมถวง 

ภูมิภาค พิกัดละติจูดและลองจิจูดท่ีดีท่ีสุดแตละ
ภูมิภาค 

พิกัดละติจูดและลองจิจูดท่ีดีท่ีสุดตามแนวรถไฟแตละ
ภูมิภาค 

เหนือ 18.83133452,          99.27528814 18.78362000, 99.0168 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 15.91309769, 103.4020591 15.91433000, 102.67017000 
ตะวันออก 13.11834714, 101.2436572 13.11777000, 100.94414 
กลาง 13.99151606, 100.4943541 13.99190000, 100.60197000 
ใต 7.884510335, 100.1245324 7.884150000, 100.01601000 

 
ตารางที่ 5 รายละเอียดจํานวนของสินคาที่ขนสงดวยวิธีการทั้ง 2 รูปแบบ 

 
ภูมิภาค 

จํานวนสินคาที่ขนจากศูนยกระจายสินคาหลักถึง
ศูนยการคาปลีกโดยรถบรรทุก (พาเลท) 

จํานวนสินคาที่ขนจากศูนยกระจายสินคาหลักถึงศนูย
กระจายสินคาภูมิภาคโดยรถไฟและสงสินคาไปยัง

ศูนยการคาปลีกโดยรถบรรทุก (พาเลท) 
จํานวนสินคาท่ีสงตามลําดับสาขาของ

ศูนยการคาปลีก (พาเลท) 
รวม จํานวนสินคาท่ีสงตามลําดับสาขาของ

ศูนยการคาปลีก (พาเลท) 
รวม 

เหนือ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 196, 325 542 1265, 1113, 1083, 942, 653, 525, 
920,720, 0, 0 

7,200 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0, 592, 197, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 434, 
205, 176, 218, 0, 0, 159, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 159, 229, 0, 0, 184, 190, 
0 ,0 ,0 ,81 , 276, 174 

3,460 325, 0, 0, 0, 214, 375, 177, 174, 173, 
0, 0, 0, 0, 169, 150, 0, 162, 162, 222, 
148, 211, 144, 0, 0, 814, 436, 0, 0, 
327, 168, 206, 43, 0, 0 

4,800 

ตะวันออก 258, 309, 634, 425, 0, 0, 210, 260, 
0, 0, 0, 31, 553, 187 

2,867 0, 0, 0, 0, 401, 360, 0, 0, 341, 246, 
597, 455, 0, 0 

2,400 

ตะวันตก 333, 775, 702, 450 2,260 - 0 
กลาง 1193, 1238, 1330, 1287, 1157, 1165, 

1088, 943, 730, 1314, 1592, 1197, 1276, 
1158, 1264, 1177, 1174, 1162, 1323, 
1194, 1176, 1196, 1176, 1196, 1169, 
1140, 1145, 1105, 1129, 1190, 1327, 
1152, 1104, 1186, 1174, 897, 711, 476, 
500, 654, 254, 282, 340, 1160, 1114, 842, 
793, 582, 604, 527, 491, 454, 573, 522, 
829, 585, 526, 649, 376, 404, 550, 548, 
518, 507, 602, 512, 597, 618, 596, 504, 
555, 513, 687, 468, 499, 462, 546 

65,310 - 0 

ใต 518, 147, 0, 557, 0, 0, 0, 0, 455, 0, 
0 

1,677 0, 595, 594, 0, 526, 539, 410, 469, 0, 
564, 503  

4,200 

รวม  76,116  18,600 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
700 

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

สรุปผลและอภิปรายผล 
งานวิจัยน้ีเปนศึกษาปญหาการหาทําเลที่ต้ังศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคตามแนวรถไฟทางคูและการหา

ตนทุนการขนสงสินคาที่ตํ่าที่สุด ซ่ึงมีขั้นตอนหลักในการดําเนินงานคือ การหาตําแหนงที่ดีที่สุดในการต้ังศูนยกระจาย
สินคาอุปโภคบริโภคในตามแนวรถไฟทางคูดวยวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวงและการหาตนทุนการขนสงท่ีตํ่าที่สุด
ดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนแบบจํานวนเต็ม โดยมีตัวแปรตัดสินใจจํานวน 285 ตัวแปรและมีขอจํากัดดังสมการที่ (5) – (10) 
ซ่ึงไดผลลัพธคือ มีตนทุนการขนสงท่ีต่ําที่สุดเทากับ 30.7 ลานบาทตอเดือนและมีการขนสงสินคาผานศูนยกระจายสินคา
ตามแนวรถไฟของภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกและใต รวมเปนจํานวน 18,600 พาเลท ซึ่งคิดเปนรอยละ 
20 โดยประมาณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเพ่ือหาตนทุนที่ ตํ่าที่สุดดวยวิธีการโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็มแบบผสม        
โดยตองทําการตัดสินใจในการเลอืกเปดหรือปดคลังสินคาและเลือกเสนทางการขนสงที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือใหตนทุนรวมต่ํา
ที่สุด ซึ่งไดผลลัพธคือ สามารถลดตนทุนการกระจายสินคาได 41.483 ลานบาทตอปหรือคิดเปนรอยละ 8.57 (วรชน       
ไชยะสาร, 2558) จากผลการทดลองทําใหทราบวาการตัดสินใจต้ังศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟของแตละภูมิภาคน้ัน
สามารถชวยลดคาใชจายในการขนสงโดยรวมได อยางไรก็ตามภาคกลางยังไมมีความจําเปนในการสรางศูนยกระจาย
สินคาตามแนวรถไฟทางคู เน่ืองจากวิธีการขนสงทางถนนยังเปนตัวเลือกในการขนสงท่ีถูกท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรมีการตอยอดโดยการคาํนวณตนทุนการสรางศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟ 

 2. ตองมีการคํานวณขนาดความจุของศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟที่เหมาะสม กรณีความตองการ          
ของสินคาอุปโภคบริโภคในแตละพ้ืนมีการเปลี่ยนแปลง 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบตนทุนคาขนสงระหวางการขนสงสินคาทางถนนรูปแบบเดียวกับการขนสงสินคาทาง
รางและทางถนน 

4. ควรมีการเปรยีบเทียบรูปแบบการขนสงรูปแบบอื่นใหหลากหลายมากขึ้นเชน การขนสงทางเรือ 
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A Study of Antibacterial Activity of Ethanolic Extract from  

Catharanthus roseus Leaf against Some Pathogenic Bacteria 
อุมาพร ทาไธสง*, จุฑามาศ พุมพวง 

Umaporn Thathaisong*, Juthamart Pumpung 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทคดัยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยในการยับย้ังการเจริญ

ของแบคที เ รี ยก อ โรคบางช นิด  ได แก  Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC 25923, แ ล ะ  Bacillus cereus ATCC 11778          
จากการทดสอบดวยวิธี disc diffusion (8 มิลลิกรัม/ดิสก) พบวาสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยับย้ัง       
การเจริญของ S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 โดยมีขนาด inhibition zone เทากับ 8.17±0.24 
มิลลิเมตร แตไมสามารถยับย้ังการเจริญของ S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa 
เมื่อทําการหาคา minimal inhibitory concentration (MIC) ดวยวิธี agar dilution พบวาคา MIC ของสารสกัด         
เอทานอลจากใบแพงพวยตอ S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 เทากับ 8.192 มิลลิกรัม/มิลลิลติร 
และ 16.384 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ สวนคา MIC ของสารสกัดตอ S. Typhimurium ATCC 14028, K. 
pneumoniae และ P. aeruginosa เทากับ >16.384 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาสารสกัด        
เอทานอลจากใบแพงพวยมีฤทธ์ิตานแบคทีเรียจึงอาจสามารถนําไปพัฒนาเปนสารตานจุลินทรียจากธรรมชาติสําหรับ
รักษาโรคติดเช้ือ 
คําสําคัญ: แพงพวย, สารสกัดเอทานอล และฤทธ์ิตานแบคทีเรยี 
 

Abstract 
 This study was aimed to test antibacterial activity of ethanolic extract from Catharanthus roseus 

leaf in growth inhibition of some pathogenic bacteria including Salmonella Typhimurium ATCC 14028, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC 25923, and Bacillus 
cereus ATCC 11778, respectively.   The disc diffusion method ( 8 mg/disc)  showed that the ethanolic 
extract from C. roseus leaf exhibited antibacterial activity against S. aureus ATCC 25923 and B. cereus 
ATCC 11778 with a diameter of 8.17±0.24 mm, however did not inhibit the growth of S. Typhimurium 
ATCC 14028, K.  pneumoniae and P.  aeruginosa, respectively.   The minimal inhibitory concentration 
( MIC)  of the extract determined by agar dilution method showed that MICs of the extract against S. 
aureus ATCC 25923 and B.  cereus ATCC 11778 were 8. 192 mg/ml and 16. 384 mg/ml, respectively 
whereas MIC of the extract against S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae and P. aeruginosa was 
>16.384 mg/ml. These results show that the ethanol extract from C. roseus leaf has antibacterial activity 
and may be developed as natural antimicrobial agent for treatment of infectious disease. 
Keywords: Catharanthus roseus, Ethanolic extract and Antibacterial activity 
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บทนํา 
 โรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียยังคงเปนปญหาหลักท่ีทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของมนุษย ซึ่งสวนมาก    

เกิดจากเช้ือกอโรคผานทางอาหาร เชน  Escherichia coli O157:H7, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus, Salmonella Typhimurium และ Listeria monocytogenes (Ramadan et al., 2017; 
Yu et al., 2021) โดยใน ป ค.ศ. 2010 มีการระบาดของโรคอาหารเปนพิษที่เกิดจากการปนเปอนของ Salmonella 
spp. และ Listeria monocytogenes ในไสกรอกและเน้ือแหง ที่ จําหนายในตลาดและรานคาในประเทศอังกฤษ 
(Gormley et al., 2010) และมีการระบาดของโรคอาหารเป นพิษในป  ค .ศ.  2014 เ น่ืองจากการปนเป อน                   
ของ V. parahaemolyticus ในกุงที่จําหนายในตลาดคาปลีกของประเทศจีน (Xu et al., 2014) สวนในป ค.ศ. 2015        
เกิดการระบาดของโรคอาหารเปนพิษจากปนเปอน Staphylococcus aureus ในไอศครีมในประเทศอิตาลี (Ercoli et 
al., 2017) นอกจากน้ียังพบวาเช้ือกอโรคเหลา น้ีเริ่มมีการด้ือตอยาปฎิชีวนะ เนื่องจากเชื้อกอโรคมีการปรับตัว             
ดานพันธุกรรมทําใหตานทานตอยาปฎิชีวนะ และอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดการดื้อตอยาปฎิชีวนะคือการใชยาปฏิชีวนะ          
ไมถูกตองของผูปวย สงผลใหตองเพิ่มปริมาณยาปฎิชีวนะมากข้ึนในการรักษา ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเปนพิษตอรางกาย 
ทําใหอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตสูงมากข้ึน (Wahab et al., 2021) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กเล็กและคนชรา สงผล
กระทบเปนอยางมากในประเทศที่กําลังพัฒนา (Siddiky et al., 2022) จึงทําใหปจจุบันไดมีการผลักดันใหมีการ
ศึกษาวิจัยทางเลือกในการรักษาแบบอ่ืน เชน การใชพืชสมุนไพร และการรักษาแบบผสมผสาน (El-Zayat et al., 2021) 
ดังน้ันจึงมีนักวิจัยบางกลุมสนใจนําสารสกัดจากสมุนไพรมาใชในการยับย้ังหรอืทําลายเชื้อแบคทีเรียกอโรคแทนสารเคมี  

สารตานจุลชีพที่ไดจากแหลงธรรมชาติมีรายงานวามีความปลอดภัยสูง และเปนเวลาหลายศตวรรษแลวที่มีการ

นําพืชพื้นบานมาใชทําเปนยาสมุนไพรเพ่ือใชรักษาโรคตางๆ ปจจุบันไดมีการนําพืชสมุนไพรพื้นบานมาใชเปนองคประกอบ

ในการทํายาหลายรูปแบบ เชน นําขมิ้นมาบดเปนผงใสเปนแคปซูล ใชทานบรรเทาอาการไอและหายใจติดขัด นอกจากนี้

ยังมีรายงานวาสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธ์ิตานจุลินทรีย ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชแพงพวย (Catharanthus 

roseus (L.) G.Don) ซึ่งในประเทศไทยมีสองสายพันธุคอื แพงพวยไทยและแพงพวยฝร่ัง โดยสายพันธุไทยจะมีเพียงแค

สีเดียวในดอกเดียวกัน แตสายพันธุฝร่ังดอกจะมีสีขาวถึงชมพูเขม และมีสีแดงตรงกลางดอก เปนพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

หลากหลายซึ่ งสรรพคุณทางยาของแพงพวยไทย เชน ใชทั้งตนคั้นนํ้าผสมกับนํ้าผ้ึง ดื่มแกรอนใน กระหายนํ้า                

แกโรคเบาหวาน และลดความดันโลหิต (พิสุทธิพร ฉํ่าใจ, 2549) มีรายงานวาแพงพวยมี monoterpenoids indole 

alkaloids มากกวา 100 ชนิด ซ่ึงใบและลําตนเปนแหลงของอัลคาลอยดชนิด vinacristine และ vinblastine ที่ใชเปน

ยารักษาโรคมะเร็ง (Sathiya et al., 2008) และพบวาสารสกัดจากแพงพวยมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียหลากหลายชนิด ดังน้ัน

งานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด เอทานอลจากใบแพงพวยในการยับย้ังแบคทีเรียกอโรคบางชนิด           

ซ่ึงอาจเปนทางเลือกหน่ึงในการนําสารจากธรรมชาติมาใชในการรักษาโรคติดเชื้อตางๆ ที่เกิดจากแบคทีเรียดังกลาว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรค     

บางชนิด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย (ดัดแปลงมาจาก Uyisenga et al., 2016) 

นําใบสดของแพงพวยไทย ซึ่งเก็บมาจากอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มาลางดวยนํ้าใหสะอาด แลวตากในที่
รมเปนเวลา 1 วัน นํามาอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน หรือจนกวานํ้าแหงคงที่ จากน้ันนําไปปนให
ละเอียดเปนผง นําผงจํานวน 500 กรัม แชใน 95% เอทานอล ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร (อัตราสวน 1:2 (w/v)) ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน นําสารสกัดมากรองแยกกากออกดวยผาขาวบาง แลวนําสารละลายที่ไดมากรองดวยกระดาษ
กรอง Whatman No.1 จากน้ันนําสารละลายไประเหยตัวทําละลายดวยเครื่อง Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40 
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องศาเซลเซียส ความดัน 58 มิลลิบาร จะไดสารสกัดท่ีมีลักษณะเหนียวหนืด คํานวณปริมาณสารสกัดท่ีไดโดยคิดเปน
เปอรเซน็ตของนํ้าหนักแหง (% yield) ตามสูตร และเก็บสารสกัดไวที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทดสอบตอไป 

 
% yield = นํ้าหนักตวัอยางหลังระเหยตวัทําละลาย (กรัม) x 100 

      นํ้าหนักแหงของตวัอยางที่ใชในการสกัด (กรัม) 
 

ทดสอบฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยดวยวิธี disc diffusion 
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย โดยละลายสารสกัดจํานวน 2 กรัม ใน 100% Dimethyl sulfoxide 

(DMSO) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จะไดความเขมขนสุดทาย 400 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร กรองสารละลายดวยชุดหัวกรอง
แบคทีเรีย ขนาดรูกรอง 0.45 ไมโครเมตร เพ่ือทําใหปราศจากเช้ือ หยดสารสกัดลงบนแผนดิสกขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 
มิลลิเมตร ดิสกละ 20 ไมโครลิตร จํานวน 2 แผน ซ่ึงจะไดความเขมขน 8 มิลลิกรัม/ดิสก และท้ิงไวที่อุณหภูมิหอง
ประมาณ 5 นาที 

เตรียมหัวเช้ือและการทดสอบ ตามวิธีของ Clinical and Laboratory Standard Insitute (CLSI), 2012a ซ่ึงมี
ข้ันตอนดั ง น้ี  เพาะ เ ล้ี ยงแบคที เ รี ยทดสอบ ซ่ึง ได แก  Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC 25923, และ Bacillus cereus ATCC 
11778 ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้น    
เข่ียโคโลนีเด่ียวประมาณ 5-7 โคโลนี เพาะลงในอาหารเล้ียงเชื้อ Mueller-Hinton broth (MHB) บมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 4-6 ชั่วโมง ปรับปริมาณเชื้อดวย 0.85% NaCl ใหมีความขุนเทากับ McFarland No. 0.5 ซ่ึงมีจํานวน
เช้ือประมาณ 1.5 x 108 CFU/มิลลิลิตร จากน้ันใชไมพันลําสีจุมเซลลแขวนลอย และปายใหท่ัวผิวหนาอาหารเล้ียงเชื้อ 
Mueller-Hinton agar (MHA) ทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที  ใช forceps ปราศจากเชื้อหยิบแผนดิสกที่เตรียมไววางลงบน
ผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ จานละ 2 ดิสก และวางดิสกยาปฏิชีวนะ Tetracycline ความเขมขน 30 ไมโครกรัม/ดิสก จํานวน 
1 แผน เปน Positive control และดิสกที่หยด 100% DMSO ปริมาตร 20 ไมโครลิตร จํานวน 1 แผน เปน Negative 
control จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 18-24 ชั่วโมง อานผลโดยการวัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณ
ยับย้ัง (Inhibition zone) และบันทึกผลเปนหนวยมิลลิเมตร (ทําการทดลอง 3 คร้ัง) 

หาคาความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อ (Minimum inhibition concentration, 
MIC) 

ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย ดวยวิธี agar dilution (CLSI, 2012b) 
 เจือจางสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย (655.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ใน 100% DMSO) แบบสองเทา (two-
fold dilution) ดวยนํ้ากลั่นปราศจากเชื้อใหไดความเขมขนตั้งแต 327.68, 163.84, 81.92, 40.96, 24.48 และ 10.24 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ เติมสารสกัดแตละความเขมขน ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในอาหารเล้ียงเชื้อ MHA 
หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 19 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวเทลงในจานเพาะเชื้อ     
จะไดความเขมขนสุดทายของสารสกัดเปน 16.384, 8.192, 4.096, 2.048, 1.024 และ 0.512 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ตามลําดับ สวนชุดควบคุมไดแก (1) Positive control คืออาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ท่ีมียาปฏิชีวนะ Tetracycline        
ความเขมขนสุดทายต้ังแต 4-0.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (2) Negative control คืออาหารเล้ียงเชื้อ MHA ที่มี DMSO 
ความเขมขนสุดทาย 2.5% (เปนความเขนขนสุดทายของ DMSO ในจานอาหารเล้ียงเชื้อที่ มีสารทดสอบ 16.384 
มิลลกิรมั/มิลลิลิตร) (3) Growth control คือ อาหารเล้ียงเช้ือ MHA ท่ีไมไดเติมสารทดสอบ  

 ถายเซลลแขวนลอยของเชื้อซึ่งมีความขุนเทากับ McFarland Standard No. 0.5 ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร เติมลงใน 0.85% NaCl ปริมาตร 9.9 มิลลิลิตร จะไดปริมาณเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/มิลลิลิตร แลวหยด
เช้ือทดสอบแตละชนิด 10 ไมโครลิตร (104 CFU/หยด) ลงบนผิวหนาอาหาร (เช้ือละ 2 หยด) และต้ังทิ้งไวใหผิวหนา
อาหารแหง แลวนําจานเพาะเช้ือไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง อานผลคา MIC ซึ่งคา MIC 
คือความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดที่ไมพบการเจริญของเช้ือทดสอบบนจานเพาะเชื้อ (ทําการทดลอง 3 คร้ัง) 
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ผลการวิจัย 
เตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย 
เม่ือระเหยเอทานอลซึ่งเปนตัวทําละลายดวยใชเคร่ือง Rotary evaporator พบวาไดสารสกัดสีดํา เหนียวหนืด 

ได % yield เทากับ 1.72 % ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 % yield ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย 
 

 
 

 
ทดสอบฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยดวยวิธี disc diffusion 

เ ม่ือนําสารสกัดท่ีไดมาทดสอบฤทธ์ิต านแบคทีเ รียกอโรคจํานวน 5 ชนิด ไดแก                   
S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus ATCC 25923 แ ละ  B. cereus 
ATCC 11778 ดวยวิธี disc diffusion ใหผลดังตารางท่ี 2 พบวา สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย    
(8 มิลลิกรัม/ดิสก) มีฤทธ์ิยับย้ังการเจริญของ S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 
โดยขนาด inhibition zone ตอเชื้อทั้งสองชนิดเทากัน คือ 8.17±0.24 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบวา
สารสกัดไมสามารถยับย้ังการเจริญของ S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. 
aeruginosa ได สวน inhibition zone ของยา Tetracycline (ความเขมขน 30 ไมโครกรมั/ดิสก) (positive 

control) ตอเชื้อทดสอบทุกชนิด อยูในชวง 12.00-29.33 มิลลิเมตร และดิสกที่บรรจุ DMSO (negative 

control) ไมเกิด inhibition zone ตอเช้ือทดสอบทุกชนิด 
 

ตารางที่ 2 ขนาด inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากแพงพวยและยา Tetracycline 
 

  หมายเหตุ: NZ หมายถึง ไมมีบริเวณยับย้ัง (No zone)  
 

หาคาความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยที่สามารถยับย้ังเชื้อ (MIC) ดวยวิธี agar  
dilution  
 เมื่อนําสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยมาหาคา MIC ดวยวิธี agar dilution ตอ S. Typhimurium ATCC 
14028, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 ใหผลดังตาราง      
ที่ 3 ซึ่งพบวา S. aureus ATCC 25923 เปนแบคทีเรียที่มีความไวตอสารทดสอบมากที่สุด มีคา MIC เทากับ 8.192 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และรองลงมา คือ  B. cereus ATCC 11778 โดยมีคา MIC เทากับ 16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร       
สวน S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa มีคา MIC เทากับ >16.984 มิลลิกรัม/

พืชที่นํามาศึกษา นํ้าหนักของพืช (กรมั) นํ้าหนักของสารสกัด (กรัม) % yield 

ใบแพงพวย 500 8.6 1.72 

แบคทีเรียทดสอบ ใบแพงพวย 
(8 มิลลกิรัม/ดิสก) 

Tetracycline 
(30 ไมโครกรัม/ดสิก) 

100% DMSO 
(20 ไมโครลิตร/ดิสก) 

S. Typhimurium ATCC 14028 NZ 23.67±0.96 NZ 
K. pneumoniae NZ 22.33±0.74 NZ 

P. aeruginosa NZ 12.00±0.67 NZ 

S. aureus ATCC 25923 8.17±0.24 29.33±0.74 NZ 

B. cereus ATCC 11778 8.17±0.24 21.00±0.67 NZ 
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มิลลิลิตร ซ่ึงไมสามารถระบุคา MIC ได เน่ืองจากความเขมขนสูงสุดที่ใชในการทดลองคือ 16.984  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
สวนคา MIC ของยา Tetracycline (positive control) ตอเช้ือทดสอบทุกชนิด อยูในชวง 1-2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร     
และแบคทีเรียทดสอบสามารถเจริญไดบนอาหารเล้ียงเช้ือ MHA ที่มี DMSO (negative control) ความเขมขนความ
เขมขนสุดทาย 2.5% และบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ MHA ที่ไมไดเติมสารทดสอบ (growth control)  
 

(A) S. aureus ATCC 25923                            (B)  B. cereus TISTR 687      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะ Inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย ซ่ึง 1 และ 2 คือสารทดสอบ 3 คือ ยา 

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

 
ตารางที ่3 คา MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยและยา Tetracycline 
 

แบคทีเรียทดสอบ ใบแพงพวย 
 (มิลลิกรัม/มลิลิลิตร) 

ยา Tetracycline 
 (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

S. Typhimurium ATCC 14028 >16.384 2 
K. pneumoniae >16.384 1 
P. aeruginosa >16.384 2 
S. aureus ATCC 25923 8.192 1 
B. cereus ATCC 11778 16.384 2 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย ที่ความเขนขน 8 มิลลิกรัม/ดิสก มีฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญของ              
S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus ATCC 11778 โดยมขีนาด inhibition zone เทากันคือ 8.17±0.24 มิลลิเมตร 
แตอยางไรก็ตาม สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยที่ความเขนขนดังกลาว ไมสามารถยับย้ังการเจริญของ S. 
Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa ได และพบวา S. aureus ATCC 25923 มีความ
ไวตอสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยมากที่สุด โดยมีคา MIC เทากับ 8.192 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคือ B. 
cereus ATCC 11778 ซ่ึงมีคา MIC เทากับ 16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สวนเช้ือ S. Typhimurium ATCC 14028, K. 
pneumoniae และ P. aeruginosa ด้ือตอสารสกัดมากที่สุด มีคา MIC >16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังแบคทีเรียดวยวิธี disc diffusion ของการศึกษาคร้ังน้ี พบวา        
สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวย ความเขมขน 8 มิลลิกรัม/ดิสก สามารถยับย้ังการเจริญของ S. aureus ATCC 25923 
ได ซ่ึงสอด คลองกับรายงานกอนหนาน้ีที่พบวาสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยบัย้ังการเจริญของ S. aureus 
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และแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ไดแก Escherichia coli, Salmonella Typhi และ Bacillus subtilis (Yadav et al., 2018; 
Govindasamy & Srinivasan, 2012) และสามารถยับย้ังเชื้อยีสต Candida albicans ได (Khalil, 2012) จะเห็นไดวา
สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียไดหลายชนิดรวมทั้งยีสต ผลการศึกษาครั้งนี้     
ยังพบวาสารทดสอบสามารถยับย้ังการเจริญของ B. cereus ได แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ S. Typhimurium 
ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Vijayalakshmidevi et al. 
(2011) ที่รายงานวาสารสกัดเอทานอลจากรากของแพงพวยไมสามารถยับย้ังการเจริญของ P. aeruginosa  

รายงานกอนหนาน้ีพบวาสารสกัดเอทานอลจากสวนตางๆ ของแพงพวยสามารถยับย้ังจุลชีพไดหลายชนิด ไดแก 
สารสกัดเอทานอลจากตนแพงพวยสามารถยับย้ังการเจริญของ B. subtilis, S. aureus และ S. Typhi สารสกัดเอทานอล
จากรากแพงพวยสามารถ ยับ ย้ังการเจริญของ  B.  subtilis, E.  coli, S.  aureus, S.  Typhi, P. aeruginosa, K. 
pneumoniae, Proteus vulgaris และ Shigella sonnei (Govindasamy & Srinivasan, 2012; Vijayalakshmidevi 
et al., 2011) สวนสารสกัดเอทานอลจากดอกแพงพวยสามารถยับย้ังการเจริญของ B. subtilis, S. aureus, S. Typhi 
และ P. aeruginosa (Govindasamy & Srinivasan, 2012) อีกทั้งยังพบวาสารสกัดชนิดอ่ืน ๆ จากใบและสวนตาง ๆ 
ของแพงพวยสามารถยับยั้ง จุลชีพไดหลายชนิด ไดแกสารสกัดเมทานอลจากใบ ตน และราก (Govindasamy & 
Srinivasan, 2012; Farahani et al., 2011)  

เม่ือเปรยีบเทียบประสิทธิภาพตานแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยจากการทดสอบดวยวิธี disc 
diffusion และ agar dilution พบวาขนาด inhibition zone และคา MIC ใหผลสอดคลองกัน โดยพบวา S. aureus 
และ B. cereus มีขนาด inhibition zone เทากัน (8.17±0.24 มิลลิเมตร) มีคา MIC ใกลเคียงกัน (8.192-16.984 
มิลลกิรมั/มิลลิลิตร) สวน S. Typhimurium, K. pneumoniae และ P. aeruginosa ไมเกิด inhibition zone มีคา MIC 
>16.984 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งเปนความเขมขนสูงท่ีสุดของสารสกัดเอทานอลที่ใชในการทดลองและไมสามารถยับย้ัง
เช้ือทั้งสามชนิดน้ีได นอกจากน้ียังพบวา DMSO ความเขมขน 2.5% ซึ่งใชเปน negative control ในขั้นตอนหาคา MIC 
ไมมีผลตอการเจริญของเชื้อทดสอบ 
 สาเหตุที่สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียทดสอบบางชนิดได เน่ืองจาก     
มีสารออกฤทธิ์ยับย้ังแบคทีเรียดังกลาว แตการศึกษานี้ไมไดทําการวิเคราะหหาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัด 
อยางไรก็ตาม  มีรายงานกอนหนาน้ีพบวาสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบของสารสกัดเอทานอลจากใบพวย ไดแก 
allcaloids, flavonoids, terpanoids, tannins และ saponins (Wagay et al., 2013) ซึ่ งสารที่ เปนองคประกอบ
ทางพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรที่มีรายงานวาออกฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย ไดแก tannins และ flavonoid        
ซ่ึงสามารถยับย้ังไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิคอื ไปยับยังการทํางานของเอนไซม ATP 
synthase และทําใหเย้ือหุมเซลลทํางานผิดปกติ (วรยุทธ ยอดบุญ, ประเวทย ตุยเต็มวงศ และฆรณ ีตุยเต็มวงศ, 2555) 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรทําการศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยและชนิดของสาร       
ที่เปนองคประกอบที่ออกฤทธ์ิตานจุลินทรีย 
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การวิเคราะหโครเมียม(VI)ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออม 
โดยใชเมตา-ไนโตรอะนิลีนและพลอโรกลูซินอล 

Indirect Spectrophotometric Determination of Chromium(VI)  
Using m-Nitroaniline and Phloroglucinol    

ชุลีพร พุฒนวล*, อาภาวดี นาคจันทร 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

*Corresponding Author E-mail : puttnual@go.buu.ac.th 

 
บทคดัยอ 

 งานวิจัยน้ีไดศึกษาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออม      
โดยการรีดิวสโครเมียม(VI) ดวยไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด ไดไนไตรทไอออน ซ่ึงจะทําปฏิกิรยิากับเมตา-ไนโตรอะนิลีน 
(MNA) และพลอโรกลูซินอล (PGN) ตามลําดับ เกิดสารประกอบเอโซท่ีดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 418 นาโนเมตร 
ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการวิเคราะห ไดแก ปริมาณรีเอเจนตและเวลาในการเกิดปฏิกิริยา พบวาชวงความเปน
เสนตรงของการวิเคราะหคือ 0.02-5.0 mg L-1 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธที่ความเขมขน 0.05 mg L-1 โครเมียม
(VI) เทากับ 2.10 %  สภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห นํามาใชหาปริมาณโครเมียม(VI)ในตัวอยางนํ้าประปา           
พบปริมาณโครเมียม(VI)ในชวงความเขมขน 0.02-0.04 mg L-1 โดยมีคารอยละการไดกลับคืนของวิธีการวิเคราะห        
อยูในชวง 94-102   
คําสําคญั: โครเมียม(VI) สเปกโตรโฟโตเมทรีแบบทางออม เมตา-ไนโตรอะนิลีน พลอโรกลูซินอล 
 

Abstract 
In this research, the indirect spectrophotometric determination of Cr(VI) was investigated.  This 

method based on the reduction of Cr(VI) with hydroxylamine hydrochloride produced nitrite ion which 
was determined by the reaction with m-nitroaniline (MNA) and phloroglucinol (PGN), respectively. The 
produced azo compound had maximum absorption at wavelength of 418 nm. The suitable reaction 
conditions such as the amount of reagents and reaction times were studied. The range of linearity of 
the method was found to be 0.02 -5.0 mg L-1 and the relative standard deviation of analysis at Cr(VI) 
concentration of 0.05 mg L-1 was 2.10 %. The proposed method was applied to the determination of 
Cr(VI) in tap water samples. The concentrations of Cr(VI) were found in the range of 0.02-0.04  mg L-1 
with the percent recoveries of the method ranged from 94-102.  

 

Keywords: Chromium(VI), Indirect spectrophotometry, m-Nitroaniline, Phloroglucinol 
 

บทนํา 
สารประกอบของโครเมียมถูกนํามาใชประโยชนอยางมากในทางอุตสาหกรรม เชน ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง      

การชุบโลหะ การผลิตสี  โครเมียมที่พบในนํ้าเสีย และถูกปลอยลงสูแมนํ้าลําคลอง สวนมากจะอยูในรูปโครเมียม(III)     
และโครเมียม(VI) ที่ไมตกตะกอนหรือรวมตัวกับดิน จึงสามารถเคลื่อนยายไปตามแหลงนํ้าไหล และนํ้าใตดินไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดการปนเปอนไปยังแหลงนํ้าดิบสําหรับนํามาใชอุปโภคและบริโภคของมนุษยไดงาย โครเมียม(VI) จัดเปน
สารท่ีมีอันตรายมาก มีความเปนพิษรุนแรงกวาโครเมียม(III) หากไดรับเขารางกายเพียงเล็กนอยจะมีการสะสมทําใหเกิด
พิษเร้ือรัง และกอใหเกิดมะเร็งในอวัยวะตาง ๆได  กรมควบคุมมลพิษ และองคการอนามัยโลก ไดมีการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพนํ้า วาควรมีปริมาณของโครเมียม(VI) ไมเกิน 0.05 mg L-1 จึงควรที่จะมีการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ      
ของนํ้าวามีการปนเปอนของโครเมียมหรือไม มีการศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางนํ้า
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ดวยเทคนิคตาง ๆ เชน วิธีสกัดและตรวจวัดดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (Zahedi, 2016) วิธีการสกัด    
และตรวจวัดดวยวิธีอะตอมมิคแอบซอพชั่นสเปกโทรเมทรี (Chokejaroenrat, 2017) วิธีสกัดและตรวจวัดดวยวิธีอินดัก
ทีฟลีคัพเพิลพลาสมา (Zewdu, 2018: Drinčić, 2018) การตรวจวัดดวยเทคนิคโวลแทมเมทรี (Stojanović, 2018) 
เทคนิคดังกลาวถึงแมจะมีความไวตอการตรวจวัดและมีความแมนยําสูง แตก็มีความซับซอนในการวิเคราะห ตองอาศัย
ความชํานาญ และมีคาใชจายสูง สําหรับวิธีการทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหหาปริมาณ        
ของโครเมียม(VI) (Najih, 2016: Lace, 2019) เน่ืองจากเปนวิธีที่งาย ไมตองใชเครื่องมือหรือสารเคมีที่มรีาคาแพง รวดเร็ว 
และมีความแมนยํา วิธีวิเคราะหมีหลายวิธีทั้งวิธีตรงโดยใชไดฟนิลคารบาไซด ในการเกิดสารเชิงซอนกับโครเมียม(VI) 
(American Water Works Association, 1999) ซึ่งวิธี น้ีมีขอเสีย คือสารประกอบเชิงซอนท่ีเกิดขึ้นมีความเสถียรตํ่า        
มีความคงตัวเพียง 30 นาทีเทาน้ัน และมีผลรบกวนจากไอออนตาง ๆ เชน   ไอรออน(III) โมลิบดีนัม(VI) คอปเปอร(II)     
และเมอรคิวรี(II) เปนตน (Nagaraj, 2009) ดังน้ันจึงไดมีการศึกษาวิธีวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) โดยวิธีออม          
คือทําการรีดิวสโครเมียม(VI) ดวยตัวรีดิวส เชน ไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด (Narayana, 2008: Chandrashekhara, 
2015) โพแทสเซียมไอโอไดด (Cherian, 2014: Bazel, 2018)  แลวทําการวิเคราะหสารผลิตภัณฑที่ไดดวยรีเอเจนต      
ที่เหมาะสมตอไป ในงานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาวิธีวิเคราะหโครเมียม(VI) ดวยเทคนิคสเปกโทร  โฟโตเมทรีแบบทางออม 
โดยการใชไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด เปนตัวรีดิวส และจะใชคูสารคือ เมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA) และ พลอโรกลูซิ
นอล (PGN) ในการเขาทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น เพื่อเกิดเปนสารประกอบที่มีสีท่ีสามารถดูดกลืนแสงในชวงแสง   
ที่ตามองเห็นได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีการวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) โดยการรีดิวสโครเมียม(VI) ดวยไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด     

ไดผลิตภัณฑคือไนไตรทไอออน และใชคูสารคือเมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA)และพลอโรกลูซินอล (PGN) ในการทํา 
ปฏิกิริยากับไนไตรทไอออน เพ่ือเกิดเปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติท่ีสามารถทําการตรวจวิเคราะหไดดวยเทคนิคทางสเปก
โทรโฟโตเมทร ี 

2. ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) และตรวจสอบหาความนาเชื่อถือ     
ของวิธีการวิเคราะห แลวทําการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห โดยนํามาใชหาปริมาณโครเมียม(VI)             
ในตวัอยางนํ้าประปา  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สารเคมีและเครื่องมือ 

สารละลายมาตรฐานโครเมียม(VI) เขมขน 50 mg L-1 สารละลายไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด (NH2OH.HCl) 
ความเขมขน 0.2% (w/v) เมตา-ไนโตรอะนิลีน (C6H6N2O2, MNA) ความเขมขน 0.05% (w/v) ที่ละลายในสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริก สารละลายพลอโรกลูซินอล (C6H6O3, PGN) ความเขมขน 0.5% (w/v)  โดยสารเคมีทุกตัวเปนเกรด
วิเคราะห และเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร รุน HP 8453 
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) 

ศึกษาหาความยาวคล่ืนที่เหมาะสม ทําโดยปเปตสารละลายมาตรฐานโครเมียม(VI) เขมขน 10.0 mg L-1 
ปริมาตร 1.00 mL และสารละลายไฮดรอกซลิามีนไฮโดรคลอไรด 0.20% (w/v) ปรมิาตร 2.00 mL ลงในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 10 mL เขยาและตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที จากนั้นปเปตสารละลาย MNA 0.05% (w/v) ในกรดไฮโดรคลอริก
เขมขน 2.5 M จํานวน 2.00 mL เขยาและตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที ปเปตสารละลาย PGN เขมขน 0.5% (w/v) จํานวน 
1.00 mL ปรับปริมาตรดวยนํ้าปราศจากไอออน สารละลายที่ไดจะมีความเขมขนของโครเมียม(VI) 1.0 mg L-1 เขยาให
เขากันตั้งท้ิงไว 10 นาที จะไดสารละลายสีเหลืองสม นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชรีเอเจนตเปนแบลงค 

การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ไดแก ปริมาตรของสารละลายไฮดรอกซิลามีนไฮโดร       
คลอไรดเขมขน 0.20% (w/v)  (ที่ชวงปริมาตร 0.20-2.00 mL)  เวลาที่ใชในการเกิดไนไตรทไอออน (ชวงเวลา 1-7 นาที)  
ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกที่ใชเตรียมสารละลาย MNA (ชวงความเขมขน 1.0-4.5 M) ปริมาตรของสารละลาย 
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MNA เขมขน 0.05% (w/v) (ชวงปริมาตร 0.20-3.00 mL)  เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (ชวงเวลา 1-10 
นาที)  ปริมาตรของสารละลาย PGN ที่ เขมขน 0.5% (w/v) (ชวงปริมาตร 0.20-2.50 mL) และเวลาที่ใชในการ
เกิดปฏิกิริยาควบคู (ชวงเวลา 1-15 นาที) ทําการศึกษาโดยการเปล่ียนแปลงสภาวะของตัวแปรที่ทําการศึกษาอยูคร้ังละ
หนึ่งตัวแปร ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนๆ จะถูกกําหนดใหคงที ่
3. ศึกษาชวงความเปนเสนตรงและการสรางกราฟมาตรฐาน 

ภายใตสภาวะที่เหมาะสมท่ีไดจากการศึกษา ทําการศึกษาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 418 nm      
ของสารละลายผสมท่ีมีความเขมขนของสารมาตรฐานโครเมียม(VI) ในชวงความเขมขน 0.005-6.0 mg L-1 สรางกราฟ
มาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับคาความเขมขนของสารละลายโครเมียม(VI) ในชวงของ      
ความเปนเสนตรง 
4. ศึกษาความเท่ียงของการวิเคราะห 

นําสารละลายมาตรฐานโครเมียม(VI)ที่ความเขมขน 0.05 mg L-1  มาวัดคาการดูดกลืนแสงภายใตสภาวะ           
ที่เหมาะสม ทําการวิเคราะหซํ้า 5 คร้ัง แลวนําคาทีไ่ดมาคํานวณ และรายงานผลในรูปรอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ (%RSD) 
5. ศึกษาผลรบกวนที่มีตอการวิเคราะห 

ศึกษาผลรบกวนของไอออนชนิดตาง ๆ ไดแก คลอไรดไอออน โบรไมดไอออน ไนเทรตไอออน ไบคารบอเนต
ไอออน ซัลเฟตไอออน ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน แคลเซียมไอออน ไอรออน(III)ไอออน ซงิค(II)ไอออน เอทิลีนไดเอมีนเต
ตระอะซิเตทไอออน (EDTA) โดยทําการศึกษาที่ความเขมขนของโครเมียม(VI) เทากับ 1.0 mg L-1  โดยรายงานผล            
ในรูปรอยละคาความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ 
6. การวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางนํ้าประปา และการหารอยละการกลบัคืนของการวิเคราะห 

จากสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห นํามาใชวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางนํ้าประปา          
ในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพาจํานวน 3 จุด ทําการศึกษารอยละการไดกลับคืนที่สารละลายโครเมียม(VI) เขมขน 0.05 mg 
L-1 การเตรียมสารละลายตัวอยางนํ้าประปาที่จะนํามาวิเคราะหน้ันจะทําการกรองผานกระดาษกรองเบอร 1 ทําการเติม
สารละลายของ EDTA ความเขมขน 5.00 x 10-2 M จํานวน 1 mL ลงในตัวอยางน้ําปริมาตร 150 mL แลวทําการกรอง
ผานตัวกรองไนลอนขนาด 0.2 m เก็บตัวอยางนํ้าท่ีจะทําการวิเคราะหที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส 

 

ผลการวิจัย 
ปฏิกิริยาที่เก่ียวของในการวิเคราะหโครเมียม(VI) ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออม โดยใชไฮดรอก      

ซิลามีนไฮโดรคลอไรดเปนตัวรีดิวส โครเมียม(VI) เกิดเปน Cr(III) และไนไตรทไอออน และคูสารที่ใชในการเกิดปฏิกิริยา   
กับไนไตรทไอออนคือ เมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA) และพลอโรกลซิูนอล (PGN) สมการของปฏิกิริยาแสดงไดดังน้ี 

 

                                                                                                  

 

สารละลายท่ีไดมีสีเหลืองสม ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 418 nm สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1  สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารผลิตภัณฑ 

ผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีการวิเคราะห ไดแก ปริมาตรของสารละลายไฮดรอกซิลามีนไฮโดร
คลอไรด เวลาท่ีใชในการเกิดไนไตรทไอออน ความเขมขนของกรดไฮดรคลอริกที่ใชเตรียมสารละลาย MNA ปริมาตรของ
สารละลาย MNA  เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันกับ MNA  ปริมาตรของ PGN  เวลาในการเกิดปฏิกิริยา
ควบคูกับ PGN แสดงดังรูปที่ 2-8 และผลการศึกษาความเสถียรของสารละลายผสม แสดงดังรูปที่ 9 

 
          รูปท่ี 2  ศึกษาปริมาตรของ NH2OH.HCl ที่เหมาะสม                รปูท่ี 3  ศึกษาเวลาในการเกิดไนไตรทไอออน                    

 
           รูปที่ 4  ศึกษาความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก                   รูปที ่5  ศึกษาปริมาตรของ MNA ที่เหมาะสม  
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             รปูท่ี 6  ศึกษาเวลาการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน              รูปที่ 7  ศึกษาปริมาตรของ PGN ที่เหมาะสม                

 

              รูปที่ 8  ศึกษาเวลาการเกิดปฏกิิริยาควบคู                        รูปท่ี 9  ศึกษาความเสถียรของสารละลายผสม 

 

สภาวะที่เหมาะสมที่เลือกน้ัน พิจารณาจากคาที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุด และที่มีแนวโนมของคาการดูดกลืน
แสงที่คงที ่ ผลก็คือ ปริมาตรของสารละลาย NH2OH.HCl ท่ีเหมาะสมคือ 1.20 mL ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก        
ที ่3.00 M ปริมาตรของ MNA คือ 2.50 mL และปริมาตรของ PGN ท่ี 1.00 mL สําหรับเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการเกิด
ไนไตรทไอออน ปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน และปฏิกิริยาควบคู คือที่ 5 3 และ 4 นาทีตามลําดับ และจากผลการศึกษา  
ความเสถียรของผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณาจากคาการดูดกลืนแสงของสารผลิตภัณฑเมื่อต้ังทิ้งไวที่เวลา 2 นาที และ 60 นาที 
พบวาคาการดูดกลืนแสงมีคาคงที่ มีคารอยละความแตกตางของคาการดูดกลืนแสงสัมพัทธคือ 0.92 

จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวาง คาการดูดกลืนแสงและความเขมขนของโครเมียม(VI) พบความเปน
เสนตรงท่ีชวงของความเขมขน 0.02-5.0 mg L-1  ทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความเขมขนดังกลาว สรางเปนกราฟ
มาตรฐานเพ่ือใชในการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ในสารตัวอยาง ผลแสดงดังรูปที่ 10       

                                                   

                                             

 

 

 

 

                            

                                          รูปที่ 10  กราฟแสดงชวงความเปนเสนตรงของโครเมียม(VI)  
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จากกราฟมาตรฐานนํามาใชในการคํานวณหาคาโมลารแอบซอพติวิตี () คาขีดจํากัดตํ่าสุดของการตรวจวัด 
(LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะหปริมาณ (LOQ)  ผลจากการศึกษาความเที่ยงของการวิเคราะหซึ่งรายงานผล
ในรูปรอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) ของวิธี MNA-PGN สรุปไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความนาเช่ือถือของวิธีวิเคราะห 
 

 
จากการศึกษาผลรบกวนการวิเคราะหของ คลอไรดไอออน โบรไมดไอออน ไอโอไดดไอออน ไนเทรตไอออน 

ซัลเฟตไอออน ไบคารบอเนตไอออน ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน แคลเซียมไอออน ไอรออน(III)ไอออน ซิงค(II)ไอออน และ
เอทลีิน    ไดเอมีนเตตระอะซิเตทไอออน โดยทําการศึกษาที่ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโครเมียม(VI) 1.00 mg 
L-1 และความเขมขนของสารรบกวนในชวง 10-50 mg L-1 ผลแสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 ผลของสารรบกวนสําหรับการวิเคราะหโครเมียม(VI) 

สารรบกวน ความเขมขน (mg L-1) % คาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ 
Cl- 50 4.45 
Br- 50 4.08 

NO3
- 50 3.38 

HCO3
- 10 -26.44 

SO4
2- 50 1.54 

HPO4
2- 50 4.61 

EDTA4- 50 0.83 
Ca2+ 50 -1.42 
Fe3+ 10 -69.83 
Zn2+ 10 1.87 

 

 จากผลท่ีไดจะเห็นวาสารชนิดตางๆที่อาจจะพบไดในตัวอยางนํ้า พบวาสวนใหญไมมีผลตอการวิเคราะห         
หาปริมาณโครเมียม(VI) โดยคาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธมีคาไมเกิน  5  ยกเวน ไอรออน(III)ไอออนและไบคารบอเนต
ไอออน เนื่องจากไอรออน(III)ไอออน สามารถเกิดปฏิกิริยากับไนไตรทไอออนได แสดงดังสมการ 

                                          2Fe3+ + NO2
- + H2O   2Fe2+ + NO3

- + 2H+ 

สําหรับไบคารบอเนตไอออนน้ัน อาจจะมีผลไปลดความเปนกรดซ่ึงเปนสภาวะที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซ
ไทเซชันระหวาง  ไนไตรทไอออนและเมตา-ไนโตรอะนิลีน  

 

วิธี MNA-PGN  ผลการวิเคราะห 

ชวงท่ีเปนเสนตรง (mg L-1) 0.02-5.00 

สมการเสนตรง y = 0.3374x - 0.0092 ; R2 = 0.9998 

 (L mol-1 cm-1)  1.82 x 104 

LOD (mg L-1) 0.002 

LOQ (mg L-1) 0.008 

ความเท่ียงท่ีความเขมขนโครเมียม(VI) 0.05 mg L-1 (%RSD, n=5)  2.10 
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จากสภาวะที่เหมาะสม นํามาใชทดสอบวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางนํ้าประปา                  และ
ทําการศึกษาหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะหที่ความเขมขนของโครเมียม(VI) 0.05 mg L-1 ผลการศึกษาแสดง
ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางนํ้าประปา และคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะห  
 

ตัวอยาง ปริมาณโครเมียม(VI) , mg L-1 รอยละการไดกลับคืน 

น้ําประปาจุดท่ี 1 0.016 ± 0.001 101.59  

น้ําประปาจุดท่ี 2           0.043 ± 0.005 93.69 

น้ําประปาจุดท่ี 3 0.034 ± 0.005 99.70 
 

จากการวิเคราะหตัวอยางนํ้าประปา พบปริมาณโครเมียม(VI) มีคาระหวาง 0.02-0.04 mg L-1 ซึ่งคาที่ไดไมเกิน

คามาตรฐานคุณภาพน้ําจากกรมควบคุมมลพิษ ที่กําหนดใหมีปริมาณโครเมียม(VI) ไมเกิน 0.05 mg L-1 และผลของ

การศึกษาความแมนของการวิเคราะห ไดคารอยละของการกลับคืนอยูในชวง 94-102 ซ่ึงตามมาตรฐานของ AOAC        

ที่ความเขมขนของสารวิเคราะห 0.1 mg L-1 คารอยละการกลับคืนควรอยูในชวง 80-110 (AOAC International, 1993) 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิธีวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI)ดวยวิธีทางออม โดยโครเมียม(VI) ทําปฏิกิริยากับไฮดรอก      
ซิลามีนไฮโดรคลอไรด เกิดผลิตภัณฑคือไนไตรทไอออน ซึ่งจะทาํปฏิกิริยาตอไปกับคูสาร MNA-PGN ไดผลิตภัณฑเปนสาร

มีสี ที่มีความเสถียรสูง สามารถดูดกลืนแสงไดดี มีคาโมลารแอบซอพติวิตี () สูงคือ 1.82 x 104 L mol-1 cm-1 สามารถ   
ที่จะนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมทรีได (Qader, 2013) จากสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะหท่ีได
ศึกษาในงานวิจัยน้ีสามารถนํามาใชหาปริมาณโครเมียม(VI) ไดในชวงความเขมขนที่กวางคือ 0.02-5.0 mg L-1 โดยมีคา
ขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัด (LOD) คือ 0.002 mg L-1  และคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะหปริมาณ (LOQ)          
ที่ 0.008 mg L-1 ซึ่งเปนความเขมขนท่ีต่ํากวาปริมาณโครเมียม(VI) ท่ีกําหนดใหมีไดในนํ้าดื่ม นํ้าบริโภค และความเที่ยง
ของวิธีการวิเคราะหน้ีมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธที่ความเขมขนของโครเมียม(VI) 0.05 mg L-1 เทากับ 2.10 ซึ่งอยูใน
เกณฑท่ียอมรับได (สําหรับสารวิเคราะหในชวงความเขมขนนอยกวา 10 mg L-1 คา %RSD ควรนอยกวา 8, AOAC 
International, 2012)  การศึกษาผลรบกวนจากไอออนชนิดตาง ๆที่อาจจะพบไดในตัวอยางนํ้า พบวาสวนใหญไมมีผล
ตอการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) โดยมีคาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธมีคาไมเกิน  5 ยกเวน ไอรออน(III)ไอออน 
และไบคารบอเนตไอออน นอกจากน้ีพบวา EDTA นั้นไมมีผลรบกวนตอการวิเคราะห ดังน้ันจึงสามารถนํา EDTA มาใช
กําจัดไอรออน(III)ไอออน ที่มักปนเปอนอยูในนํ้าได โดยทําการเติมสารละลายของ EDTA ที่ความเขมขนที่เหมาะสม       
ลงในตัวอยางนํ้ากอนที่จะนํามาวิเคราะห ผลจากการศึกษาหาคารอยละการกลับคืนของการวิเคราะหตัวอยางนํ้าประปา   
ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 จุด มีคาอยูในชวง 94-102 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ และความนาเช่ือถือของวิธีการวิเคราะห   
ที่ไดศึกษาในงานวิจัยน้ีเปนอยางดี  

เม่ือเปรียบเทียบกับการวิเคราะหดวยวิธีมาตรฐาน ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะหแบบทางตรงที่ใชไดฟนิลคารบาไซด 
ในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับโครเมียม(VI) จากรายงานของชนัตถ โชคเจริญรัตน และคณะ (Chokejaroenrat, 
2017) โดยรายงานคาความสัมพันธชวงความเปนเสนตรงของคาการดูดกลืนแสงและความเขมขนของโครเมียม(VI)        
คือ 0.15-2.5  mg L-1 มีคาขีดจํากัดของการตรวจวัดที่ 0.04 mg L-1 และคาขีดจํากัดของการหาปริมาณที่ 0.10 mg L-1 
จะเห็นไดวาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม(VI) โดยวิธีทางออมท่ีทําการศึกษาในงานวิจัยน้ี ใหชวงความเปนเสนตรง
ของการวิเคราะหปริมาณของโครเมียม(VI) ที่กวางกวา (0.02-5.0 mg L-1) วิธีน้ีจึงสามารถวิเคราะหปริมาณโครเมียม(VI) 
ในสารตัวอยางในชวงความเขมขนท่ีสูงกวาวิธีมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะหมีคา LOD (0.002 mg L-1) และ LOQ 
(0.008 mg L-1) จึงสามารถตรวจวัดปริมาณโครเมียม(VI) ไดท่ีความเขมขนต่ํากวาของวิธีมาตรฐาน ดังน้ันการวิเคราะห   
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หาปริมาณโครเมียม(VI)ดวยวิธีทางออม โดยการใชไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรดเปนตัวรีดิวส และใชคูสาร MNA-PGN 
ในการทําใหเกิดสารประกอบที่มีสี สามารถนํามาใชในการตรวจวัดปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางนํ้าด่ืม นํ้าประปา       
ไดเปนอยางดีอีกวิธีหน่ึง 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรนําตัวอยางของนํ้าประปาจากบริเวณอื่น ๆ นอกเหนือจากในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือใชทดสอบ

ประสิทธิภาพของการวิเคราะห และยังเปนการเฝาติดตาม สํารวจปริมาณของโครเมียม(VI) ในนํ้าประปาเหลาน้ันดวย 
2. ควรศึกษาการหาปริมาณโครเมียม(VI) ในตัวอยางนํ้าจากแหลงตางๆ เชน น้ําบอ น้ําบาดาล และในตัวอยาง

ดิน เพ่ือใชทดสอบประสิทธิภาพของการวิเคราะหแบบทางออมในระบบของคูสาร MNA-PGN น้ี 
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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัด
ชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหวางเพศชายและเพศหญิง การวิจัยครั้งน้ี
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามสุขภาวะทางกายที่พัฒนาจาก แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
ขององคการอนามัยโลก (GPAQ) กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาจังหวัดชลบุรี จํานวน 344 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงและการกําหนดโควตา  

สถิติ ท่ี ใช ในงานวิจัยตัวแปรดานเพศใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ เปนอิสระจากกัน 
(Independent samples t-test) และตัวแปรดานอายุ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวที่ 0.05 ผลการวิจัยพบวา สุขภาวะทางกายโดยภาพรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับ          
ปานกลาง, สุขภาวะทางกายดานกิจกรรมทางกายอยูในระดับ ปานกลาง โดยกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายท่ีไมใช      
การน่ังและการนอน มากที่สุด รองลงมาคือ มีการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย ลําดับที่ 3 คอื อบอุนรางกายและ
ผอนคลายกลามเน้ือเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนของรางกายอยางสมํ่าเสมอ, สุขภาวะทางกายดานโภชนาการอยูในระดับ      
ปานกลาง โดยสามารถรับประทานอาหารไดเอง/ไมมีปญหาขณะรับประทานอาหาร มากที่สุด รองลงมาคือ รับประทาน
อาหารจําพวก เน้ือสัตว ปลา หรอืสัตวปก ทุกวัน ลําดับที่ 3 คือ รับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ, เพศแตกตางกันมีสุขภาวะ
ทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอนหลับพักผอน และดานโรคไมตดิตอเรื้อรังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ, อายุ
แตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกาย ดานกิจกรรมทางกายและดานการนอนหลับพักผอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่และเม่ือทดสอบเปนรายกลุมพบวา กลุมอายุตํ่ากวา 20 ป ต่ํากวากลุมอายุ 20 – 29 ป 
คําสําคญั: สุขภาวะทางกาย, โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, กิจกรรมทางกาย 
 

Abstract 
This research aims 1) to study the physical well-being levels of athletes in Chonburi province 

under the circumstances of the coronavirus outbreak 2019, 2) to compare the physical well-being levels 
of athletes in Chon Buri province under the circumstances of the coronavirus 2019 outbreak between 
males and females. This was a quantitative research. It was conducted by a questionnaire relating to 
the physical well-being based on GPAG. The samples were 344 athletes of Chon Buri province by 
Purposive sampling and Quota sampling methods. Statistics used in gender variable research used 
Independent samples t-test and age variable used One-way ANOVA analysis with a significant level at 
0.05. 

The results showed that overall physical well-being in the samples was moderate, physical 

well-being in physical activity was moderate and then with the most was non-sitting and sleeping 

physical activity, second was the exercising or the physical activity, the third was to warm up and relax 

the muscles to increase the body's flexibility regularly, in nutritional physical well-being was moderate; 
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being able to eat by yourself/without problems while eating the most, secondly to eating meaty foods 

daily; thirdly to eat 3 meals. Different genders caused physical health in nutrition, sleep wellness and 

chronic non-contagious diseases with statistically significantly difference. Different ages had effects on 

physical well-being, physical activities and sleeping with statistically significant difference, and when 

tested on a group basis, showed that the under-20s were under the age group below the age group of 

20 – 29 years old. 

Keywords: Physical well-being, Coronavirus Disease 2019, Physical Activity 
 

บทนํา 
เปนท่ีทราบกันดีวาการออกกําลังกายเปนประจํามีประโยชนตอรางกายนอกจากทําใหหัวใจและปอดแข็งแรง

กลามเน้ือมีความยืดหยุนดีข้ึน แลวยังชวยลดความเครียดและปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ      

โรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน เปนตน ดังน้ันการดูแลสุขภาพใหมีความพรอมตอการดําเนินชีวิตจึงเปนส่ิงที่สําคัญ

ของบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ตองปฏิบัติอยูเปนประจําอยางตอเน่ืองเพ่ือทําใหรางกายแข็งแรง สดชื่น มีความคลองแคลว

วองไว โดยการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มีความหนัก และความนานพอเหมาะ จะทําใหเปนผลดีตอชีวิตและสุขภาพ 

อวัยวะตาง ๆ ในรางกายมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานท่ีดีขึ้นเปนหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ    

ซ่ึงจากการศึกษาของ Wuest, Bucher & Fisette (2003). พบวา สมรรถภาพทางกายมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับเด็ก

และผูใหญ เพราะเกี่ยวของกับสุขภาพและสรีระของแตละบุคคลรวมไปถึงความสามารถในการทํางานของรางกาย       

และสติปญญาที่จะพัฒนาเพ่ิมขึ้นหรือลดลง สอดคลองกับเจริญ กระบวนรัตน (2561). ที่กลาววา ผูที่ออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ จะมีสมรรถนะทางกายที่ดีขึ้นอวัยวะตาง ๆ ทําหนาที่ไดดี เชน ระบบหัวใจและหลอดเลือดทํางาน                  

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ทําใหกลามเน้ือแข็งแรง ปอดขยายตัวเต็มที่ การแลกเปล่ียน

กาซดีขึ้น อีกทั้งเพ่ิมความหนาแนนของกระดูก ลดความเสี่ยงตอการเกิดกระดูกพรุนและยังสงผลใหลดความตึงเครียด   

ทางอารมณ ชวยใหมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดีข้ึน นอกจากน้ีการออกกําลังกายเปนประจําจะชวยปองกันการพัฒนาและ

ขบวนการตาง ๆ ของโรคท่ีเกิดจากขาดการออกกําลังกาย และเพ่ิมความสามารถในการทํางาน ความบันเทิงใจ           

และสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันโดยปราศจากความเม่ือยลา (Power & Howley, 2001) ในทางตรงกันขาม       

การขาดการออกกําลังกายจะนําไปสูการเกิดโรค เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคอวน และภาวะผิดปกติของรางกาย เชน 

ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เปนตน (ACSMs, 2013)  

จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบการระบาดขึ้นครั้งแรก       
ของโลกในชวยปลายป 2562 ที่ประเทศจีน และพบผูติดเชื้อรายแรกในประเทศไทยประมาณตนเดือนมกราคม ป 2563 
(สุรชัย โชคครรชิตไชย, 2563) และในปจจุบันการแพรระบาดจะมีความรุนแรงมากกวาในรอบกอน ๆ เน่ืองจากพบ        
ในกลุมประชากรหลากหลายอาชีพทําใหรัฐบาลตองใชมาตรการการควบคุมที่เขมขนสูงสุด สงผลกระทบตอการใหบริการ
ดานกีฬาและการออกกําลังกายแกประชาชนของของหนวยงานที่เก่ียวของ การเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย        
ไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ สงผลใหรางกายเกิดภาวะพฤติกรรมเนือยน่ิงมากขึ้น ซ่ึงทําใหสมรรถภาพทางกายและ
การทํางานของระบบภูมิคุมกันมีประสิทธิภาพลดลงได (กองการกีฬา สํานักสวัสดิการทหาร, 2564) จากมาตรการ       
การควบคุมที่เขมขมทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลีกเล่ียงไมไดที่จะตองเล่ือนการแขงขันกีฬาตาง ๆ ออกไป ไมวาจะเปน
กีฬาแหงชาติและกีฬาเยาวชนแหงชาติของประเทศไทยก็ถูกเลื่อนออกไปเพ่ือความปลอดภัยของผูที่เก่ียวของ ทําให
นักกีฬาท่ีเตรียมการเขารวมการแขงขันกีฬาเกิดความยากลําบากในการวางแผนเพ่ือฝกซอม เพื่อรักษาระดับ              
ของสมรรถภาพทางกายไวใหอยูในระดับที่พรอมสําหรับการแขงขันที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพราะหากไมมีการวางแผน
ที่ถูกตองระดับสมรรถภาพทางกายที่จําเปนสําหรับการแขงขันกีฬาอาจลดระดับลง ทําใหเมื่อมีกําหนดการแขงขัน    
ออกมาแลวอาจไมสามารถพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายขึ้นไปใหอยูในระดับที่จะทําการแขงขันได  
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นอกจากระดับสมรรถภาพทางกายที่ นักกีฬาควรรักษาใหอยู ในระดับที่ เหมาะสมทามกลางมาตรการ           
การควบคุมการแพรระบาดแลว สุขภาวะทางกาย (Physical Well-being) ก็นบัวาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญทั้งในคนทั่วไปและ
ในนักกีฬา เพราะถือเปนพ้ืนฐานของการมีความพรอมทางรางกาย เพราะสุขภาวะทางกายหมายถึงการมีสภาพรางกายที่ดี 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวัย สังเกตไดจากการที่บุคคลน้ันมีความสมบูรณแข็งแรง ระบบ
และอวัยวะทุกสวนทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ รางกายมีสมรรถภาพสูง สามารถทํางานไดนาน ๆ โดยไมเหนื่อยงาย      
การนอนและการพักผอนเปนไปตามปกติ ผิวพรรณผุดผอง รูปรางทรวดทรงสมสวน เปนตน สุขภาวะทางกายสามารถ
แบงไดหลายองคประกอบ ไดแก กิจกรรมทางกาย (Physical activity) โภชนาการ (nutrition) การพักผอนและนอน
หลับ (rest and sleep) นอกจากน้ียังรวมไปถึงปญหาสุขภาพและกลุมโรคไมติดตอ (Noncommunicable disease, 
NCD) เชน อาการสับสนและสูญเสียความทรงจํา ภาวะกระดูกพรุน ปญหาการทรงตัวและการหกลม (Steptoe, et al. 
2015) ซ่ึงทุกองคประกอบจะเก้ือหนุนใหนักกีฬาตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถมีสุขภาวะทางกายที่ดีได ซ่ึง เดชรัตน        
สุขกําเนิด (2545, อางถึงใน เพ็ญ บุญมาก, 2561) กลาวา สุขภาพของมนุษย มีความสัมพันธเชิงพลวัตกับปจจัยตาง ๆ 
มากมาย การเปลี่ยนแปลง ทางดานส่ิงแวดลอมกายภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีเกิดจากการพัฒนาและการดําเนิน
โครงการพัฒนา จึง สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยอยางหลีกเล่ียงไมได และจากกรอบแนวคิดปจจัยกาํหนดสุขภาพ
ของประเทศแคนาดา ระบุวาการพัฒนาในวัยเด็ก และอายุ ปจจัยกําหนดสุขภาพ สอดคลองกับ กรอบแนวคิดปจจัย
กําหนดสุขภาพของประเทศอังกฤษที่ อายุ เพศ ถือเปนปจจัยที่อยูในตัวมนุษยเอง (เดชรัต สุขกําเนิด และคณะ, 2545 
อางถงึใน เพ็ญ บุญมาก, 2561)  

จากเหตุผลดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาสุขภาวะทางกายดานตาง ๆ ของนักกีฬาจังหวัด
ชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปรียบเทียบสุขภาวะทางกายตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร เพื่อนําองคความรูเหลานั้นมาสงเสริมใหนักกีฬามีความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีสุขภาวะที่ดี
ในสถานการณ ตลอดจนหาแนวทางในการดําเนินการที่เปนประโยชนตอนักกีฬาและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 
2. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรดานเพศและดานอายุตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรี

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ลักษณะประชากรดานเพศแตกตางกันมีผลตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวดัชลบุรีภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน 
2. ลักษณะประชากรดานอายุแตกตางกันมีผลตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะประชากร 

1. เพศ 

2. อายุ 
 

สุขภาวะทางกาย 

1. ดานกิจกรรมทางกาย 

2. ดานโภชนาการ 

3. ดานการนอนหลับและพักผอน 

4. ดานโรคไมติดตอเร้ือรัง 
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วิธีดําเนินการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเร่ือง สขุภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิธีการเชิงสํารวจ (Survey research) มวีิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่เตรียมเขารวมการแขงกีฬาแหงชาติคร้ังที่ 47 ศรีสะเกษ
เกมส จํานวน 874 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักกีฬาของจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญและผูวิจัย
ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ัน ขนาดกลุมตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรทราบขนาดประชากร ตัวอยาง    
ของทาโร ยามาเน (Yamane, Taro 1973 อางอิงใน ศิริพงศ พฤทธิพันธ, 2553) ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 274 คน โดยเก็บขอมูลสํารองไวรอยละ 10 รวมเปนจํานวน
กลุมตัวอยางอยางนอย 301 คน ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน 
(Non-probability sampling) คือ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีเงื่อนไขวากลุมตัวอยางที่จะเขารวมการวิจัยคร้ังน้ี ตองเปนนักกีฬาสังกัดจังหวัดชลบุรี ที่เตรียมเขารวม
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในป พ.ศ.2565 เทาน้ัน จากน้ันทําการกําหนดชนิดกีฬาดังนี้ กรีฑา วายนํ้า 
เซปกตะกรอ เรอืพาย เทควันโด ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอลในรม ซอฟทบอล บาสเกตบอล ยกนํ้าหนัก และ ยูโด โดย
ตัวแปรควบคุมในการวิจัยคร้ังน้ีคือการฝกซอมของกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในชวงที่มีมาตรการปดสนาม
กีฬาทําใหกลุมตัวอยางไมไดฝกซอมกีฬาใด ๆ อยู 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช ในการ วิจั ย  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  สุขภาวะทางกาย ท่ีผู วิจัยพัฒนา                    
จาก แบบสอบถามกิจกรรมทางกายขององคการอนามัยโลก (GPAQ) (Armstrong and Bull., 2006)  โดยแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายปด แบงเปน 3 สวน คือ สวน คือ สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดานเพศ 
อายุ และชนิดกีฬา สวนที่ 2 คําถามสุขภาวะทางกายจํานวน 34 ขอ โดยมีคําตอบเปน 5 ระดับ และสวนท่ี 3 คําถาม
ปลายเปดเก่ียวกับผลกระทบที่กลุมตัวอยางไดรับและมีเกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยเพ่ือแปลความหมายของระดับคะแนน 
ดังน้ี 1.00 - 2.33 อยูในระดับนอย 2.34 - 3.67 อยูในระดับปานกลาง และ 3.68 - 5.00 อยูในระดับมาก การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content validity) ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 3 ทาน โดยใหมีคาดัชนีความสอดคลอง        
ของแบบวัดทั้งหมด อยูระหวาง 0.7-1.00  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย 

1. วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือศึกษาสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยรายงานดวยคาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรที่มีผลตอสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัด
ชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใชสถิติการแจกแจงแบบที t-test 
(Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

3. คาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดไวท่ี 0.05 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 344 คน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศ
ชายจํานวน 155 คน เพศหญิงจํานวน 189 คน สวนใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป  
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานกิจกรรมทางกาย 

ดานกิจกรรมทางกาย 
เพศชาย (n = 155) เพศหญิง (n = 189) 

x SD แปลผล x SD แปลผล 
ทานมีการออกกําลังกาย เชน วิ่งเร็ว ปนจักรยาน 

วายนํ้า หรอืมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก กีฬา

ตาง ๆ โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาทีตอวัน 

จํานวน 3-4 คร้ังตอสัปดาห 

3.96 0.95 มาก 3.72 1.16 มาก 

ทานออกกําลังกายประเภทเสริมความแข็งแรงของ

กลามเน้ือและขอตอ 
3.84 1.03 มาก 3.70 1.12 มาก 

ทานมีความรูสึกพึงพอใจกับสภาพรางกายของ

ทานในปจจุบันน้ี 
3.60 1.03 ปานกลาง 3.53 1.02 

ปาน
กลาง 

ทานมีการควบคุมนํ้าหนักของรางกายที่เหมาะสม

อยางสมํ่าเสมอ 
3.53 1.11 ปานกลาง 3.43 1.10 

ปาน
กลาง 

ทานมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางซึ่งทําให

หายใจเร็วขึ้นพอควรไมถึงกับหอบติดตอกันเปน

ระยะเวลาอยางนอย 10 นาที เชนการกาวเดิน

เรว็ๆ หรือการถือของเบาๆ เปนตน 

3.60 1.02 ปานกลาง 3.47 1.09 
ปาน
กลาง 

ทานน่ังหรอืนอนเอนกายเฉยๆติดตอกันนานเกิน 2 

ชม.หรอืไม 
3.50 1.20 ปานกลาง 3.46 1.66 

ปาน
กลาง 

ทานมีการอบอุนรางกายและผอนคลายกลามเน้ือ

เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนของรางกายอยางสมํ่าเสมอ 
3.78 1.00 มาก 3.80 1.02 มาก 

ทานมีกิจกรรมการเคล่ือนไหวรางกายที่ไมใชการ

นั่งและการนอน  
3.83 1.04 มาก 3.68 1.08 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.71 1.05 มาก 3.62 1.09 
ปาน
กลาง 

* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานกิจกรรมทางกายอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.71 
โดยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่ไมใชการน่ังและการนอน เชน กวาดขยะ รดนํ้าตนไม มากที่สุด คาเฉล่ีย 3.96 
รองลงมาคือ ออกกําลังกายประเภทเสริมความแข็งแรงของกลามเน้ือและขอตอ มีคาเฉลี่ย 3.84 และ ลําดับที่ 3 คือ         
มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวรางกายที่ไมใชการนั่งและการนอน คาเฉลี่ย 3.83 ในขณะที่เพศหญิง มีสุขภาวะทางกายดาน
กิจกรรมทางกายอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.62 โดยการอบอุนรางกายและผอนคลายกลามเน้ือเพื่อเพ่ิมความ
ยืดหยุนของรางกายอยางสมํ่าเสมอ มากที่สุด คาเฉล่ีย 3.80 รองลงมาคือ มีการออกกําลังกาย เชน ว่ิงเร็ว ปนจักรยาน 
วายนํ้า หรือมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก กีฬาตาง ๆ โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาทีตอวัน จํานวน 3-4 ครั้งตอสัปดาห 
มีคาเฉลี่ย 3.72 และ ลําดับที่ 3 คือมีออกกําลังกายประเภทเสริมความแข็งแรงของกลามเน้ือและขอตอ คาเฉลี่ย 3.70 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานโภชนาการ 

ดานโภชนาการ 
เพศชาย (n = 155) เพศหญิง (n = 189) 

x SD แปลผล x SD แปลผล 
ทานรบัประทานอาหารไดนอยลง เน่ืองจากความ

อยากอาหารลดลง มีปญหาการยอย การเค้ียว 

หรือปญหาการกลืน 
2.92 1.25 ปานกลาง 2.72 1.21 

ปาน
กลาง 

ทานรูสึกวาตนเองนํ้าหนักลดลง 2.85 1.20 ปานกลาง 2.77 1.29 นอย 

ทานรบัประทานอาหารครบ 3 มื้อ 4.04 1.07 มาก 3.56 1.24 
ปาน
กลาง 

ทานรบัประทานอาหารจําพวก นมหรือผลติภัณฑ

จากนม (เชน ชีส โยเกิรต) อยางนอย 1 หนวย

บริโภค/วัน 
3.74 1.18 มาก 3.44 1.21 

ปาน
กลาง 

ทานรบัประทานอาหารจําพวก ถั่วหรือไข อยาง

นอย 2 หนวยบริโภค/สัปดาห 
3.93 0.93 มาก 3.58 1.05 

ปาน
กลาง 

ทานรบัประทานอาหารจําพวก เน้ือสัตว ปลา หรือ

สัตวปก ทุกวัน 
4.14 0.90 มาก 3.98 1.03 มาก 

ทานรบัประทานผักหรือผลไมอยางนอย 2 หนวย

บริโภคตอวัน 
3.74 1.06 มาก 3.65 1.09 

ปาน
กลาง 

ทานดื่มเคร่ืองดื่ม (นํ้า นํ้าผลไม กาแฟ ชา นม อื่น 

ๆ) ปริมาณมากกวา 5 ถวยตอวัน 
3.39 1.15 ปานกลาง 2.90 1.16 

ปาน
กลาง 

ทานสามารถรับประทานอาหารไดเอง/ไมมีปญหา

ขณะรับประทานอาหาร 
4.24 0.99 มาก 4.41 0.98 มาก 

ทานดื่มแอลกอฮอล หรือของมึนเมา 2.17 1.29 นอย 1.68 1.02 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.52 1.10 ปานกลาง 3.27 1.14 
ปาน
กลาง 

* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.52 โดย
สามารถรับประทานอาหารไดเอง/ไมมีปญหาขณะรับประทานอาหาร มากที่สุด คาเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ รับประทาน
อาหารจําพวกเนื้อสัตว ปลา หรอืสัตวปกทุกวัน คาเฉล่ีย 4.14  ลําดับที่ 3 คือรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ คาเฉล่ีย 4.04 
ในขณะที่เพศหญิง มีสุขภาวะทางกายดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.27 โดยสามารถรับประทานอาหาร
ไดเอง/ไมมีปญหาขณะรับประทานอาหาร มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ รับประทานอาหารจําพวกเน้ือสัตว ปลา 
หรือสัตวปกทุกวัน มีคาเฉล่ีย 3.98  ลาํดบัที่ 3 รับประทานผกัหรือผลไมอยางนอย 2 หนวยบริโภคตอวัน คาเฉลี่ย 3.65 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานการนอนหลับและพักผอน 

ดานการพักผอนนอนหลับ 
เพศชาย (n = 155) เพศหญิง (n = 189) 

x SD แปลผล x SD แปลผล 

ทานเขานอนดึก 3.33 1.22 ปานกลาง 3.23 1.20 
ปาน
กลาง 

ทานตองใชเวลานาน ถึงจะนอนหลับได 3.29 1.30 ปานกลาง 3.14 1.32 
ปาน
กลาง 

ทานนอนไมคอยหลับ หรือหลับไมลึก 2.80 1.21 ปานกลาง 2.72 1.27 
ปาน
กลาง 

ทานนอนหลับไดไมนานในแตละคืน 2.74 1.28 ปานกลาง 2.52 1.29 
ปาน
กลาง 

ทานนอนกรน 2.46 1.33 ปานกลาง 1.84 1.15 
ปาน
กลาง 

ทานมีปญหาเก่ียวกับการนอนหลับ เชน หายใจขัด 

ไอ รูสึกหนาวเกินไป รูสึกรอนเกินไป ฝนราย เจ็บ

หรือปวด ตามตัว เปนตน 
2.37 1.37 ปานกลาง 2.15 1.17 นอย 

ทานตื่นกลางดึก หรือตื่นเขาหองนํ้า 2.77 1.29 ปานกลาง 2.67 1.37 
ปาน
กลาง 

ทานใชยานอนหลับ 1.86 1.32 นอย 1.43 0.85 นอย 
ทานรูสึกงวงนอนหรือเผลอหลับขณะทํากิจกรรม

ประจําวัน 
2.45 1.31 ปานกลาง 2.39 1.24 

ปาน
กลาง 

ทานรูสกึออนเพลีย ไมกระปรี้กระเปรา 2.54 1.31 ปานกลาง 2.48 1.15 
ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยรวม 2.66 1.29 ปานกลาง 2.46 1.20 
ปาน
กลาง 

* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานการนอนหลับพักผอนอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 
2.66 โดย เขานอนดึก มากที่สุด คาเฉล่ีย 3.33 รองลงมาคอื ตองใชเวลานาน ถึงจะนอนหลับได คาเฉลี่ย 3.29 และ ลําดับ
ที่ 3 คอื นอนไมคอยหลับ หรอืหลับไมลึก มีคาเฉลี่ย 2.80 ในขณะที่เพศหญิงมีสุขภาวะทางกายดานการนอนหลับพักผอน
อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.46 โดย เขานอนดึก มากที่สุด คาเฉล่ีย 3.23 รองลงมาคือ ตองใชเวลานาน ถึงจะนอน
หลับได คาเฉล่ีย 3.14 และ ลําดับที่ 3 คือ นอนไมคอยหลับ หรอืหลับไมลึก มีคาเฉลี่ย 2.72 
 
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางกายดานโรคไมติดตอเร้ือรงั 

ดานโรคไมติดตอเร้ือรัง 
เพศชาย (n = 155) เพศหญิง (n = 189) 

x SD แปลผล x SD แปลผล 
ทานมีความเครียดรุนแรงหรือปวยเฉียบพลัน 1.86 1.25 นอย 1.56 0.91 นอย 
ทานมีความซึมเศรา ไมมีกําลังใจ 1.92 1.27 นอย 1.90 1.16 นอย 
ทานมีปญหาเรื่องการรบัประทานอาหาร (เค้ียว

และกลืนลําบาก) 
1.84 1.24 นอย 1.56 0.96 นอย 
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ทานมีปญหาเรื่องการไดยิน (ไดยินไมชัดเจน ใช

เครื่องชวยฟง) 
1.77 1.21 นอย 1.42 0.77 นอย 

ทานมีปญหาในการมองเห็น(สายตายาว มองไม

ชัด) 
2.06 1.35 นอย 1.80 1.18 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 1.89 1.26 นอย 1.65 1.00 นอย 
* 1.00 - 2.33 ระดับนอย, 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง, และ 3.68 - 5.00 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบวา เพศชายมีสุขภาวะทางกายดานโรคไมติดตอเรื้อรังอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.89 โดย 
มีปญหาเรื่องการไดยิน นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.77 ลําดับท่ี 2 คือ ปญหาเรื่องการรับประทานอาหาร คาเฉลี่ย 1.84 และ 
ลําดับท่ี 3 คือ มีความเครียดรุนแรงหรือปวยเฉียบพลัน คาเฉลี่ย 1.86 ในขณะที่เพศหญิงมีสุขภาวะทางกายดานโรค        
ไมตดิตอเรื้อรังอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.65 โดย มีปญหาเร่ืองการไดยิน นอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 1.42 ลําดับที่ 2 คือ ปญหา
เร่ืองการรับประทานอาหาร และ มีความเครียดรุนแรงหรือปวยเฉียบพลัน คาเฉล่ีย 1.56 ซึ่งหมายความวา กลุมตัวอยาง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีปญหาสุขภาวะทางกายดานโรคไมติดตอเร้ือรังอยูในระดับนอย ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดี 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรดานเพศกับสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัด
ชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สุขภาวะทางกาย 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-Value x (S.D.) x (S.D.) 
1. ดานกิจกรรมทางกาย  
2. ดานโภชนาการ  
3. ดานการนอนหลบัพักผอน  
4. ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง 

3.70 (0.67) 
3.51 (0.59) 
2.66 (0.96) 
1.89 (1.13) 

3.62 (0.75) 
3.25 (0.61) 
2.46 (0.83) 
1.65 (0.82) 

1.068 
4.047 
2.114 
2.242 

0.286 
0.000* 
0.035* 
0.026* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 จากตารางที่ 5 พบวา เพศแตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอนหลับพักผอน 
และดานโรคไมติดตอเรื้อรัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที ่6 วิเคราะหความแปรปรวนลักษณะทางประชากรดานอายุกับสุขภาวะทางกาย  

สุขภาวะทางกาย แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

ดานกิจกรรมทางกาย ระหวางกลุม 6.273 3 2.091 4.230 .006* 

 ภายในกลุม 168.082 340 .494   

 รวม 174.356 343    

ดานโภชนาการ ระหวางกลุม 2.471 3 .824 2.214 .086 

 ภายในกลุม 126.469 340 .372   

 รวม 128.941 343    

ดานการนอนหลับพักผอน ระหวางกลุม 9.903 3 3.301 4.265 .006* 

 ภายในกลุม 263.116 340 .774   

 รวม 273.019 343    

ดานโรคไมตดิตอเรื้อรงั ระหวางกลุม 7.177 3 2.392 2.526 .057 

 ภายในกลุม 321.969 340 .947   

 รวม 329.146 343    
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6 พบวา อายุแตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดานกิจกรรมทางกายและดานการนอนหลับพักผอน แตกตางกัน      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ LSD พบวา กลุมอายุตํ่ากวา 20 ป 
มีสุขภาวะดานกิจกรรมทางกายและดานการนอนหลับพักผอน ต่ํากวากลุมอายุ 20 – 29 ป 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย โดยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี  

1. สุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือแยกเปนรายดานพบวา ดานกิจกรรมทางกายอยูในระดับปานกลาง       
มีคาเฉลี่ย 3.66 ดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.37 ดานการนอนหลับพักผอนอยูในระดับปานกลาง     
มีคาเฉล่ีย 2.55 และ ดานโรคไมติดตอเรื้อรังอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.76 จะเห็นไดวาภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุมตัวอยางมีกิจกรรมทางกายอยูที่ระดับปานกลางเทานั้น ซึ่งอาจเปนผล       
มาจากมาตรการตาง ๆ ที่หนวยงานที่เก่ียวของออกมาเพื่อปองกันการระบาดของโรคในวงกวาง ซึ่งกิจกรรมทางกายของ
กลุมตัวอยางที่ลดลงน้ันก็สอดคลองกับการศึกษาของ Chouchou, F., et al. (2021) ท่ีทําการศึกษาความสําคัญของการ
นอนหลับและกิจกรรมทางกายที่มีตอสุขภาวะภายใตมาตรการปดเมืองในสถานการณโควิด โดยผลการศึกษาพบวา       
กลุมตัวอยางมีสุขภาวะลดลง รอยละ 17 และมีกิจกรรมทางกายตอสัปดาหลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ันยัง
พบวาระดับความเครียดเพิ่มสูงข้ึน และการนอนหลับก็ทําไดยากข้ึนอีกดวย เปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษา           
ของ Suzuki, Y., et al. (2020). ที่ทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางกายและปจจัยเสี่ยงของผูสูงอายุชาวญี่ปุน     
ในชุมชนระหวางการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ผลการศึกษาพบวา รอยละ 29.7 ของกลุมตัวอยางสามารถคงระดับ
ของกิจกรรมทางกายไวได และมีถึงรอยละ 43.7 ที่ระดับของกิจกรรมทางกายลดลงและมีเพียงแครอยละ 23.0 ที่ระดับ
กิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน ดังน้ันผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะอยางย่ิง ผูฝกสอน ครู และผูปกครองควรใหคําแนะนํานักกีฬาอยาง
ใกลชิดเก่ียวกับความรูดานสุขภาวะทางกายซึ่งการมีความรูเก่ียวกับสุขภาวะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหนักกีฬารักษา
ระดับของสุขภาวะทางกายใหคงอยูได จากการศึกษาของ จตุพร เหลืองอุบล, สุรศักดิ์ เทียบฤทธ์ิ และ จุฑานันท เจก
สันเทียะ (2562). ที่ศึกษาความสัมพันธของไขมันรางกายกับความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายและโภชนาการในวัยรุน
ตอนตน ผลการศึกษาพบวาความรูมีบทบาทสําคัญตอดัชนีมวลกาย ระดับการมีกิจกรรมทางกายและรอยละไขมันรางกาย
ในวัยรุนตอนตน และเม่ือสามารถเร่ิมมีการผอนคลายมาตราการจากทางภาครัฐแลวจะเริ่มมีกิจกรรมทางกาย Füzéki, E., 
Groneberg, A and Banzer, W. (2020) แนะนําวา ภายใตสถานการณการแพรระบาดก็ควรมีการออกําลังกายกลางแจง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีสีเขียว และควรใหความสําคัญกับการเวนระยะหางอยางนอย 1.5 – 2 เมตร เพื่อรักษะ
ระดับของสมรรถภาพทางกายเอาไว นอกจากน้ี Woods, A, J., et al. (2020). ยังแนะนําวา เมื่อสามารถเร่ิมมีกิจกรรม
ทางกายไดก็ควรเริ่มมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยน่ิงโดยการหลีกเลี่ยงการน่ังเปนเวลานาน ๆ อาจใชการ
เคล่ือนไหวสั้น ๆ หรือใชการออกกําลังกายผานออนไลนหรือแอพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือ 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศแตกตางกัน มีผลทาํใหสุขภาวะทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอน
หลับพักผอน และดานโรคไมติดตอเรื้อรัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีสุขภาวะ      
ทางกายดานโภชนาการ, ดานการนอนหลับพักผอน และดานโรคไมติดตอเรื้อรัง มากกวาเพศหญิง โดยปจจัยดานเพศ
จัดเปนปจจัยโนมนําในพฤติกรรมการนอน (สุดารัตน ชัยอาจ และ พวงพยอม ปญญา, 2548) สอดคลองกับการศึกษา    
ของ ปยาภรณ ตุมนาค และคณะ (2563). ที่ทําการศึกษาภาวะโภชนาการและปจจัยที่มีความสัมพันธตอภาวะ โภชนาการ
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอภาวะโภชนาการ คือ เพศ การไปซื้อ
อาหารที่ตลาดนัด และจํานวนมื้ออาหาร โดยเพศชายมีความเสี่ยงตอการมีภาวะโภชนาการเกินเปน 2.1 เทาของเพศหญิง 
สําหรับลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุแตกตางกัน มีผลทําใหสุขภาวะทางกาย ดานกิจกรรมทางกายและดานการ
นอนหลบัพักผอน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ LSD 
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พบวา กลุมอายุต่ํากวา 20 ป มีสุขภาวะดานกิจกรรมทางกายและดานการนอนหลับพักผอน ตํ่ากวากลุมอายุ 20 – 29 ป 
อาจมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารจะเปลี่ยนแปลง
ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปจจัยตางๆ เชน เพศ อายุ ความรู ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยทั่วไปจะเริ่มตนจากที่บาน โดยวัยเด็กจะไดรับอิทธิพล        
จากครอบครัวในเร่ืองตางๆ เก่ียวกับอาหาร ไดแก รสชาติอาหาร การประกอบอาหาร เปนตน เม่ือเขาสูวัยเรียนจะเร่ิม
ไดรับอิทธิพลจากเพ่ือน เอกสาร ตํารา และสังคมแวดลอม (ประหยัด สายวิเชียร, 2547 อางถึงใน ปยาภรณ ตุมนาค และ
คณะ, 2563) โดยปจจัยที่สงผลตอ พฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถจําแนกได 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก  ปจจัยภายใน เชน เพศ วัย ความรูหรือทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร เปนตน (นิติยา เพ็ญศิริ
นภา, 2553 อางถึงใน ปยาภรณ ตุมนาค และ คณะ, 2563) และอีกเหตุผลหน่ึงอาจเปนเพราะนักกีฬาเพศหญิงนั้น
ตองการควบคุมปริมาณพลังงานเพื่อไมใหไดรับพลังงานเกินความจําเปน สอดคลองกับการศึกษาของ ทัศนา ศิริโชติ 
(2557). ที่ทําการศึกษา ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
โดยผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีเพศ สาขาวิชาที่ศึกษา ลักษณะการอยูอาศัย รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว    
และแหลงความรูเรื่องเร่ืองการบรโิภคอาหาร ตางกัน มีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1. จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับสุขภาวะทางกายอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน และระดับนอย 1 

ดาน ซ่ึงผูที่เก่ียวของควรหาวิธีการแนะนํานักกีฬาในการรกัษาระดับของสุขภาวะทางกายทั้ง 4 ดานผานชองทางออนไลน 

เพ่ือใหนักกีฬาเพิ่มระดับสุขภาวะทางกายใหมากขึ้น  

2. จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีผูที่เก่ียวของกันนักกีฬาไมวาจะเปนผูฝกสอน หรือ ครู อาจารยตองใหความรูเก่ียวกับ

สุขภาวะทางกายและวิธีการดูแลสุขภาวะทางกายแกนักกีฬาอยางใกลชิดเพ่ือใหนักกีฬาสามารถดูแลตัวเองไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 
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บทคดัยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหปริมาณและชนิดของกลุมสาระสําคัญที่เปนองคประกอบทางเคมี     
ในบัวหลวง 2) ศึกษาประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดบัวหลวง 3) เปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ        
ในสวนประกอบของบัวไดแก เกสร ฝกออน และกลีบดอก โดยทําการสกัดสารจากสวนประกอบของบัวหลวงไดแก เกสร 
ฝกออน และกลีบดอก โดยวิธีการหมักดวยเอทานอล วิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ ไดแก ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด      
แทนนินท้ังหมด และฟวาโวนอยดทั้งหมดดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล สเปกโทรสโกป และทําการทดสอบฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบบัวหลวงดวยวิธี ดีพีพีเฮช ผลการวิจัยพบวา  

1. สารสกัดหยาบบัวหลวง พบสารพฤกษเคมี 5 กลุม คือ ฟลาโวนอยด คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอรป
นอยดสารสกัดหยาบกลีบดอกของบัวหลวง มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 156.660±0.56 mgGAE/g รองลงมา 
ฝกออน และเกสร 90.728±0.09 และ 76.364±0.46  mgGAE/g ตามลําดับ สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก       
มีปริมาณแทนนินทั้ งหมดสูงสุดเทากับ 844.255±0.07 mgTAE/g รองลงมาฝกออนและเกสรดอกบัว เทากับ  
500.356±0.94 และ 83.383±0.49 mgTAE/g ตามลําดับ สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก มีปริมาณฟลาโวนอยด
ทั้งหมดสูงสุดเทากับ 0.9198±0.49 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รองลงมา ฝกออน และเกสร เทากับ  0.8672±0.67  และ 
0.0695±0.56 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ  

2. สารสกัดหยาบบัวหลวงที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงสุดคือสารสกัดหยาบกลีบดอก โดยมีคา EC50 เทากับ 
0.046±0.07 mg/mL รองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา EC50 เทากับ 0.104±0.08 และ 
0.134±0.24  mg/mL และมีคา IC50 มีคา IC50 สารสกัดหยาบกลีบดอก มีคา IC50 เทากับ 0.368±0.17 mg/mLรองลงมา
คือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา IC50 เทากับ 0.197±0.36 และ 0.153±0.22 mg/mLตามลําดับ    
คําสําคญั: สารสกัดหยาบ, สารตานอนุมูลอิสระ, ปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด, ปริมาณแทนนินทั้งหมด, บัวหลวง  
 

Abstract 
 The objectives of this study were 1) to analyze the amount and kind of main chemical 

constituents in lotus flower (Nelumbo nucifera Gaertn.), 2)to study the antioxidant efficiency of lotus 
extract, and to compare the antioxidant activities of pollen, green pods and petals. These constituents 
were extracted by ethanol maceration method. The study also emphasized the quantitative analysis 
of the active substances which were total of phenolic content, tannins, and flavonoids by using an 
ultraviolet-visible spectroscopy technique. Moreover, the antioxidant activity of lotus extracts were 
tested using the DPPH method. The results were as follows. 
 1. According to the lotus crude extract, five group were found; flavonoids, coumarins, saponins, 
tannins and terpenoids. The highest amount of total phenolic content was 156.660 mgGAE/g, followed 
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by green pods 90.728 mgGAE/g and pollen 76.364 mgGAE/g. The total tannin concentration of the crude 
ethanol extract from petals was 844.255 mgTAE/g, followed by green pods and lotus pollen at 500.356 
and 83.383 mgTAE/g, respectively. Lotus flower petals had the highest amount of total flavonoid 
concentration at 0.9198 mg/ml, followed by green pods and lotus pollen at 0.8672 mg/ml and 0.0695 
mg/ml, respectively. 

2. According to the lotus crude extract, the petal crude extract had the highest amount of 
antioxidant activity at EC50 or 0.046 mg/ml, followed by green pod and pollen crude extract at EC50 or 
0.104 and 0.134 mg/ml, the petal crude extract had the highest amount of antioxidant activity at EC50 
or 0.368±0.17 mg/ml, followed by green pod and pollen crude extract at EC50 or 0.197±0.36 and 
0.153±0.22 mg/ml respectively.    
Keywords: crude extracts, antioxidant, total phenolic content, total tannin content, lotus flower 
(Nelumbo nucifera Gaertn.)   
 

บทนํา 
 สารตานอนุมูลอิสระมีความสําคัญตอกระบวนการออกซิไดซ สามารถยับย้ังปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใน

ส่ิงมีชีวิตจะมีระบบการปองกันการทําลายเซลลและเน้ือเยื่อจากอนุมูลอิสระที่ประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระมากมาย
หลายชนิดที่ทําหนาที่แตกตางกันไป ซึ่งมีทั้งเอนไซมและไมเปนเอนไซม สารประกอบที่ละลายในนํ้าและสารประกอบ      
ที่ละลายในไขมัน โดยสารตานอนุมูลอิสระเหลานี้มีกลไกการทํางานตานอนุมูลอิสระดวยกันหลายแบบ เชน ดักจับอนุมูล
อิสระ (Radical Scavenging) การยับย้ังการทํางานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน (Singlet Oxygen quenching)      
จับกับโลหะที่สามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันได (Metal Chelation) หยุดปฏิกิริยาการสรางอนุมูลอิสระ (Chain 
Breaking) เสริมฤทธิ์ (Synergism) และยับย้ังการทํางานของเอนไซม (Enzyme Inhibition) ที่เรงปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ
เปนตน (สุรพงศ รัตนะ และบรรลือ สังขทอง, 2559) แหลงท่ีมาของสารตานอนุมูลอิสระมี 2 แหลง ไดแก สารตานอนุมูล
อิสระสังเคราะห (Synthetic Antioxidants) และสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ (Natural Antioxidants) ซ่ึงสาร
ตานอนุมูลอิสระสังเคราะหเกิดจากการกระบวนการสังเคราะหทางเคมีโดยเปนสารประกอบจําพวกฟนอลิก ไดแก Propyl 
Gallate, 2 - butylated hydroxyanisole, 3- butylate hydroxyanisole, BHT (ButylatedHydroxytoluene) แล ะ
Tertiary Butylhydroquinone สารสังเคราะหดังกลาวนิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยับย้ังการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมันที่เปนสาเหตุที่ทําใหอาหารมีกล่ินสีและรสชาติเปล่ียนแปลงไป สารสังเคราะหน้ีมีสภาพคงตัวกวาสาร
ตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาต ิแตมีขอจํากัดในดานความปลอดภัยในการบริโภคขณะที่สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
สามารถพบไดในสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวซ่ึงเปนไดทั้งเอนไซมวิตามินและสารอ่ืนๆ  

บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. มีช่ือสามัญวา Lotus มีหลายสายพันธุคือ บัวปทุม  บัวบุณทริก บัว
สัตตบงกช และบัวสัตบุตย  บัวหลวงถือวาเปนราชินีแหงพ้ืนนํ้า มีการนํามาประกอบอาหารและสรรพคุณทางยาสมุนไพร
ของบัวหลวง สรรพคุณทางเภสัชวิทยามีการใชประโยชนในแทบทุกสวนของบัวหลวง (สุดารัตน หอมหวล, ม.ป.ป.) 
ประโยชนทางสมุนไพรของบัวหลวงจึงมีอยูมากมายฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวหลวงคือ มีฤทธ์ิตานเบาหวาน เกสรตัวผู    
ยังมีฤทธ์ิยับย้ัง Rat Lens Aldose Reductase (RLAR) และ Advance Glycation and Products (AGE) โดยมีคา IC50 
48.30 และ 125.48 กรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ (Jung, 2008) ซึ่งการยับย้ัง RLAR และ AGE มีผลตอการลดการเกิด
ภาวะเบาหวาน มีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ และสารแอลคาลอยดที่พบในบัวนําไปทดลองกับหนูมีผลทําใหหนูนอนหลับ        
สารสกัดเมทานอลจากเหงาบัว ทําใหลดพฤติกรรมและกิจกรรมตาง ๆ ในสัตว โดยเพิ่มการเกิด Pentobarbitone-
Induced Sleeping time ในหนูมีฤทธ์ิลดปวด และตานการอักเสบ สารแอลคาลอยดที่พบในบัวมีฤทธิ์ลดอาการปวด 
และแกอักเสบสารสกัดเมทานอลจากเหงาในขนาด 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม                
ลดการอักเสบในหนู โดยมีประสิทธิภาพเทียบเทากับ Phenylbutazone และ Dexamethasone ทั้งการทดสอบ          
ในหลอดทดลอง และสัตวทดลอง (Jung, 2008) นอกจากน้ียังมีการสารนําสกัดจากบัวหลวงมาใชประโยชนเปนสวนผสม
ในเคร่ืองสําอาง ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในผลิตภัณฑลดเลือนริ้วรอยและทําใหผิวขาว เน่ืองจาก
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สารสกัดของบัวหลวงออกฤทธิ์กระตุนหรือยับย้ังการทํางานของเซลลและเน้ือเย่ือ หรือสวนประกอบของรางกายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังพบวา สารสกัดของบัวในสวนที่เปนเกสร และกลีบบัว จะมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง (สุรัตนวดี 
วงคคลังเลอลักษณ เสถียรรัตนและ อรุณพร อิฐรัตน, 2557)  โดยองคประกอบของสารสกัดเกสรดอกบัว ไดแก 

Kaempferol, Kaempferol-3-O-β-D-glucopyranoside, Sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside มีคุณสมบัติในการ
กําจัดอนุมูลอิสระ หรือยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสชวยทําใหผิวขาว (จีรเดช มโนสรอย นรินทร โฆษิตสันติวงศ และอรัญญา 
มโนสรอย, 2550)  

ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากบัวหลวง ไดแก 
กลีบดอก เกสร และฝกออน ทั้งนี้เพื่อเปนการเพ่ิมคุณคาใหกับสมุนไพรไทยและเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.วิเคราะหชนิดของกลุมสารสําคัญที่เปนองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบบัวหลวง ไดแก กลีบดอก 

เกสร และฝกออน 
2. ศึกษาประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบบัวหลวง 

    3.เปรียบเทียบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในสวนประกอบของบัวหลวงไดแก กลีบดอก เกสร และฝกออน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมสารสกัดหยาบจากบัวหลวง  
นํากลีบดอก เกสร และฝกออน ของบัวหลวงจากน้ันนําไปตากในที่รมใหแหงแลวนําไปอบจนแหงเพื่อไลนํ้าออก

ใหหมด  จากนั้นช่ังนํ้าหนักกลีบดอก เกสร และฝกออน อยางละ 150 กรัม เติมตัวทําละลายเอทานอล สกัดโดยการแชใน
ขวดโหลปดภาชนะทิ้งไว 6-7 วัน ที่อุณหภูมิหอง เมื่อครบกําหนด นําแตละสวนไปกรองแยกสารสกัดหยาบดวยผาขาวบาง 
แลวกรอง โดยเครื่องกรองสุญญากาศ ผานกระดาษกรอง Whatman เบอร 42 นําสารที่สกัดไดมาระเหยตัวทําละลาย
ออก โดยใชเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator) ไดสารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก เกสร และ
ฝกออน ของบัว ชั่งนํ้าหนักของสารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝกออน และคํานวณรอยละของผลผลิต 

การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน ในเกสร ฝกออน และกลีบดอกของบัวหลวง 
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองตนของสารสกัดหยาบสลัดนํ้าโดยแบงการทดสอบสารทุติยภูมิ (secondary 

metabolites) ออกเปน 10 กลุม ไดแก แอลคาลอยด ฟลาโวนอยด แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน โฟลบา
แทนนิน เทอรปนอยด สเตียรอยด และคารดิแอคไกลโคไซด โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (Ayoola et al., 
2008; Koleva et al., 2002) แตละการทดสอบทําการทดสอบซ้ํา 3 คร้ัง ดงัน้ี 

2.1 การตรวจสอบการตรวจสอบแอลคาลอยด 
ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยสารละลายกรดซัลฟวริก 15 ml (2%H2SO4) นําไปอุน 2-3 นาที กรอง

ของเหลวผลกรองนําไปหยดน้ํายาดราเจนดอรฟ (Dragendorff’s reagent) ปรากฏตะกอนสีสมแดงแสดงวาพบ          
แอลคาลอยด 

2.2 การตรวจสอบฟลาโวนอยด (flavoniods) 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวย 50% เอทานอล เขยากรองสวนที่ไมละลายออกนําของเหลวที่ไดจากการ

กรอง ใสลวดแมกนีเซียมชิ้นเล็กๆ ลงไป และหยดกรดไฮโดรคลอริกเขมขน เขยาแลวนําไปอุนบนเครื่องอังนํ้า 5 นาที       
ถาสารละลายเปลี่ยนเปนสีเหลืองเขมแสดงวาพบฟลาโวนอยด 

2.3 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (anthaquinones) 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4 เขยานําไปอุนบนเคร่ืองอังนํ้า 5 นาที กรองสวนที่        

ไมละลายออก แลวปลอยใหสารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิหอง นําของเหลวที่ไดจากการกรองไปเติมสารละลายแอมโมเนีย 
(10% NH3) เขยา ถาปรากฏสารละลายเปนสีชมพูแดงเกิดข้ึนแสดงวาพบแอนทราควิโนน 
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2.4 การตรวจสอบคูมาริน (coumarins) 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวย 50 % เอทานอล เขยา กรองสวนท่ีไมละลายออก นําของเหลวท่ีไดจาก

การกรอง เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (6 M NaOH) เขยา ถาสารละลายเปลี่ยนเปนสีเหลืองเขมแสดงวาพบ         
คูมาริน 

2.5 การตรวจสอบซาโปนิน (saponins) 
     ชั่งสารสกัด  0.2 กรัม เติมนํ้ากล่ัน นําไปอุนบนเคร่ือง อังนํ้า 5 นาที เขยาอยางแรง ถาปรากฏฟองถาวร

เกิดขึ้นในหลอดทดลองแสดงวาพบซาโปนิน 
2.6 การตรวจสอบแทนนิน (tannins) 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมนํ้ากลั่นปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร นําไปอุนบนเครื่องอังนํ้า 5 นาที กรองสวนที่ไม

ละลายออก นําของเหลวที่ไดจากการกรองเติมสารละลายเฟอริคคลอไรด (1% FeCl3) จํานวน 5 หยด เขยา ถาปรากฏ
สารละลายสีเขียวดําหรือนํ้าเงินดําแสดงวาพบแทนนิน 

2.7 การตรวจสอบโฟลบาแทนนิน (phlobatannins) 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม เติมนํ้ากลั่น นําไปอุนบนเครื่องอังนํ้า 5 นาที กรองสวนที่ไมละลายออกนําของเหลว    

ที่ไดจากการกรองเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (10% HCl) เขยา แลวนําไปอุนบนเครื่องอังนํ้า 5 นาที ถาปรากฏ
สารละลายเปนสีเขียวดําหรือนํ้าเงินดาํแสดงวาพบโฟลบาแทนนิน 

2.8 การตรวจสอบเทอรปนอยด (terpenoids) 
       ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยคลอโรฟอรม เขยา กรองสวนท่ีไมละลายออก นําของเหลวที่ไดจากการ
กรอง คอยๆ เติมกรดซัลฟวริกเขมขนลงไป ถาปรากฏวงแหวนสีนํ้าตาลตรงรอยตอระหวางช้ันของสารสกัดกับกรด
ซัลฟวริกแสดงวาพบเทอรปนอยด 

2.9 การตรวจสอบสเตียรอยด (steroids) 
     ชั่งสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยคลอโรฟอรมเขยากรองสวนท่ีไมละลายออกนําของเหลวที่ไดจากการกรอง 

เติมกรดแกลเซียลแอซีติกเขยาแลวเติมกรดซัลฟวริกเขมขน ถาปรากฏสารละลายเปนสีนํ้าเงินหรือนํ้าเงินเขียวแสดงวา
พบสเตียรรอยด  

2.10 การตรวจสอบคารดิแอคไกลโคไซด (cardiac glycosides) 
       ช่ังสารสกัด 0.2 กรัม ละลายดวยคลอโรฟอรม เขยา กรองสวนที่ไมละลายออกนําของเหลวที่ไดจากการ

กรอง เติมสารละลายเฟอริกคลอไรด (1% FeCl3) เขยา เติม กรดแกลเซียลแอซีติก เขยาและคอยๆ เติมกรดซัลฟวริก
เขมขน ลงไป ถาปรากฏวงแหวนสีนํ้าตาลตรงรอยตอระหวางชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟวริกแสดงวาพบคารดิแอคไกล   
โคไซด 

 การวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณแทนนินท้ังหมด ในกลีบดอก เกสร และฝกออน 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกและแทนนินเขมขน 100 ppm และเจือจางจนมีความเขมขนเปน 0, 

20, 40, 60 และ 80 ppm จากน้ันสรางกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกและแทนนิกนําสารละลายที่เตรียมไดในแตละ       
ความเขมขนไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 760 นาโนเมตร (A760) หลังจากน้ันวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมด
ในสารสกัดหยาบแตละตัวอยางและคํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในสารสกัดหยาบแตละตัวอยาง      
ของกลีบดอก เกสร และฝกออน  

การวิเคราะหหาปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดใน เกสร ฝกออน กลีบดอกของบัวหลวง 
1. ชั่งสารสกัดหยาบแตละชนิดของกลีบดอก เกสร และฝกออน 10 มิลลิกรัม ละลายดวยตัวทําละลายเอทานอล  

20 เปอรเซ็นต จากนั้น ปรับปรมิาตร 5 มิลลิลิตร 
2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน ชั่งสารละลายมาตรฐานรูทีน 10 มิลลิกรัม เติมสารเอทานอล  80 เปอรเซ็นต 

ปรับปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใหไดความเขมขน 0.05, 0.1 0.2, 0.4, 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
3. การหาปริมาณสารฟลาโวนอยดทั้งหมด สารละลายมาตรฐาน และสารละลายตัวอยางเกสร ฝกออน กลีบ

ดอก ของบัวปเปตมาอยางละ 1 มิลลิลิตร ใสขวดปรับปรมิาตรขนาด 10 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่น 4 มิลลิลิตร ท่ีเวลา 0 นาที 
เติมโซเดียมไนไตรต 5 เปอรเซ็นต ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร เติมสารละลายอะลูมิเนียมคลอไรด 10 เปอรเซ็นต ปริมาตร 0.3 
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มิลลิลิตร ท่ีเวลา 6 นาที เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  1 โมลาร  ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยนํ้ากล่ัน 
10 มิลลิลิตร  นําไปวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงสูงสุดชวงความยาวคลื่น  510  นาโนเมตร (A510) 

การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบกลีบดอก เกสร และฝกออน ดวยวิธี DPPH radical 
scavenging 

1. ชั่งสารมาตรฐาน BHT และ BHA 0.01 กรัม ปริมาตร 1.25, 2.50, 3.75, 5.00, 6.25 มิลลลิติร ปรบัปริมาตร 
สารละลายมาตรฐาน BHT และ BHA  ที่มีความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีความเขมขน 31.25, 65.5, 120, 
250 และ 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 

2. ชั่งสารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝกออน  0.01 กรัม ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ปเปตสารละลายของสารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝก
ออน ที่มีความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มาปริมาตร 5, 10, 15, 20 และ 25 มิลลิลิตร และปรับปริมาตร        
สารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝกออน ที่มีความเขมขน 31.25, 65.5, 120, 250 และ 500 ไมโครกรัม            
ตอมิลลิลติร  

3. ปเปตสารละลายมาตรฐาน BHTและ BHA ที่มีความเขมขนตางๆ ความเขมขนละ 500 ไมโครลิตร ลงใน
หลอดทดลอง เติม 0.1 มิลลิโมลาร DPPH ปริมาตร 500 ไมโครลิตร หลอดทดลองผสมใหเขากันดวยวัดคาการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร และทําการทดลอง 3 ซ้ํา 

4. ปเปตสารละลายของสารสกัดหยาบของกลีบดอก เกสร และฝกออน ที่มีความเขมขนตางๆ ความเขมขน      
ละ 500 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง เติม 0.1 มิลลิโมลาร DPPH ปริมาตร  500 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันวัดคา    
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร และทาํการทดลอง 3 ซ้ํา  

5. คาํนวณหา %Scavenging   
6. พล็อตกราฟหาคา EC50 เปรียบเทียบกับ BHA, BHT และสารสกัดหยาบของเกสร ฝกออน กลีบดอก กาน

ดอก และใบ ของบัวหลวง 
%Scavenging = ในการรายงานคาจะรายงานคาเปน EC50 ซึ่งไดจากการสรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง 

%Scavenging กับความเขมขนซึ่งความเขมขนท่ี 50% Scavenging จะมีคาเปน EC50 
 

ผลการวิจัย 
ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองตนของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง 
ตารางที ่1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง 

สาร 
พฤกษเคมี 

บัวหลวงแหลมแดง 
เกสร ฝกออน กลีบดอก 

แอลคาลอยด x x x 
ฟลาโวนอยด √ √ √ 

แอนทราควิโนน x x x 
คูมาริน √ √ √ 
ซาโปนิน √ √ x 
แทนนิน √ √ √ 
โฟลบาแทนนิน x x x 
เทอรปนอยด √ √ √ 
สเตียรอยด x x x 
คารดิแอคไกลโคไซด x x x 

หมายเหตุ   ×  หมายถึง ตรวจสอบไมพบ 
  หมายถึง ตรวจสอบพบนอย 
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จากตารางที่ 1 สารสกัดหยาบกลีบดอก เกสร และฝกออน พบวามีสารพฤกษเคมี 5 ชนิด คือ ฟลาโวนอยด     
คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอรปนอยด  

ผลจากสกัดสารจากกลีบดอก เกสร และฝกออน  
ผลการสกัดจากกลีบดอก เกสร และฝกออน โดยวิธีการสกัดหยาบจากเอทานอล พบวาสารสกัดหยาบเกสร     

ฝกออน และกลีบดอก ของบัวหลวงท่ีไดมีลักษณะเหนียวหนดืสีเขียวเขม พบวาสารสกัดที่ไดจากการสกัดกลีบดอก เกสร 
และฝกออน ดวยเอทานอล ไดนํ้าหนักของสารสกัดแตละชนิดดังน้ี กลีบดอกเทากับ 33.18 กรัม คิดเปนรอยละ 22.12 
เกสร เทากับ 6.36 กรัม  คิดเปนรอยละผลผลิตเทากับ 4.24  ฝกออน เทากับ 1.65 กรัม  คิดเปนรอยละผลผลิตเทากับ 
3.46   

 
ตารางที่ 2 ผลการหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง 

สารสกัด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (mg GAE/g)  

กลบีดอก  156.660±0.56 

เกสร  76.364±0.09 

ฝกออน  90.728±0.46 

 
จากตารางที่ 2 สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 156.660±0.56 

mgGAE/g รองลงมา ฝกออน และเกสร 90.728±0.09 และ 76.364±0.46  mgGAE/g ตามลําดับ จากผลการทดลอง
ดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกบัวหลวงจะพบปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสงูท่ีสุด 

 
ตารางที่ 3 ผลการหาปริมาณแทนนินทั้งหมดของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง 

สารสกัด ปริมาณแทนนินทั้งหมด (mg TAE/g)  

กลบีดอก  844.255±0.07 

เกสร  83.383±0.49 

ฝกออน  500.356±0.94 

              
จากตารางที่  3 พบวาสารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอกมีปริมาณแทนนินทั้งหมดสูง สุดเทากับ 

844.255±0.07 mgTAE/g รองลงมาฝกออนและเกสรดอกบัว เทากับ  500.356±0.94 และ 83.383±0.49 mgTAE/g 
ตามลําดับ จากผลการทดลองดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกมีปริมาณแทนนินท้ังหมดสูงสุด 

 
ตารางที่ 4 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยดท้ังหมดของสารสกัดหยาบเอทานอลจากบัวหลวง 

สารสกัด ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)  

กลบีดอก  0.9198±0.49 

เกสร  0.0695±0.56 

ฝกออน  0.8672±0.67 

            
จากตารางที่ 4 พบวา สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก มีปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดสูงสุดเทากับ 

0.9198±0.49 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รองลงมา ฝกออน และเกสร เทากับ  0.8672±0.67  และ 0.0695±0.56 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลติร ตามลําดบั จากผลการทดลองดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกจะพบปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดสูงท่ีสุด 
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ตารางที่ 5  ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบบัวหลวงเม่ือเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน BHT และ BHA 

Treatment 
Concentration of Sample 

(ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) 
%Scavenging 

EC50 

(mg/mL) 
IC50 

(mg/mL) 
สารสกัดหยาบกลีบ

ดอก 
31.25 
65.5 
120 
250 
500 

33.47 
78.644 
92.731 
92.895 
197.345 

0.046±0.07 

 
 

0.368±0.17 

สารสกัดหยาบเกสร 31.25 
65.5 
120 
250 
500 

30.702 
17.741 
47.819 
68.131 
78.932 

0.134±0.24 

 
 

0.153±0.22 

สารสกัดหยาบฝก
ออน 

31.25 
65.5 
120 
250 
500 

21.724 
39.26 
54.537 
74.332 
82.176 

0.104±0.08 

 
 

0.197±0.36 

BHA 31.25 
65.5 
120 
250 
500 

21.212 
20.553 
28.673 
60.718 
85.811 

0.165±0.44 

 
 

0.265±0.71 

BHT 31.25 
65.5 
120 
250 
500 

78.7036 
84.0482 
102.2971 
149.0401 
193.1381 

0.023±0.32 

 
 

0.065±0.71 

 
จากตารางที่ 5 จะพบวา สารสกัดหยาบบัวหลวงที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุดคือสารสกัดหยาบกลีบดอก         

มีคา EC50 เทากับ 0.046±0.07 mg/mLรองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา EC50 เทากับ 
0.104±0.08 และ 0.134±0.24  mg/mL และมีคา IC50 สารสกัดหยาบกลีบดอก มีคา IC50 เทากับ 0.368±0.17 mg/mL
รองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา IC50 เทากับ 0.197±0.36 และ 0.153±0.22 mg/mL 
เม่ือเทียบกับสารละลายมาตรฐาน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สารสกัดหยาบเกสร ฝกออน และกลีบดอกของบัวหลวง พบวามีสารพฤกษเคมี 5 กลุม คือ ฟลาโวนอยด คูมา

ริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอรปนอยด โดยทําการทดสอบทุติยภูมิโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (Ayoola et 
al., 2008; Koleva et al., 2002) และสอดคลองกับงานวิจัยของธาริณี แดงนอย (2559) ไดศึกษาการทดสอบสารพฤกษ
เคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของบัวหลวงที่พบสารพฤกษเคมี คือ ซาโปนิน แทนนิน เทอรป นอยด ฟลาโวนอยด คูมาริน     
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คารดิแอคไกลโคไซด และสเตียรอยด สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก มีปริมาณฟนอลิกท้ังหมดสูงสุดเทากับ 
156.660±0.56 mgGAE/g รองลงมา ฝกออน และเกสร 90.728±0.09 และ 76.364±0.46  mgGAE/g ตามลําดับ      
จากผลการทดลองดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกบัวหลวงจะพบปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย
ของธาริณี แดงนอย (2559) ไดศึกษาการทดสอบสารพฤกษเคมี และฤทธ์ิทางชีวภาพของบัวหลวงสารสกัดดังกลาวยังได
ศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม (8.96±0.51 ถึง 83.28±2.49 mg GAE/g crude extract) สารประกอบฟลาโว
นอยดรวม (3.76 ± 0.17 ถึง 36.95 ± 1.72 mg QE/g crude extract) และสารตานอนุมูลอิสระรวม (235.97±2.28     
ถึง 1202.90±42.20 mg AE/g crude extract) และจากการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH freeradical 
scavenging พบวาสวนสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงสีขาว มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงสุด (94.95%) ที่ความเขมขน 0.250 
mg/mL สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอกมีปริมาณแทนนินทั้งหมดสูงสุดเทากับ 844.255±0.07 mgTAE/g 
รองลงมาฝกออนและเกสรดอกบัว เทากับ  500.356±0.94 และ 83.383±0.49 mgTAE/g ตามลําดับจากผลการทดลอง
ดังกลาวจะพบวาสวนกลีบดอกมีปริมาณแทนนินทั้งหมดสูงสุดสอดคลองกับงานวิจัยของ (Leite,& Dourado, 2013: 
Lingkard, &Singlaton, 1977)  สารสกัดหยาบบัวหลวงที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงสุดคือสารสกัดหยาบกลีบดอก           
มีคา EC50 เทากับ 0.046±0.07 mg/mLรองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา EC50 เทากับ 
0.104±0.08 และ 0.134±0.24  mg/mL และมีคา IC50 สารสกัดหยาบกลีบดอก มีคา IC50 เทากับ 0.368±0.17 mg/mL
รองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา IC50 เทากับ 0.197±0.36 และ 0.153±0.22 mg/mL 
สอดคลองกับรายงานของ รัตนา เฉลิมกลิ่นและคณะ (2553) ไดศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระของ บัวหลวง บัวผนัและ
บัวสายในสวนของสารสกัดเอทานอลจากใบ กลีบดอก กาน เกสร และเหงา โดยเปรียบเทียบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสาร
สกัดโดยวิธี DPPH และวิธี ABTS กับสารมาตรฐาน Trolox หาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดที่มีฤทธิ์ตาน    
อนุมูลอิสระสูงสารสกัดจากใบบัวหลวงกลีบดอกบัวผัน และกลีบดอกบัวสายมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด โดยวิธี DPPH 
มีคา IC50 เปน0.4515±0.0635 mg/ml ,0.0284±0.0031 mg/ml และ 0.0306±0.0064 mg/ml ตามลําดับ วิธี ABTS 
มีคา IC50 เปน 0.0697±0.0011 mg/ml, 0.0167±0.0002 mg/ml และ 0.0120±0.0004mg/ml ตามลําดบั สอดคลอง
กับงานวิจัยของสุรัตนวดี วงคคลังและคณะ ไดวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระดวยวิธี DPPH ผลการศึกษาพบวา กลีบบัว
หลวงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยมีคา EC50 ต่ําสุดคือ 16.32 µg/ml รองลงมาคือกานดอกเทากับ 17.98 µg/ml 
รองลงมาคอื รังไขเทากับ 38.23µg/ml 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
การเปรียบเทียบตัวทําละลายที่ใชในการสกัดหยาบบัวหลวงเพื่อใหไดสารสกัดหยาบในปริมาณที่มากและ

สามารถนําไปใชในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางอ่ืนๆมาพัฒนาผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิว แลวทดสอบประสิทธิภาพ
ทางเคมีและปพัฒนาเพ่ือตอยอดในเชิงพาณิชยตอไป 
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บทคดัยอ 

งานวิจัย เรื่อง ฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขต อ. โกรกพระ จ. นครสวรรค มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความเขมขน
ของฝุนตกจากแหลงกําเนิด บริเวณอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค การตรวจวัดปริมาณการตกสะสมของฝุน        
โดย Dust fall container หลักการ ฝุนตกเปนการเก็บตัวอยางมวลสาร โดยใชเทคนิคเชิงกราวิเมตริก (Gravimetric) 
หรือการตกตะกอน (sedimentation) เปนการเก็บรวบรวมอนุภาคที่มีมวลเพียงพอที่จะตกออกจากบรรยากาศโดยแรง
โนมถวงของโลก  ในงานวิจัยน้ีเก็บตัวอยาง จากจุดเก็บตัวอยางการตรวจวัดฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขตอําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด การเก็บตัวอยางของฝุนตกจะใชวิธี Dust fall container ใชระยะเวลาในการเก็บ
ตัวอยางระยะเเวลา 30 วัน ใชเวลาเก็บตวัอยางในชวงเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2564 รวมทั้งส้ินจํานวน 40 
ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ที่ สถานีเก็บตัวอยางจุดเก็บตัวอยางที่ 8.โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง       
จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ มีความเขมขนฝุนตก ที่ 1121.35 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน 
และ 1433.95 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ตามลําดับ ความเขมขนชองฝุนตกในเดือนกุมภาพันธ เกินมาตรฐานฝุนตก   
ที่ 133 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน 
คําสําคัญ: ฝุนตก, แหลงกําเนิด, จังหวัดนครสวรรค 
 

Abstract 
 The research title is the dust fall concentration of sources in Area of Krok Phra District, Nakhon 

Sawan Province, aimed to study the concentration of dust fall collected form the area of Krok  Phra 
district, Nakhon Sawan Province according to principle of dust fall container,  It collected mass samples 
by using gravimetric techniques or precipitation or sedimentation of mass from atmosphere. This this 
research, the dust fall samples were collected ten sampling points in Krok Phra District, Nakhon Sawan 
Province. The dust fall samples were collected using the dust fall container method. The sampling 
period took 30 days and took to months for a sampling point. The total of dust fall samples were forty 
samples in period of January 2021 to April 2021.   The result of research was that the concentration of 
dust fall samples those sampled in February were exceeded the dust fall standard of 133 milligrams 
per cubic meter per day at the sampling station point number 8. namely in front of Stone Mill at Na 
Klang Sub District Administrative Organization and sampling point number 9. Mon Brick Factory at Bang 
Ma Pho Sub district. The dust fall concentrations were 1121.35 milligrams per square meter per day 
and 1433.95 milligrams per square meter per day, respectively. 
Keywords: Dust fall, Sources, Nakhon Sawan province 
 

บทนํา 
 ปจจุบันอําเภอโกรกพระ ต้ังอยูหางจากอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไปทางทิศใต ตามทางหลวง

หมายแผนดินหมายเลข 3005 (นครสวรรค - โกรกพระ) เปนระยะทาง 18 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 291.19 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรรวมทั้งสิ้น 35,459 คน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 119.31 คน ตอตารางกิโลเมตร แบงการ
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ปกครองยอยออกเปน 9 ตําบล 65 หมูบาน อําเภอโกรกพระ มีศกัยภาพโดดเดน ดานเกษตรกรรม ธรรมชาติ  ศาสนสถาน  
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศสวนใหญ เปนที่ราบลุมอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม  ซ่ึงประชากรหนาแนนและมี
แนวโนมการขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.50 ตอป มีการจราจรที่หนาแนน โดยมีทั้งรถจักรยายนต รถยนต   
สวนบุคคล รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร รถบรรทุกวัสดุกอสรางและรถประจําทาง โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ 
เชน โรงงานเผาอิฐมอญ  โรงโมหิน ทาทราย(ทรายบก) ทาทราย(ทรายแมน้ํา) และกิจกรรมทางการเกษตรกรรม ปญหา
ส่ิงแวดลอมมีผลทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ เชน ปญหาฝุนละอองจากทอไอเสีย มลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม อําเภอโกรกพระ จัดเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ เน่ืองจากอยูใกลอําเภอเมืองนครสวรรคและมีแนวเขตติดตอ
กับจังหวัดอุทัยธานี มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ของกิจกรรมการคมนาคมขนสง สินคา,วัสดุกอสราง,พืชผลทางการเกษตร 
และการจราจร ซึ่งการขยายตัวเหลาน้ีกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ เน่ืองจากปริมาณฝุนละอองที่ เพิ่มขึ้น            
ตามการขยายตัวของเมือง ฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ี กอใหเกิดการระคายเคอืงของนัยนตาและมีผลทําใหทัศนวิสัยในการ
มองเห็นเสื่อมลง และเม่ือฝุน ละอองดูดซับโลหะ สารอินทรีย และสารอนินทรียไวที่ผิว ก็สามารถแปรสภาพเปนสารกรด
ไดเม่ือ รวมตัวกับละอองนํ้าในอากาศไมวาจะเปนนํ้าฝนหรือไอนํ้าจะกอใหเกิดความเสียหายตออาคาร บานเรือน ทําให
เกิดความเดือดรอนรําคาญตอประชาชน ชึ่งฝุนตกมีนํ้าหนักมากตกลงและสรางความเดือดรอน ในเร่ืองความสกปรก     
การตรวจวัดฝุนตกโดยใชภาชนะเก็บฝุนตก (Dust Fall Jar Container)  เปนการเก็บรวบรวมอนุภาคสารที่มีนํ้าหนัก    
เพียงพอที่จะตกออกจากบรรยากาศโดยแรงโนมถวงของโลก วิธีการเก็บตัวอยางน้ีไมตองใชแหลงสุญญากาศหรือระบบ
ตวงวัดปริมาณการไหล แตสามารถเก็บรวบรวมไดโดยใชภาชนะเก็บฝุนตก (Dust-Fall Jar Container) วิธีน้ีเหมาะกับ
อนุภาคขนาดใหญจนกระทั่งขนาดเล็กสุด 20-50 ไมครอน สามารถคํานวณหาความเขมขนของฝุนตกในหนวย 
mg/m2/day ไดการเก็บโดยใชภาชนะไมมีฝาบนตั้งอยูบนขาต้ังบริเวณที่มีการวัดความเขมขนของฝุน การออกแบบ        
มีลักษณะเฉพาะของภาชนะแตกตางกันในแตละประเทศ มาตรฐาน ASTM กําหนดใหใชกระบอกซ่ึงมีกานต้ังด่ิงและ      
กนกระบอกแบนราบ และมีขนาดที่กําหนดไว มาตรฐานอังกฤษกําหนดใหมีตะขายกัน กรวยและขวดพรอมดวยขาตั้ง     
ดังแสดงใน มาตรฐานออสเตรเลียกําหนดใหเพียงกรวยแกวขนาด 15 เซนติเมตร ติดกับปากขวดแกวขนาด 4.5 ลิตร          
ซ่ึงต้ังอยูในกระปองบนขาตั้งอยางงาย โดยปกติเราเติมนํ้าในภาชนะดังกลาวเพ่ือเก็บกักฝุน และเติมยาฆาสาหราย        
เพ่ือปองกันการเจริญเติบโตของสาหรายในนํ้าน้ัน ชวงเวลาเก็บตัวอยางปกติประมาณ 30 วัน เมื่อถึงกําหนดเวลา         
เรากรองใบไม แมลงและวัตถุเจือปนอื่นๆ ออกจากตัวอยางกอนที่จะวิเคราะหหาขอมูลฝุนตก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุดเก็บตัวอยาง 

- จุดเก็บตัวอยางที่ 1. สถานีบริการนํ้ามัน เสนทางสายอําเภอโกรกพระ – อําเภอทัพทัน  
- จุดเก็บตัวอยางที่ 2. สถานีบริการประชาชนสี่แยกอําเภอโกรกพระ   
- จุดเก็บตัวอยางที่ 3. สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบลบางมะฝอ   
- จุดเก็บตัวอยางที่ 4. สถานีบริการประชาชนสี่แยกสายเอเชีย-เขาทอง   
- จุดเก็บตัวอยางที่ 5. ทาทรายตําบลโกรกพระ 
- จุดเก็บตัวอยางที่ 6. ทาทรายตําบลบางประมุง   
- จุดเก็บตัวอยางที่ 7. ทาทรายตําบลยางตาล   
- จุดเก็บตัวอยางที่ 8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง        
- จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ   
- จุดเก็บตัวอยางที่ 10 บริเวณท่ีดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
ขอบเขตการวิจัย จุดเก็บตัวอยางฝุนตกจากแหลงกําเนิด เขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค มีจาํนวน 10 

จุด ไดแก สถานีบริการน้ํามัน เสนทางสายอําเภอโกรกพระ – อําเภอทัพทัน  สถานีบริการประชาชนสี่แยกอําเภอโกรก
พระ  สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบลบางมะฝอ สถานีบริการประชาชนส่ีแยกสายเอเชีย-เขาทอง ทาทรายตําบล
โกรกพระ(ทรายบก) ทาทรายตําบลบางประมุง(ทรายบก) ทาทรายตําบลยางตาล(ทรายแมนํ้า) โรงโมหินหนาองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ  บริเวณท่ีดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม  ศึกษาในชวง
ระยะเวลา มกราคม 2564 – เมษายน 2564  จุดเก็บตัวอยางการตกสะสมของฝุนในการวิจัยน้ีเก็บตัวอยาง จากจุดเก็บ
ตัวอยางการตรวจวัดฝุนตกจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด       
ดังแสดงในที่ 1ไดแก จุดเก็บตัวอยางที่ 1. สถานีบริการนํ้ามัน เสนทางสายอําเภอโกรกพระ – อําเภอทัพทัน จุดเก็บ
ตัวอยางที่ 2. สถานีบริการประชาชนส่ีแยกอําเภอโกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 3. สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบล
บางมะฝอ  จุดเก็บตัวอยางที่ 4. สถานีบริการประชาชนส่ีแยกสายเอเชีย-เขาทอง  จุดเก็บตัวอยางที่ 5. ทาทรายตําบล
โกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 6. ทาทรายตําบลบางประมุง จุดเก็บตัวอยางที่ 7. ทาทรายตําบลยางตาล  จุดเก็บตัวอยาง   
ที่  8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  จุดเก็บตัวอยางท่ี 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ และจุด
เก็บตัวอยางที่ 10 บริเวณที่ดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

       

       

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอยางฝุนตก ในเขตอําเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด 

        การเก็บตัวอยางของฝุนตกจะใชอุปกรณ Dust fall Jar ใชระยะเวลาในการเก็บตัวอยางระยะเวลา 30 วัน ใชเวลา
เก็บตัวอยางทั้งหมดส่ีเดือน รวมท้ังส้ิน 40 ตัวอยาง โดยจํานวนการเก็บตัวอยางและวันที่ทําการเก็บแลวนํามาวิเคราะห    
หาปริมาณฝุนตก การเก็บตัวอยางฝุนตก  ฝุนตกเปนการเก็บตัวอยางมวลสาร โดยใชเทคนิคเชิงกราวิ เมตริก 
(Gravimetric) หรือการตกตะกอน (sedimentation) เปนการเก็บรวบรวมอนุภาคที่มีมวลเพียงพอท่ีจะตกออกจาก
บรรยากาศโดยแรงโนมถวงของโลก อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยางฝุนตก ประกอบดวย ถังเก็บตัวอยาง เปนถังพลาสติก      
มีกรวยอยูดานบนถังพลาสติกโดยขนาดเสนผานศูนยกลางของกรวยประมาณ 20 เซนติเมตร สูง 37 เซนตเิมตร ขาต้ังขวด
เก็บตัวอยาง ประกอบดวยทอPVC.ช้ัน 13.5 ยาวประมาณ 1.5 เมตรมีเกลียวตอกับตะแกรงสําหรับวางถังพลาสติก        
และฐานคอนกรีต แสดงในภาพที ่2  วธิีการเก็บตัวอยาง  นําอุปกรณเก็บตัวอยางไปวางในจุดที่ตองการเก็บตัวอยาง โดยมี
หลักเกณฑคือ ตองอยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษตางๆ อยางนอย 50 เมตร  ตามแนวราบโดยรอบไมมีกําแพงหรือ       
ส่ิงกีดขวางอื่นใดอยางนอย 10 เมตร  สูงจากพื้นอยางนอย 1.5 เมตรโดยปกติ จะวางไวตลอดชวง 30 วัน ควรมีการบันทึก
สภาพอากาศจากน้ันเก็บถังพลาสติกไปวิเคราะหตอในหองปฏิบัติการโดยควรปดฝาภาชนะเก็บฝุนใหสนิท        
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ภาพที่ 2 อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยางฝุนตกต้ังในจุดเก็บตัวอยาง โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ 

  

ผลการวิจัย 
 ผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนตก ที่เก็บตัวอยางดวยเคร่ืองเก็บตัวอยางฝุนตก (Dust Fall Jar 
Container) ตรวจวัดฝุนตกจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด        
ดังแสดงในรูปท่ี 1ไดแก จุดเก็บตัวอยางที่ 1. สถานีบริการนํ้ามัน เสนทางสายอําเภอโกรกพระ – อําเภอทัพทัน จุดเก็บ
ตัวอยางที่ 2. สถานีบริการประชาชนส่ีแยกอําเภอโกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 3. สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบล
บางมะฝอ  จุดเก็บตัวอยางที่ 4. สถานีบริการประชาชนส่ีแยกสายเอเชีย-เขาทอง  จุดเก็บตัวอยางที่ 5. ทาทรายตําบล
โกรกพระ จุดเก็บตัวอยางที่ 6. ทาทรายตําบลบางประมุง จุดเก็บตัวอยางที่ 7. ทาทรายตําบลยางตาล  จุดเก็บตัวอยาง    
ที่ 8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง จุดเก็บตัวอยางท่ี 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ  และจุด
เก็บตัวอยางที่ 10 บริเวณที่ดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม  สามารถสรุปไดดังนี้  ผลการวิจัยพบวาความเขมขนฝุนตก   
มีคาตํ่าสุดที่ 16.13 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ที่สถานีบริเวณที่ดินสวนบุคคลทําการเกษตรกรรม เดือนมกราคม        
คาความเขมขนฝุนตกสูงสุดที่ 1433.95 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ที่ โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ               
เดือนกุมภาพันธ ความเขมขนชองฝุนตกในเดือนกุมภาพันธ เกินมาตรฐานฝุนตกที่ 133 สถานเีก็บตัวอยางจุดเก็บตัวอยาง
ที่ 8. โรงโมหินหนาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ มีความ
เขมขนฝุนตก ที่ 1121.35 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน และ 1433.95 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ตามลําดับ แสดง
ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลความเขมขนฝุนตก  ในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด 

จุดเก็บ
ตัวอยาง

ที่  

เดือนมกราคม  เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 
พี

เอช 
ฝุนตก 

(mg/m2/day) 
พี

เอช 
ฝุนตก 

(mg/m2/day) 
พี

เอช 
ฝุนตก 

(mg/m2/day) 
พี

เอช 
ฝุนตก 

(mg/m2/day) 
1 7.44 32.26 6.68 59.91 6.23 71.43 6.17 27.65 

2 6.95 84.49 7.37 116.74 6.17 59.14 6.24 32.26 

3 7.45 158.22 7.25 124.42 6.16 46.85 6.15 16.13 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
742 

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

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

งานวิจัย น้ีเก็บตัวอยาง จากจุดเก็บตัวอยางการตรวจวัดฝุนตกจากแหลงกําเนิดในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 10 จุด การเก็บตัวอยางของฝุนตกจะใชวิธี Dust fall container ใชระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง
เวลา 30 วัน ใชเวลาเก็บตัวอยางในชวงเดือนมกราคม 2564   ถึงเดือนเมษายน 2564 รวมท้ังสิ้น 40 ตัวอยาง ผลการวิจัย
พบวาความเขมขนฝุนตกมีคาตํ่าสุดที่ 16.13 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่สถานีบริการประชาชนสามแยกตําบล       
บางมะฝอ   เดือนมษายน  คาความเขมขนฝุนตกสูงสุดที่ 1433.95 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่โรงงานเผาอิฐมอญ
ตําบลบางมะฝอ  เดือนกุมภาพันธ ความเขมขนชองฝุนตกในเดือนกุมภาพันธ จํานวนตัวอยางแปดตัวอยางในย่ีสิบตัวอยาง 
คิดเปนรอยละสี่สิบที่จํานวนตัวอยางเกินมาตรฐานฝุนตกที่ 133 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สถานีเก็บตัวอยางจุดเก็บ
ตัวอยางที่ 8. โรงโมหินหนาอบต.นากลาง  จุดเก็บตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ มีความเขมขนฝุนตก 
ที่ 1121.35 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 1433.95 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ไมโครกรัมตอลูกบาศก
เมตร  นําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยทีผานมาพบวา งานวิจัยน้ีมีความเขมขนฝุนสูงกวาเมื่อเทียบกับงานวิจัย
สถานีวัดฝุนตกบริเวณริมถนนหนาวัดหนองโรง อ เมือง นครสวรรค มีคาความเขมขนฝุนตก 147 และ 136 มิลลิกรัม     
ตอตารางเมตรตอวัน ตรวจวัดเม่ือเดือน ธันวาคม ป 2561 ถึง มกราคม ป 2562 มีคาเกินคามาตรฐานของมาเลเซีย 133  
มิลลกิรัมตอตารางเมตรตอวัน เน่ืองจากประเทศไทยไมมีคามาตรฐานฝุนตก (ธนเดช เย่ียงยงค, 2562) และนําผลการวิจัย
เปรียบเทียบริมถนนในเมืองพิษณุโลกมีคาตํ่าสุดที่ 41.19 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สูงสุด 196.4 ไมโครกรัมตอ        
ลูกบาศกเมตร (กัญจนรัฐ ชมช่ืน, 2558 )  และผลการวิจัยจากฝุนตกจากพ้ืนที่ปลูกออย ของอําเภอศรีสัชนาลัย และ
อําเภอสวรรคโลก จังวัดสุโขทัย มีคาฝุนตกคาเฉลี่ย ที่ 138 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สูงสุดที่ 589 ไมโครกรัมตอลูก
บาศกเมตร  (ศุภชัย เครือศิริ และคณะ, 2554) และงานวิทยานิพนธของขวัญฤทัย ทองบุญฤทธ ความเขมขนของฝุนตก
จากแหลงกําเนิดท่ีมีคาความเขมขนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บอฝงกลบขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ทุงนาและคลังนํ้ามันดิบ 
โดยมีคาความเขมขนของฝุนตกเฉลี่ยซ่ึงเก็บตัวอยางในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนตุลาคม 2553 มีคาเฉล่ีย
เทากับ 306, 223 และ 137 มิลลิกรัมตอตารางเมตรตอวัน ตามลําดับ แหลงกําเนิดท่ีแตกตางกันของจุดเก็บสามารถบอก
ถึงความเขมขนของฝุนตก และในฤดูแลงจะมีฝุนตกสูงกวาในฤดูฝน กลาวในวิทยานิพนธของขวัญฤทัย ทองบุญฤทธ 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

ฝุนตกความเขมขนเกินมาตรฐาน ควรทําการศึกษาแหลงที่มาและ ลดฝุนจากแหลงกําเนิด สามารถศึกษาที่มา
และสามารถทําการศึกษา องคระกอบธาตุในฝุน และ สามารถศึกษาโลหะหนักในฝุนตก ซึ่งงานวิจัย ที่ผานมาพบวาโลหะ
หนักพบมากในเถาจากการเผาใบไมในปา (Pajaree Thonganit, 2017) และสามารถนําผลการวิจัยธาตุในฝุนละออง
ขนาดเล็กจากตางประเทศมาเปรียบเทียบดวย (Park, E. J., et al, 2008) 

 

4 7.64 176.65 7.40 170.51 6.37 25.35 6.79 66.82 

5 7.93 121.35 8.51 98.31 6.63 43.01 6.73 23.04 

6 6.75 92.17 7.63 168.97 5.18 63.75 7.19 16.90 

7 6.63 167.43 8.30 248.85 5.36 39.94 7.31 46.85 

8 6.41 92.17 7.91 1121.35 5.37 59.91 7.35 43.78 

9 6.45 49.16 7.78 1433.95 5.86 33.03 6.78 51.46 

10 7.43 16.90 6.37 32.26 4.88 26.88 8.32 53.76 
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บทคดัยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) ประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอสังคมผูสูงวัย และ           
(2) ศึกษาความตองการบริการสาธารณะท่ีเอ้ือตอสังคมผูสูงวัย โดยใชกลุมตัวอยางคือ ผูสูงวัยหรือตัวแทนสมาชิก          
ในครอบครัวที่มีผูสูงวัย จํานวน 400 ตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบหลายข้ันตอน กําหนดกลุมตัวอยางตามชุมชน 
จํานวน 10 ชุมชน และเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คาเฉล่ีย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนวิจัยเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะ        
ผลการศึกษาพบวา การประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยในเขตเทศบาลนครยะลา        
มีทรัพยากรสําคัญที่สนับสนุนคือ เจาหนาที่ดูแลและจัดกิจกรรมใหกับผูสูงวัย มีการประชาสัมพันธและรวมกลุมเพื่อจัด
กิจกรรมสําหรับผูสูงวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 (จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) สภาพแวดลอมสวนบุคคลมีที่พักอาศัย      
เปนบานช้ันเดียว รอยละ 64.2 การนอนพักจะนอนบนเตียง รอยละ 82.0 หองนํ้าหองสวมเปนแบบโถน่ังชักโครก/ราดนํ้า    
รอยละ 75.0 สวนอุปกรณสําหรับยึดเกาะภายในบานสวนใหญเปนราวบันได รอยละ 87.9 รองลงมาเปนราวในหองนํ้า 
รอยละ 41.9 สภาพปญหาดานชีวิตความเปนอยูของสังคมผูสูงวัยเปนวัยที่มีภาระหน้ีสินสวนตัว รอยละ 41.3 ปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมสวนใหญเปนขยะมูลฝอยทั่วไป รอยละ 18.5 รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ/ฝุนละออง/หมอกควัน รอยละ 
18.0 ความตองการดานการจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสําหรับการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัยมีความตองการชองทาง
พิเศษใหบริการสําหรับผูสูงวัย มีคาเฉล่ียเทากับ 1.41 รองลงมาคือ สิทธิพิเศษ ดานการลดหยอนคารักษาพยาบาล         
ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของภาคเอกชนในกรณีฉุกเฉิน มีคาเฉล่ียเทากับ 1.45 สวนแนวทางการจัดสภาพแวดลอม
และพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยในเขตเมืองภายใตบริบทพื้นที่ชายแดนใต พบวา ควรมีการ
พัฒนาในรูปแบบของพื้นท่ีภายในชุมชน โดยจัดใหเปนแหลงศูนยรวมของการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของผูสูงวัย 
เพ่ือใชเปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกันภายในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวบริเวณ
พื้นที่สาธารณะ เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับการออกกําลังกายและเปนพื้นท่ีพักผอนของผูสูงวัย และการจัดสภาพแวดลอม     
ที่เปนปจจัยเอ้ือตอการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัย  
คําสําคัญ: การพัฒนา, รูปแบบริการสาธารณะ, การจัดสภาพแวดลอม 
 

Abstract 
This objectives of this research were (1) assess public services and the environmental 

management of contributes the aging society and (2) study needs to public services of contributes the 
aging society. Using sample group is aging society or aging society family representatives from 400 
sample. Multi-stage method the sample group was determined 10 communities and randomly selected. 
The research tool was questionnaire. The statistics used in data analysis were mean, percentage and 
standard deviation. The qualitative research section uses logical data analysis. The results of this 
research showed that public services assessment and environmental management of contributes the 
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aging society, Yala city municipality has resources to support the aging society in area. There are 
community officials to take care and organize activities for the aging society, have publicity and group 
together to organize activities for the aging society mean was 2.76 (score of 3 point), for the personal 
environment, characteristics of the single-story dwellings was 64.2%, sleep in beds was 82.0%, 
bathrooms and toilet were toilet bowls type/poured water was 75.0%, most of the devices for fixing in 
the house were handrails was 87.9%, followed by a handrail in the bathroom was 41.9%, as for the 
problem of living conditions of the aging society was 41.3%, of the aging society were burdened with 
personal debt, most of the environmental problems were general solid waste was 18.5%, followed by 
air pollution/dust/smog was 18.0%. The needs for environmental management suitable for the 
livelihood of most of the aging society, most of them have a need for special channels to serve the 
aging society mean was 1.41, followed by privileges such as a reduction in medical expenses in 
hospitals/medical facilities of the private sector in case of emergency mean was 1.45. As for the 
guidelines the environmental management and public service development model that of contributes 
to the aging society in urban area under the context of the southern border, it was found that there 
should be development in models form of an area within the body and mind of the aging society to 
be used as a place for joint activities within the community of environmental management in the form 
of increasing green areas in public areas to be used as an area for exercises and a relaxation area for 
the aging society and setting up an environment management that is contributes to the aging society.  
Keywords: Development, Public Service Model, Environmental Management 
 

บทนํา 
 สังคมไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย โดยในป พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป   

มีจํานวน 11 ลานคน คิดเปนรอยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 ลานคน (กรมสุขภาพจิต, 2562) ประเทศไทยกําลัง
จะกาวเขาสูสังคมผูอายุโดยสมบูรณ (aged society) มีจํานวยผูสูงอายุประมาณ 14.4 ลานคน หรอืเพ่ิมข้ึนเกินรอยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม, 2558) จากขอมูลสถิติผูสูงอายุมีจํานวน 929 ลานคน หรือคิดเปน      
รอยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด (สถานการณผูสูงอายุไทย, 2559) แตเมื่อพิจารณาในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทย
อยูลําดับสองรองจากประเทศสิงคโปรและมากกวาประเทศเวียดนาม (สถานการณผูสูงอายุไทย, 2559) ซึ่งแนวโนม      
ของประชากรโลกจะมผีูสูงวัยเพ่ิมข้ึน อาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรได และขณะเดียวกันการเจริญเติบโต
ของเมืองอยูในชวงของการเปล่ียนผานจากชนบทท่ีถูกพัฒนาเปนเมืองเพิ่มขึ้น สวนวิถีความเปนเมืองจะถูกแทรกแซง   
จากความเจริญทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตาง ๆ และความเปนเมืองไดมีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่มี
ลักษณะทางกายภาพที่ควบคูไปกับความเจริญในดานอ่ืน ๆ เชน ส่ิงสนับสนุนเก่ียวกับโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
เปนตน แตประเด็นที่เก่ียวของกับสุขภาวะดานสุขภาพในกลุมของผูสูงวัยนั้น ความเปนเมืองจัดเปนตัวบงชี้หน่ึงที่สําคัญ   
ซ่ึงนําไปสูผลของสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ เน่ืองจากสภาพรางกายเริ่มเขาสูวัยเสื่อมถอย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวรางกาย 
การเปล่ียนอิริยาบถหรือทาทาง เชน การลุกนั่ง การเดิน การลงนอน การยกของหรือหยิบจับสิ่งของตาง ๆ เริ่มมีความ
ยากลําบาก โดยเฉพาะกลุมท่ีมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพซึ่งจะสงผลตอการใชชีวิตความเปนอยูของผูสูงวัย ดังนั้น            
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะทางกายภาพของเมืองตองพิจารณาเก่ียวกับสุขภาวะและการจัดสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมสําหรับผูสูงวัย เพ่ือใหผูสูงวัยสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางสะดวกและปลอดภัยในพื้นที่ที่เปนสาธารณะ 
โดยอาศัยหลักของการสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักแกสาธารณชนและหนวยงานทุกภาคสวน            
สวนประเด็นของการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพ่ือใหคนทกุชวงวัยสามารถใชประโยชนรวมกันอยางมี
ความสุข อีกทั้งยังมีการสงเสริมใหแกผูสูงวัยมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และมีความสุขในบ้ันปลายของชีวิต ไดแก การจัด
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูสูงวัยไดออกกําลังกาย การจัดสภาพแวดลอมในพื้นท่ีที่อยูอาศัยมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ
ตอการดําเนินชีวิต และการจัดสภาพแวดลอมในพื้นที่ที่เปนพ้ืนท่ีสาธารณะเพื่อเอื้อประโยชนตอสุขภาพของผู สูงวัย       
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ทั้งน้ีผูสูงวัยสามารถจัดสภาพแวดลอมในพื้นที่ที่อยูอาศัยในระดับครัวเรือนและชุมชนไดหรืออาจไดรับการสนับสนุน      
จากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของในพ้ืนท่ีหรือชุมชน เพ่ือใหผูสูงวัยไดมีกิจกรรมอยางตอเนื่องและรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนการสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบของการดูแลที่อาจเกิดขึ้น
ภายในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาลท่ีเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และครอบครัว รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการเงิน การคลังสําหรับการดูแลผูสงูวัย   
  รูปแบบบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือ          
เพ่ือตอบสนองความตองการของสวนรวม โดยเปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝาย
ปกครองท่ีจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชน อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหแกประชาชนและสรางการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม 
โดยมีหลักการที่เปนประเด็นสําคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะตองดําเนินการเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวม สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น มีความเสมอภาค ความตอเน่ือง และความโปรงใส    
ในการใหบริการ 

  การจัดสภาพแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานจัดหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย 
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงวัย หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมใหเปนพื้นท่ีที่ปลอดภัยเหมาะสม      

กับการใชชีวิตประจําวันไมกอใหเกิดอันตรายกับผูสูงวัย โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝายและการยอมรับในสิทธิ์         
ข้ันพื้นฐานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงวัย ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยูอาศัย ส่ิงอํานวยความสะดวกในชุมชน รวมถึงพื้นท่ี
สาธารณะ 

 การเขาสูสังคมผูสูงวัยในพ้ืนที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง มีประชากรในเขตเทศบาลนครยะลา 
จํานวน 60,617 คน ความหนาแนนของประชากร 3,200 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน 27,923 หลัง จํานวน
ครัวเรือน 25,475 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครยะลา, 2562) และจากขอมูลจํานวนผูสูงวัย จํานวน 
5,806 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562) ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจสงผลตออัตราการพึ่งพึงในกลุมของผู
สูงวัย สวนวัยเด็กมีแนวโนมลดลงจึงตองมีความจําเปนที่ตองดูแลกลุมของผูสูงวัย โดยเฉพาะการดูแลทางดานสุขภาพ 
สวัสดิการ อาชีพและรายได และการชวยเหลือเม่ือเกิดกรณีของการเจ็บปวยแบบฉุกเฉิน ภาระในการเลี้ยงดู 
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ความปลอดภัย เปนตน (ปราโมทย ปราสาทกุล, 2559) และรวมถึงสัดสวนของกลุมผูสูงวัย     
ในการเขาสังคมแบบรวมกลุม ติดบานมากกวาชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งนี้ไดมีการสํารวจขอมูลของกลุมผูสูงวัยที่อยูอาศัยในเขต
เมืองเทศบาลนครยะลา เปนบุคคลท่ีมีองคความรูและประสบการณท่ีมีความหลากหลายทั้งทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
และรวมถึงมีหนวยงานของภาครัฐ และเอกชนไดเขามีบทบาทสําคัญในดานการดูแลสุขภาพของผูสูงวัย ไดแก การสงเสริม
คุณภาพชีวิต การดูแลและสงเคราะหผูสูงวัย ความตองการของผูสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสูสังคมผูสูงวัย ปญหาการ
สนับสนุนของครอบครวัที่ไมเพียงพอ เปนตน ดังน้ันภารกิจของหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยการจัดระบบโครงสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการสภาพแวดลอมหรือส่ิงแวดลอมของชุมชน 
ในประเด็นที่เก่ียวของกับผูสูงวัย จึงสงผลใหมีการวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอม   
ที่เอ้ือตอสงัคมผูสูงวัยภายใตบรบิทพื้นที่ชายแดนใตโดยการใชชีวิตท่ีเปนสุขและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพ้ืนที่ชายแดนใต 

กรณศึีกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 
2. เพื่อศึกษาความตองการบริการสาธารณะที่เอ้ือตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพ้ืนที่ชายแดนใต กรณีศึกษา

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนวิจัยแบบผสมผสาน โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย

เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ ผูสูงวัยท่ีขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพกับทาง

เทศบาลนครยะลา จํานวน 5,806 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2562)  โดยดําเนินการผานกลุมเปาหมาย 
ที่สามารถใหขอมูลไดคือ ผูสูงวัยหรือตัวแทนสมาชิกท่ีมีผูสูงวัย ขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน         
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 375 คน ดังน้ี 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)
 

n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N   =   ขนาดของประชากร 
e   =   ความคลาดเคล่ือนของกลุมตวัอยางเทาที่จะยอมรับเมื่อระดับนัยสําคัญ 0.05 
𝑛 =  

5,806

1 + 5,806(0.05)
 

= 374.21 คน หรือประมาณ  375 คน 
แตคณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บแบบสอบถามเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไว เพื่อปองกันและลดความผิดพลาด โดยได
แบบสอบถามกลับคืนท่ีมคีวามสมบูรณและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล จํานวน 400 ชุด  

2. วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบหลายขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สุมตัวอยางแบบแบงกลุม       
ตามชุมชน โดยการคัดเลือกชุมชนแบบเจาะจง จํานวน 10 ชมุชน ประกอบดวย 1) ชุมชนการเคหะ 2) ชุมชนหนาศูนยแม
และเด็ก 3) ชุมชนหลังวัดเมืองยะลา 4) ชุมชนมุสลิมสัมพันธ 5) ชุมชนบานรม 6) ชุมชนเบญจมิตรสัมพันธ 7) ชุมชน
สามัคคี 8) ชุมชนผังเมือง 4 9) ชุมชนคูหามุข และ 10) ชุมชนคุปตาสา และขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบแบงกลุม โดยการ
จําแนกเปนประเภทตาง ๆ คือ แกนนําชุมชน ตัวแทนสมาชิกในครอบครวัที่มีผูสูงอายุ ตัวแทนผูสงูอายุจากชุมชน ตัวแทน
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงวัย 

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม ทั้งที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด  
วิธีวิจัยเชิงคณุภาพ กําหนดกลุมเปาหมายคือ แกนนําชุมชน ตวัแทนสมาชิกในครอบครัวที่มผูีสูงอายุ  ตัวแทนผูสูงอายุจาก
ชุมชน ตวัแทนเจาหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงวัย โดยใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุม 
 

ผลการวิจัย 
การสํารวจขอมูลเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสังคมผูสูงวัย 

ภายใตบริบทพ้ืนที่ชายแดนใต กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดผลการศึกษาดังน้ี 
1. ขอมูลทั่วไป 

  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.0 และเพศชาย รอยละ 40.0 อายุ       
สวนใหญอายุระหวาง 51-59 ป รอยละ 32.8 รองลงมาคือ อายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 29.8 การศึกษาสวนใหญระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 24.8 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 23.8 อาชีพสวนใหญมีอาชีพรับจาง รอยละ 28.6 
รองลงมาคือ คาขาย ขาราชการ ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 26.4, 11.9 และ 9.7 ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอเดือน    
สวนใหญตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท รอยละ 68.2 โรคประจําตัวสวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 60.3 แตเม่ือ
พิจารณาเก่ียวกับโรคประจําตัวที่เกิดข้ึนสวนใหญเปนโรคความดัน รอยละ 33.3 รองลงมาคือโรคเบาหวาน รอยละ 24.5 
ความถนัด/ความสามารถพิเศษสวนใหญมีความถนัดในดานเกษตรกรรม รอยละ  34.5 รองลงมาคือ หัตถกรรม รอยละ 
19.8 ลักษณะโครงสรางของครอบครัวสวนใหญอาศัยอยูกับคูสมรสและบุตร รอยละ 29.0 รองลงมาคือ อาศัยอยูกับ        
คูสมรส บุตรและหลาน อยู กับคูสมรสเทาน้ัน และอยู กับบุตรเทาน้ัน รอยละ 26.3, 16.3 และ 13.5 ตามลําดับ           
ความผูกพันในชุมชนสวนใหญเปนคนในพื้นที่ รอยละ 85.3 ระยะเวลาของการอยูอาศัยในชุมชนสวนใหญอาศัยอยูมา
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มากกวา 30 ป รอยละ 22.0 รองลงมาคือ อาศัยอยูระหวาง 6-10 ป ระหวาง 16-20 ป และระหวาง 11-15 ป รอยละ 
18.9, 16.0 และ 15.0 ตามลําดับ 

2. ประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพื้นที่ชายแดนใต 
กรณีศกึษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

  จากการสํารวจพบวา สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอสังคมผูสูงวัยในลักษณะของการอยูอาศัย สวนใหญ     
อยูอาศัยเปนแบบบานชั้นเดียว รอยละ 64.2 รองลงมาคือบานสองชั้น รอยละ 35.5 ลักษณะของการนอนพักสวนใหญ
นอนบนเตียง รอยละ 82.0 รองลงมาคือ นอนบนพ้ืน รอยละ 18.0 ลักษณะของหองนํ้าหองสวมสวนใหญเปนแบบโถนั่ง
ชักโครก/ราดนํ้า รอยละ 75.0 รองลงมาคือ สวมซึม (น่ังยอง ๆ) รอยละ 20.8 สวนอุปกรณเก่ียวกับราวสําหรับ            
การยึดเกาะภายในบานสวนใหญไมมี รอยละ 69.0 แตถามีสวนใหญเปนราวบันได รอยละ 87.9 รองลงมาเปนราว        
ในหองนํ้า รอยละ 41.9  

  ในดานการประเมินเก่ียวกับทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานผูสูงวัย พบวา สวนใหญ         
มีเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ เขามาดูและจัดกิจกรรมใหกับผูสูงวัยในชุมชน มีเจาหนาที่ของเทศบาลเขามามีบทบาท
สําคัญในดานของการประชาสัมพันธหรือชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานและการสงเสริมดานการดูแลผูสูงวัยเพ่ือใหทราบ
ขาวสารอยางตอเน่ือง และในชุมชนมีการรวมกลุมเพ่ือจัดกิจกรรมสําหรับการดูแลผูสูงวัย มีคาเฉลี่ยเทากันทั้ง 3 ประเด็น 
คือ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.76 รองลงมาคือ ในชุมชนมีอาคารสถานท่ีที่มีความพรอมสําหรับการดูแลผูสูงวัย เชน สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีสามารถพักฟนได ในชุมชนมีเคร่ืองมอื อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่มีความพรอมและเหมาะสมสําหรับการดูแล/จัดกิจกรรมใหกับผูสงูวัย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.41 และ 2.34 ตามลําดบั 

   ในดานสภาพปญหาดานชีวิตความเปนอยูของสังคมผูสูงวัย พบวา สวนใหญมีภาระหน้ีสินสวนตัว    
รอยละ 41.3 รองลงมา ยาเสพติดในชุมชน/หมูบานที่อาศัยอยู มีภาระหน้ีสินของครอบครัว รายไดของครอบครัวไมม่ังคง 
มีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของคนในชุมชน รอยละ 38.8, 37.5, 36.5, 27.3 และ 
27.0 ตามลําดับ ซ่ึงอาจสงผลใหผูสูงวัยมีความวิตกกังวลกับเร่ืองความเจ็บปวย กลัวการไมมีที่พึงพิง กลัวการที่ไมมีบุคคล
ในครอบครัวชวยเหลือเก้ือกูลหรือการใหความรักและความอบอุนและการเอาใจใสจากลูกหลาน เปนตน 
   ในดานสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมของสังคมผูสูงวัย พบวา สวนใหญเปนประเด็นของขยะมูลฝอย
ทั่วไป รอยละ 18.5 รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ/ฝุนละออง/หมอกควัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น
รบกวน และมลพิษทางเสียง/เสียงรบกวน รอยละ 18.0, 14.3, 12.0 และ 11.5 ตามลําดับ เ น่ืองจากการ                     
จัดสภาพแวดลอมบริเวณรอบบานควรเปนพื้นท่ีสําหรับการพักหยอนใจหรือเหมาะกับการทํากิจกรรมของผูสูงวัยโดยการ     
จัดวางไมระเกะระกะหรือเปนที่ขาดความปลอดภัย  

  ในดานการประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวันของสังคมผูสูงวัย พบวา สวนใหญ       
มีพฤติกรรมที่ทําเปนประจําคือ การอาบนํ้าทําความสะอาดรางกายวันละ 2 ครั้ง (เชา-เย็น) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92  
รองลงมาคือ การลางมือกอนรบัประทานอาหาร การลางมือหลังรับประทานอาหาร การทําความสะอาดที่อยูอาศัยทุกวัน 
การทําความสะอาดหองนํ้า/หองสวมอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร/ครัว มีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.81, 2.81, 2.78, 2.78 และ 2.77 ตามลาํดับ 

3. ความตองการบริการสาธารณะท่ีเอ้ือตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพื้นท่ีชายแดนใต กรณีศึกษา
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

  จากการสํารวจความตองการบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัย พบวา ความตองการดานการ
จัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัยสวนใหญ มีความตองการชองทางพิเศษสําหรับการ
ใหบริการสําหรับผูสูงวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.41 รองลงมาคือ สิทธิพิเศษ เชน การลดหยอนคารักษาพยาบาล                
ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของเอกชนกรณีฉุกเฉิน สิทธิเบิกจายของขาราชการ ปายสัญลักษณบอกทาง/ปายคําเตือน
ตาง ๆ ความตองการที่เอื้อตอปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีพ และการมีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับการทํากิจกรรมหรือพักผอนในพ้ืนที่
ตาง ๆ อยางเพียงพอและปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.45, 1.46, 1.56 และ 1.59 ตามลําดับ  

4. แนวทางการจัดสภาพแวดลอมและพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัยในเขตเมือง
ภายใตบริบทพ้ืนที่ชายแดนใต กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 
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   จากการสํารวจขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนกลุมผูสูงวัยภายใตบริบทพ้ืนที่ชายแดนใต    
มีรายละเอียดดังน้ี 

1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนโดยจัดใหเปนแหลงศูนยรวมของการดูแลสุขภาพรางกาย 

และจิตใจของผูสูงวัย เน่ืองจากสภาพรางกายมีความเสื่อมถอยไปจากสภาพปกติ ดังน้ันควรมีสถานท่ีสําหรับการทํา
กิจกรรมรวมกันภายในชุมชนเพื่อลดความทุกขท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสงผลใหจิตใจแจมใสที่เปนสุขเพ่ิมขึ้น   

2) การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะ  เพ่ือใช 
เปนพื้นท่ีสําหรับการออกกําลังกายและเปนพ้ืนที่สําหรับการพักผอนของผูสูงวัย อีกทั้งเปนการผอนคลายและทําให
อารมณแจมใส 

3) การจัดสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยเอื้อตอการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัย โดยจัดใหสภาพแวดลอมมี 
ความปลอดภัยที่เปนภายในบานและนอกบานหรือชุมชนพ้ืนที่ที่อยูอาศัย 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบบรกิารสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสังคมผูสูงวัยภายใตบริบทพ้ืนท่ีชายแดน

ใต กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใชกลุมตัวอยางคือ ผูสูงวัยหรือตัวแทนสมาชิกในครอบครัวที่มีผู สูงวัย จํานวน 400 ตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง        
เปนแบบหลายข้ันตอน กําหนดกลุมตัวอยางตามชุมชน จํานวน 10 ชุมชน และเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือ      
ที่ใชในการวิจัยคอื แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา การประเมินทรพัยากรในดานการดูแลผูสงูวัย สวนใหญเทศบาลนคร
ยะลามีระบบการดูแลผูสูงวัยโดยเจาหนาที่ของชุมชน ซึ่งเจาหนาที่ของชุมชนมีบทบาทเก่ียวกับการประสานงานระหวาง
เทศบาลนครยะลากับผูสูงวัย จึงเปนปจจัยที่สําคัญในดานทรัพยากรที่เอ้ือตอการดูแลผูสูงวัย ทั้งน้ีผลที่ไดมีความสัมพันธ
กับขอมูลคือ เทศบาลนครยะลามีเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทในการดูแลและจัดกิจกรรมใหกับผูสูง
วัยภายในชุมชน มีการประชาสัมพันธหรือช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินงานดานการดูแลผูสูงวัยเพ่ือใหทราบขาวสาร         
อยางตอเน่ือง และภายในชุมชนมีการรวมกลุมเพ่ือจัดกิจกรรมสําหรับการดูแลผูสูงวัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของทักษิกา ชัชวรัตน และสุภาภรณ อุดมลักษณ (2560) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแนวทางการสงเสริม
การดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของผูสูงอายุ ในประเด็นของ การสงเสริมกิจกรรมทางสังคม ไดแก การแสวงหาเพ่ือนตางวัย 
การทําสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การออกสังคม การรวมงานของชุมชนชมรมผูสูงอายุ มีผลให
ผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมีความสุข การพัฒนาสิ่งใดก็ตามที่เปนแนวทางในการสงเสริมใหผูสูงอายุ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา มักจะไดรับการยอมรับและไดรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและสามารถนําไปใชได
จริง สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอสังคมผูสูงวัย เปนขอมูลสวนบุคคลของแตละครอบครัวพบวา ลักษณะของการอยูอาศัย      
เปนบานช้ันเดียว รอยละ 64.2 ลักษณะของการนอนพักจะนอนบนเตียง รอยละ 82.0 ลักษณะของหองนํ้าหองสวม      
เปนแบบโถน่ังชักโครก/ราดนํ้า รอยละ 75.0 อุปกรณเก่ียวกับราวยึดเกาะภายในบานสวนใหญไมมีการติดต้ัง รอยละ 69.0 
แตถามีการติดต้ังสวนใหญเปนราวบันได รอยละ 87.9 ซึ่งการใหความสําคัญเก่ียวกับราวที่ใชสําหรับการยึดเกาะในกลุม
ของผูสูงวัยเพื่อใหผูสูงวัยสามารถชวยเหลือตนเองโดยการพยุงตัวเพื่อความสะดวกในการเดินขึ้นลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
บันได ท้ังน้ีบันไดในแตละข้ันควรมีขนาดและความสูงสม่ําเสมอ ไมชนัมากจนเกินไป และควรเลอืกพื้นบันไดที่มีสีไมฉูดฉาด
ดูลายตา เพ่ือชวยใหผูสูงวัยสามารถมองเห็นไดงาย รองลงมาเปนราวในหองนํ้า รอยละ 41.9 โดยเฉพาะราวจับบริเวณ    
โถน่ังเพื่อชวยในการพยุงตัวขณะลุกน่ังและเปนการลดการเกิดอุบัติเหตุของการลื่นลมในหองนํ้า ซ่ึงจากการรายงาน
สถานการณผูสูงอายุของประเทศไทยสวนใหญพบปญหาการเกิดอุบัติเหตุเก่ียวกับการลื่นลม โดยคร่ึงหน่ึงล่ืนลมมากกวา
หน่ึงครั้งรอยละ 40.0 ของการล่ืนลมมักเกิดขึ้นภายในที่อยูอาศัย โดยเฉพาะบริเวณหองนํ้า/บันได สภาพปญหาดานชีวิต
ความเปนอยูของสังคมผูสูงวัย พบวา ปญหาดานชีวิตความเปนอยูของสังคมผูสูงวัยจะมีภาระหน้ีสินสวนตัว รอยละ 41.3 
รองลงมา ยาเสพตดิในชุมชน/หมูบานที่อาศัยอยู มีภาระหน้ีสินของครอบครัว รายไดของครอบครัวไมม่ังคง มีภาระเล้ียงดู
สมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของคนในชุมชน รอยละ 38.8, 37.5, 36.5, 27.3 และ 27.0 ตามลําดับ  
ซ่ึงจากสภาพปญหาของการมีหนี้สินสวนตวัของผูสูงวัยน้ัน ควรมีการวางแผนเก่ียวกับแนวทางในการจัดการสําหรับบุคคล
ในรุนตอไปกอนท่ีจะเขาสูสังคมผูสูงวัย ซึ่งสอดคลองกับทักษิกา ชัชวรัตน และสุภาภรณ อุดมลักษณ (2560) ที่ไดศึกษา
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การพัฒนาแนวทางการสงเสริมการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของผูสูงอายุ ในประเด็นของการสงเสริมความเขมแข็ง       
ดานจิตใจ ไดแก มีความเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต มีความเชื่อม่ันในความสามารถ         
ของตนเอง มีความเบิกบานและสดช่ืน มีชีวิตชีวา มีความสงบสุขและการยอมรับ และเปนที่เคารพรักของคนท่ัวไป       
และสอดคลองกับอนุชา มวงใหญ (2561) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับแนวคิด และวิธีการ เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา         
ของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการสงเสริมการมีงานทําใหกับผูสูงอายุตามความเหมาะสมในชุมชนเปนส่ิงที่สามารถสรางคุณคา
ใหกับผูสูงอายุ บทบาทของครอบครัว และการมีสวนรวมของหนวยงานในชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการดูแลความสุข
ทั้งทางดานรางกาย ทางดานจิตใจ ทางดานเศรษฐกิจ ความตองการทางสังคม และการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล
มากขึ้น ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมการใหความรักและความอบอุนภายในครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง และการ
สนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐโดยเฉพาะดานกฎหมายและระเบียบใหกับผูสูงอายุสามารถมีงานทําและมีรายได
สนับสนุนบางสวนจากหนวยงานของภาครัฐ สภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมของสังคมผูสูงวัย พบวา ปญหาดานสิ่งแวดลอม
ของสังคมผูสูงวัยสวนใหญเปนประเด็นของขยะมูลฝอยทั่วไป รอยละ 18.5 รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ/ฝุนละออง/
หมอกควัน สวนใหญเปนฝุนจากรถบรรทุก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาเร่ืองกล่ินเหม็นรบกวนสวนใหญมีแหลงกําเนิด
จากขยะมูลฝอย และมลพิษทางเสียง/เสียงรบกวนสวนใหญจากยานพาหนะ รอยละ 18.0, 14.3, 12.0 และ 11.5 
ตามลําดับ ประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวันของสังคมผูสูงวัย พบวา พฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวัน
ของผูสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมที่ทําเปนประจําคือ การอาบนํ้าทําความสะอาดรางกายวันละ 2 คร้ัง (เชา-เย็น) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.92 รองลงมาคือ การลางมือกอนรับประทานอาหาร การลางมือหลังรบัประทานอาหาร การทําความสะอาดที่อยู
อาศยัทกุวัน การทําความสะอาดหองนํ้า/หองสวมอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง การทําความสะอาดที่ประกอบอาหาร/ครัว 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81,  2.81, 2.78, 2.78 และ 2.77 ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาผูสูงวัยมีการจัดการทางดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและเพ่ือการดูแลสุขภาพทางดานกายภาพเปนสวนใหญ ควรเพิ่มประเด็นเก่ียวกับการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงวัย  

ความตองการบริการสาธารณะที่เอ้ือตอสังคมผูสูงวัย พบวา ความตองการดานการจัดการสภาพแวดลอม       
ที่เหมาะสําหรับการดํารงชีพของสังคมผูสูงวัยสวนใหญมีความตองการชองทางพิเศษใหบริการสําหรับผูสูงวัย มีคาเฉล่ีย
เทากับ 1.41 รองลงมาคือ สิทธิพิเศษ เชน การลดหยอนคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของภาคเอกชน
ในกรณีฉุกเฉิน สิทธิเบิกจายของขาราชการ ปายสัญลักษณบอกทาง/ปายคําเตือนตาง ๆ ความตองการที่ เอ้ือตอ
ปจจัยพื้นฐานการดํารงชีพ และการมีพื้นที่สีเขียวสําหรับการทํากิจกรรมหรือพักผอนในพ้ืนที่ตาง ๆ อยางเพียงพอ       
และปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.45, 1.46, 1.56 และ 1.59 ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุมของผูสูงวัยมีความตองการความสะดวก
และปลอดภัยตอการดํารงชีพและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แนวทางการจัดสภาพแวดลอมและพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคมผู สูงวัย พบวา ควรมี           
การพัฒนาในรูปแบบของพ้ืนที่ภายในชุมชนใหเปนแหลงศูนยรวมของการดูแลสขุภาพรางกายและจิตใจของผูสูงวัย เพ่ือใช
เปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกันภายในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนที่
สาธารณะ เพื่อใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับการออกกําลังกายและเปนพ้ืนที่พักผอนของผูสูงวัย และการจัดสภาพแวดลอม           
ที่เปนปจจัยเอ้ือตอการดํารงชีพของสังคมผูสูง  

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1) ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยในประเด็นดังกลาว พบวา ผู สูงวัยมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพ           

และคาใชจายที่เกิดขึ้น ดังน้ันตองมีการวางแผนการออมใหแกผูสูงวัยในรุนตอไป เพื่อใหผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ      
ไมกอใหเกิดปญหาทางดานสงัคมตามมา 

2) ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
(1) ควรเพ่ิมในประเด็นของการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอสังคมผูสูงวัย

ทั้งท่ีมาจากปจจัยภายในและภายนอกของครอบครวั สูการนําไปจัดการดานคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยท่ีมีคณุภาพและย่ังยืน  
(2) ควรมีการเปรยีบเทียบกลุมอายุของผูสูงวัยที่สามารถใชชีวิตไดปกติ กับผูสูงวัยที่ตองมีคนดูแลอยางตอเน่ือง 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
751 

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

เอกสารอางอิง 
กรมกิจการผูสูงอายุ. (2562). มาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแหงชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ (ฉบับปรับปรุง). ฉบับที่ 2.  
  กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชซิ่ง จํากัด (มหาชน). กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนา 

สังคมและความม่ันคงของมนุษย. 
กรมอนามัย. (2562). แผนปฏิบัติราชการระยะ  3  ป (พ.ศ. 2563 – 2565). กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย กระทรวง 
  สาธารณสุข.  
ทักษิกา ชชัวรัตน และสภุาภรณ อุดมลักษณ. (2560) การพัฒนาแนวทางการสงเสริมการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาของ 

ผูสูงอายุ. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต. 4(3): 176-188. 
นันทวุฒิ จําปางาม. (2562). การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม : สขุภาวะที่ดีในสังคมผูสูงวัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 
  อสีเทิรนเอเชีย 13(2): 63-73. 
ฝนทิพย  ชูประเสริฐ (2555). การประเมินการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาล 

ตําบลยางออม จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตําบลหนองตอมพัฒนา จังหวัดเชียงใหม. (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).  

พนิดา ภูงามดี และ เอกพร  รักความสุข. (2559). การพัฒนาการบริการสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชวง 
  ป พ.ศ. 2560-2564. วารสารมหาจุฬาวิชาการ 5(1): 168-183.  
ภาวดี  ทะโกรราช. (2559). การดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปญญาทองถิ่น. วารสารสังคมศาสตรปริทรรศน 5(3):  
  217-230. 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. (2560). สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2559. นครปฐม: บรษิัท พริ้นเทอรี่  

จํากัด. 
วันชัย สุขตาม. (2558). การพัฒนาทุนมนุษยวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน : รูปแบบและแนวปฏิบัติ.วารสารจุฬาวิชาการ  

2(2): 115-126. 
ศรุดา สมพอง. (2559). โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
  มนุษย. สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย. 
สภาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2557). เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม : ขอเสนอการปฏิรูปประเทศเรื่อง  
  เศรษฐกิจผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร: กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ 

สภาผูแทนราษฎร. 
สุดนิรันดร เพชรรัตน, รุงอรุณ บุญถาน, ศานติ จินตรัตน และ มัตติกา บุญมา. (2557). การจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9(2):  
            70-85.  
สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2560). สรุปสาระสําคัญแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม. (2558). การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาสมกับผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ: สํานักงานกิจการโรงพิมพ 
  องคการสงเคราะหทหารผานศึก. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ.   
สํานกังานอนามัยสิ่งแวดลอม. (2560). การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียง. กรุงเทพฯ:  

สํานกัอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 
อนุชา มวงใหญ. (2561). แนวคดิและวิธีการ เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาของผูสูงอายุ. ในการประชุมวิชาการ 

ระดับชาต ิพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 7. มหาวิทยาลัยพะเยา: 2510-2518.  
เอกพร รักษาความสุข. (2560). การใหบริการสาธารณะแนวใหมโดยสํานักงานรัฐสภาพประจําจังหวัด. วารสาร
 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3(1): 140-150. 
 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
752 

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

เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 
Chanee-Durian Seeds Chips 

นฤมล อภินันทสวัสด์ิ*, ประพิมพร วัณณฤกขษศ, ภัทราวดี ศิริอํานวยลาภ, เบญญาลักษณ ศุภพิชญนาม 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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บทคดัยอ 
งานวิจัยเร่ืองเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตมเมล็ดทุเรียน     

ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดและเพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียน
พันธุชะนีทอด โดยกําหนดระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียนกอนนํามาทอดที่ 11, 12, 13, 14 และ 15 นาที นําผลิตภัณฑ
เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดที่ไดมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น เน้ือสัมผัส รสชาติ และความชอบ
โดยรวม โดยนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรที่มีความรูดานอาหารจํานวน 30 คน ทําการทดสอบดวยวิธีการใหคะแนน
ความชอบ 1 – 9 (9 Point hedonic Scale) พบวาผูทดสอบใหคะแนนเฉล่ียทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวม
ของผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดที่ระยะเวลาตม 11 นาทีมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 7.86 คะแนน อยูใน
ระดับชอบมาก นําผลิตภัณฑท่ีมาทดสอบการยอมรับของผูบริโภคทั่วไป จํานวน 100 คน ทําการทดสอบดวยวิธีการ      
ใหคะแนนความชอบ 1-5 (Point hedonic Scale) พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับดานเน้ือสัมผัสมากที่สุดโดยมีคะแนน
เฉลี่ยอยูที่ 4.37 คะแนน ดานความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.24 คะแนน โดยอยูในระดับความชอบเดียวกัน     
คือ ชอบมากที่สุด และผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดรอยละ 95 ของผูบรโิภค 
คําสําคัญ: เมล็ดทุเรียนพันธุชะนี, เมล็ดทุเรียนทอด และการตม 

 

 Abstract 
  This research on Chanee-Durian Seeds chips aimed to study the optimum time for boiling 
durian seeds in the fried Chanee-Durian Seeds products and to study the consumers acceptance of the 
fried Chanee-Durian Seeds products. The time treatments for boiling durian seeds before frying were 
11, 12, 13, 14, and 15 minutes, respectively. Then, the fried Chanee-Durian Seeds products were 
assessed for sensory quality in terms of color, odor, texture, taste, and overall preference. Thirty 
students in the Home Economics course with food knowledge was tested using a scores of 1 to 9 on 9 
point hedonic scale. Found that the test subjects gave the highest average sensory score in terms of 
overall liking of the fried durian seed products at 11 min boiling time. With an average score of 7.86 
points, it is the best score at a very like level. Then bring the most recognized products. To test the 
acceptance of general consumers one hundred people were tested using a score of 1 to 5 on 5 point 
hedonic scale. Found that consumers rated the texture the most, with an average score of 4.37. The 
total score of the level of liking as most liked was an average score of 4.24, with and consumers 
accepted the fried durian seed products by 95 percent of consumers. 
Keywords: Chanee-Durian seeds, Durian seeds chips and Boiling 

 

บทนํา 
เมล็ดทุเรียน เปนสวนเหลือท่ีถูกทิ้งภายหลังจากการบริโภคและการแปรรูปที่พบวามีจํานวนมากจากผลิตภัณฑ

ตาง ๆ เชน ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนอบแหง เปนตน จากการแปรรูปดังกลาวทําใหเกิดวัสดุเหลือใชจาก
กระบวนการผลิตขึ้น เชน เปลือกและเมล็ดทุเรียน ซ่ึงในทุเรียน 1 ผล จะประกอบดวยเปลือกรอยละ 58.56 เน้ือรอยละ 
28.51 และเมล็ดรอยละ 12.93 (ลอืพงษ ลือนาม และจรญูพงศ เทียมประทีป, 2552 : 36) ในป พ.ศ. 2563 มีผลผลิตรวม
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ของทุเรียนทั้งประเทศรวม 1,145,919 ตัน ความตองการบริโภคทุเรียนในรูปผลสดในประเทศ 339,900 ตัน โดยในเดือน
พฤษภาคมและเดือนสิงหาคมจะมีทุเรียนออกมากที่สุดรอยละ19.41 เดือนพฤษภาคมจะเปนทุเรียนจากพื้นที่ภาค
ตะวันออก เดือนสิงหาคมเปนผลผลิตทุเรียนจากพื้นที่ภาคใต ป พ.ศ. 2562 การสงออกผลิตภัณฑทุเรียนแชแข็ง 25,932 
ตัน ทุเรียนอบแหง 215 ตัน และทุเรยีนกวน 1,211 ตัน (สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา, 2563 : 4-7) จึงสงผล
ใหมีวัสดุเหลือทิ้งสวนเมล็ดปริมาณมาก เมล็ดทุเรียนสามารถบริโภคไดเหมือนเมล็ดขนุน ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
นิยมนําเมล็ดทุเรียนนํามาน่ึง ค่ัว หรือทอด เมล็ดทุเรียนที่แกเต็มที่มีอะไมโลสรอยละ 78 ของนํ้าหนักแหง มีโปรตีนรอยละ 
7  (วริศชนม นิลนนท, กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ, 2562 : 115) คุณคาทางโภชนาการของแปงที่ไดจากเมล็ด
ทุเรียน 100 กรัม ใหพลงังาน 364.94 กิโลแคลอร ีโปรตีน 7.11 กรัม ไขมัน 0.37 กรัม คารโบไฮเดรต 83.28 กรมั เสนใย 
16.8 กรัม นํ้าตาล 0.21 กรัม ธาตุเหล็ก 4.51 มิลลิกรัม วิตามินซี 9.08 มิลลิกรัม วิตามินเอ 22.20 ไมโครกรัม วิตามินอี 
0.47 มิลลิกรัม ปริมาณอะไมโลสรอยละ 20 และไมพบกลูเตน(Thankhanithikun, Chaikla, & Nikomtat, 2020 : 605 
- 609) 

การทอดเปนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับความนิยมวิธีหน่ึง เปนการนําอาหารใสลงในนํ้ามันขณะ
รอน ผิวหนาของช้ินอหารจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหน้ําในอาหารระเหยกลายเปนไอ การระเหยจะคอย ๆ 
เคล่ือนเขาไปดานในช้ินอาหาร ทําใหผิวหนาของอาหารมีลักษณะเปนเปลือกแหงแข็งหุมช้ินอาหารไวอุณหภูมิที่ผิวหนา
อาหารจะเพิ่มขึ้นเทากับอุณหภูมิของนํ้ามันที่ทอด (Wannapakhe & Ngaouwthong, 2014: 66) 

การเตรียมกอนทอดมีผลตอคุณภาพของผลิกภัณฑในวัตถุดิบท่ีมีสวนประกอบของแปง เชน ขาว, ถ่ัวเขียว, เมล็ด
ขนุน และเมล็ดทุเรียนเปนตน การเกิดเจลของแปงและความชื้น เปนปจจัยที่สงผลตอการขยายตัวของผลิตภัณฑประเภท
ทอด และการคืนตัวของแปง (retrogradation) ในวัตถุดิบท่ีมีอะไมโลสสูง จะมีผลตอการเกิดรีโทรเกรเดชันไดมากกวาอะ
ไมโลเพกติน ซ่ึงสงผลตอการขยายตัวและชวยใหเน้ือสัมผัสดีขึ้นเม่ือนําไปแชแข็งกอนทอด ดังน้ันการเตรียมกอนทอดดวย
วิธีการตมจะสงผลตอความชื้น การขยายตัวเพ่ิมขึ้น และความแข็งของผลิตภัณฑลดลง สวนขั้นตอนการอบแหงหลังจาก
การตมสงผลตอความชื้นในผลิตภัณฑ หากมีความช้ืนมาก (56%) จะสงมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน และความแข็งของ
ผลิตภัณฑลดลง (Siriwongwilaichat & Wiyakaew, 2019 : 143-147)(พิมเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท, 
ม.ป.ป.) 

การนําเมล็ดทุเรียนที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดกรอบซ่ึงการทอดเปนการ
ถนอมอาหารที่สามารถชวยยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาซ่ึงลักษณะอาหารที่ไดจะมีนํ้าหนักเบาและสะดวกตอ            
การรับประทานทั้งยังเปนอีกหน่ึงวิธีที่ชวยเพิ่มมูลคาใหกับเมล็ดทุเรียนสามารถรับประทานเปนขนมขบเค้ียวและเปน     
อีกหน่ึงทางเลือกใหกับผูบริโภคเมล็ดทุเรียนไดอีกดวย  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด  
2. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศกึษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดโดยดัดแปลงจากสูตรและวิธีการทําเมล็ดขนุนทอด

กรอบ (ภัทราวดี ศิริอํานวยลาภ และคนอ่ืน ๆ, 2564: 364). สวนผสมไดแก เมล็ดทุเรียนพันธชะนีแกจัด 100 กรัม 
นํ้าเปลา (สําหรับตม) 1000 กรัม นํ้ามันปาลม ( สําหรับทอด) 1000 กรัม  

กรรมวิธีการผลิตเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดลางเมล็ดทุเรียน ปอกเปลือกสไลดดวยเคร่ืองสไลดเมล็ดทุเรียนหนา 
1 มลิลิเมตร นําเมลด็ทุเรียนสไลดตมในนํ้าเดือดระยะเวลา 11, 12, 13, 14 และ 15 นาที ตักขึ้นพักไวใหสะเด็ดนํ้า นําเขา
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ช่ัวโมง ตั้งเตาไฟฟาที่ 300 watt นํ้ามันอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส 
นําเมล็ดทุเรียนลงทอดเปนเวลา 2 นาที ตักขึ้นพักไวบนตะแกรงท่ีรองดวยกระดาษซับนํ้ามัน นําเขาตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง บรรจุใสถุงและซีลปากถุงปดสนิท 
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2. ศึกษาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดานรสชาติ สี กล่ิน เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม        
ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9 point hedonic scale) ใชผูทดสอบจํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียรายคู (LSD) วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ RCBD (Randomized 
Complete Block Design) 

3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค โดยศึกษาขอมลูทั่วไป การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส ดานรสชาติ 
สี กลิ่น เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 1 ถึง 5 (5 point hedonic scale) และการ
ยอมรับของผูบริโภค โดยใชผูบริโภคจํานวน 100 คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปหาความถี่ คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวจิัย 
  (1) เตาไฟฟา (ตรา Homemate) (2) หมอสแตนเลส (เสนผานศูนยกลาง 18 เซนติเมตร) (3) ตะหลิวโปรง     
(4) เคร่ืองช่ัง (ดิจิตอล 1 ตําแหนง ตรา Tanita) (5) Vernier caliper (6) มีดปอก (7) เทอรโมมิเตอร แทงแกว (8) ชาม
กระเบื้อง (9) เคร่ืองสไลดไฟฟา   (10) ตะแกรงขนม (11) กระดาษซับนํ้ามัน (12) อางผสมสแตนเลส (13) ถาดสแตนเลส 
(14) เคร่ืองซีล ปดปากถุง (ตรา Fiji impulse รุนP-200) (15) ถุงแกว OPP (16) ตูอบลมรอน (ตรา Eureka) (16) 
แบบสอบถามการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point hedonic scale (17) แบบสอบถามการยอมรับทางประสาท
สัมผัส 5 Point hedonic scale 
 

ผลการวิจัย 
1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดที่ใชระยะเวลาในตมเมล็ดทุเรียนที่ 11, 12, 

13, 14 และ 15 นาที ผลการศึกษาพบวา เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดทั้ง 5 ตัวอยางมี สี รสชาติ และกล่ินเหมือนกันคือ     
มีสีเหลืองทองแกมนํ้าตาล รสชาติหวานมันเล็กนอย และมีกล่ินของนํ้ามันเล็กนอย ดานเน้ือสัมผัสที่ระยะเวลาในการตม
เมล็ดทเุรียน 11 นาที มีเน้ือสัมผัสกรอบรวน ระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 12 และ 13 นาที มีเนื้อสัมผัสกรอบรวนเบา 
ระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 14 และ 15 นาที กรอบรวนเบามาก 

    
 

11 นาท ี 12 นาท ี 13 นาที 14 นาที 15 นาที 
 

ภาพท่ี 1 เมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดท่ีระยะเวลาในการตม 11, 12, 13, 14 และ 15 นาที 
 
 2. การศึกษาระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด ผลการศึกษา

พบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานสีอยูในระดับที่ชอบมาก (�̅� = 7.67-7.63) ดานกล่ินอยูในระดับที่ชอบมาก (�̅� 

= 7.60 – 7.83) ดานรสชาติอยูในระดับที่ชอบมาก (�̅� = 7.73-7.97) ดานเน้ือสัมผัสอยูในระดับท่ีชอบมาก (�̅� = 7.50-

8.13) และความชอบโดยรวมอยูในระดับที่ชอบมาก (�̅� = 7.635-7.86) และในดานเน้ือสัมผัสของเมลด็ทุเรียนพันธุชะนี
ทอดที่ระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 11 นาที มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดคือ 8.13 คะแนน และความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 จึงใชตัวอยางน้ีในการทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 
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ตารางที่ 2 คะแนนการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 

คุณลักษณะ 
คะแนนเฉล่ียการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

11 นาท ี 12 นาที 13 นาที 14 นาที 15 นาที 
สี ns 7.73 ± 0.82 7.73 ± 0.64 7.67 ± 0.80 7.67 ± 0.75 7.73 ± 1.11 
กล่ินns 7.60 ± 1.00 7.60 ± 0.62 7.83 ± 0.69 7.60 ± 0.81 7.77 ± 0.72 
รสชาติns 7.97 ± 0.71 7.77 ± 0.72 7.87 ± 0.68 7.73 ± 0.69 7.80 ± 0.76 
เน้ือสัมผัส 8.13a ± 0.81 7.60b ± 0.89 7.80a ± 0.62 7.50b ± 0.77 7.73ab± 0.74 
ความชอบโดยรวมns 7.86 ± 0.58 7.68 ± 0.47 7.79 ± 0.55 7.63 ± 0.54 7.76 ± 0.60 

ตัวอักษร (a-b) ท่ีแตกตางกันในแนวนอน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns หมายถึง คาเฉล่ียไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
ตารางที่ 3 ความถี่ คะแนนเฉลี่ย และระดบัความชอบของผูบริโภคของเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 

คุณลักษณะ ความถี่คะแนนของผูบริโภค คะแนนเฉล่ีย ระดับความชอบ 
1 2 3 4 5 

สี 0 0 15 46 39 4.24±0.70 ชอบมากที่สุด 
กลิ่น 0 5 16 48 31 4.05±0.82 ชอบมาก 
เน้ือสัมผสั 0 0 9 45 46 4.30±0.64 ชอบมากที่สุด 
รสชาต ิ 0 0 10 50 40 4.37±0.64 ชอบมากที่สุด 
ความชอบโดยรวม 0 0 8 49 43 4.24±0.56 ชอบมากที่สุด 

 

 
ภาพท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคที่มีตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 
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ตารางที่ 4 การยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคท่ีมีตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 
ขอมูล รอยละ 

การยอมรบัเมลด็ทุเรียนพันธุชะนีทอด  
 ยอมรบั 95 
 ไมยอมรับ 5 
การตัดสินใจซื้อเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดหากมีการวาง
จําหนาย 

 

 ซื้อ 92 
 ไมซ้ือ 8 

 
 3. การศึกษาการยอมรับของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา ผูบรโิภคใหคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสความชอบ
ดานรสชาติมากที่สุด รองลงมาเปนดานเน้ือสัมผัส สี ความชอบโดยรวม และกลิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.37, 4.30, 4.24, 
4.24 และ 4.05 ตามลําดับ อยูในระดับชอบมากถึงชอบมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 2 

การยอมรับของผูบริโภคตอเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด คิดเปนรอยละ 95 และ ไมยอมรับเมล็ดทุเรียนพันธุชะนี
ทอดคิดเปนรอยละ 5 ของผูบริโภค และหากมีเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดวางจําหนายในทองตลาดผูบริโภคยินดีซ้ือคิดเปน
รอยละ 92 ของผูบริโภค และ ไมซื้อเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดคดิเปนรอยละ 8 ของผูบรโิภค แสดงดังตารางที่ 4 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ทุเรียนทอดที่ใชระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียน 11 นาที เปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําเมล็ดทุเรียนพันธุ
ชะนีทอด เนื่องจากในดานเน้ือสัมผัสมีความกรอบรวน เม่ือเค้ียวยังสามารถสัมผัสไดถึงเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดมากกวา
ระยะเวลาในการตมอ่ืนท่ีมีเน้ือสัมผัสกรอบรวนเบามากขึ้นตามระยะเวลาในการตมท่ีเพิ่มข้ึน เพราะเจลที่พบไดในแปง
เมล็ดทุเรียนมีมีอะไมโลสสูง ใหมีการคืนตัวของสตารซในระหวางการทําใหเย็นหลังจากการเกิดเจลลาติไนเซชัน (วริศชนม 
นิลนนท, กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ, 2562: 118) สงผลใหเน้ือสัมผัสของเมล็ดทุเรียนทอดมีความกรอบแข็ง    
แตหากมีการตมที่ทําใหมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ โดยเม่ือใหความรอนกับสตารซไปเรื่อย ๆ จะเกิดการแตกตัว       
ของโครงสรางผลึก และสวนก่ิงกานของโมเลกุลอะไมโลเพคตินที่แตกออกมา จะถูกโมเลกุลของนํ้าแทรกเขาไปจนเกิดการ
พองตัวไปแนวรอบ ๆ สตารซ เม่ือสตารซเกิดการพองตัว จะมีคุณสมบัติในการคืนตัว (retrogradation) ตํ่า ซึ่งสตารซ    
แตละชนิดมีอัตราการคืนตัวของสุกแตกตางกัน การคืนตัวของแปงสุกน้ันเกิดขึ้นเมื่อแปงสุกที่รอนมีอุณหภูมิลดตํ่าลง 
ขณะท่ีอุณหภูมิลดลง โมเลกุลอิสระของอะไมโลสซึ่งอยูใกลกันจะเคลื่อนที่เขามาใกลกัน และจับตัวกันดวยพันธะไฮโดรเจน
ทําใหเกิดสภาพการจัดเรียงตัวของโมเลกุลข้ึนใหม โดยเปลี่ยนจากลักษณะการกระจายตัวของโมเลกุลมาเปนสวนที่เปน
ผลึก(รัชเนศ เพ็ชรเย็น, 2564) มีการศึกษาการเตรียมกอนการทอด การตมที่ระยะเวลา 1 3 และ 5  นาที มีผลตออัตรา
การขยายตัวที่เพิ่มข้ึน และความแข็งลดลง การอบแหงกอนนําไปทอดความช้ืนรอยละ 56 50 40 และ30 ในผลิตภัณฑ    
ลงทอด สงผลตอการขยายตัวและความแข็ง ความชื้นสูงมีอัตราการขยายตัวดีกวา และมีความแข็งนอยกวา 
(Siriwongwilaichat & Wiyakaew, 2019: 141-147) ซึ่งกระบวนการทอดจะทําใหมีการเปล่ียนแปลงทางเคมีและ
กายภาพ กลาวคือ เกิดการระเหยของนํ้าในอาหาร มีการฟอรมตัวของเม็ดแปง เกิดเจลาติไนซ (gelatinization) 
จนกระท่ังสุกและกรอบ อุณหภูมิของอาหารที่สูงขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑมีสีนํ้าตาล เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแนน   
ของอาหาร ขณะกําลังทอด ซึ่งทําใหอาหารลอยหรือจมขณะทอด และมีการดดูซึมนํ้ามันเขาไปในผลิตภัณฑ (ถาวร อริยภู
ชัย, 2550: 15) ทําใหเมล็ดทุเรียนทอดพันธุชะนีท่ีไดมีกลิ่นน้ํามันเล็กนอยเกิดจากกระบวนการทอดใชอุณภูมิสูงทําให
ความช้ืนในชิ้นอาหาร เคล่ือนออกจากอาหาร นํ้ามันที่ใชในการทอดจะเขาไปแทนที่ชองวางน้ันเกิดการสะสมของนํ้ามัน   
ในช้ินอาหารเรียนวาอมนํ้ามัน (ดวงทิพย ไขแกว และรุงทิพย วงศตอม, 2559: 44) และผูบริโภคจํานวน 100 คน          
ใหความชอบอยูในระดับที่ชอบมากที่สุดในดานรสชาติ เน้ือสัมผัส สี และความชอบโดยรวม ใหการยอมรับเมล็ดทุเรียน
พันธุชะนีทอดสูงถึงรอยละ 95 และตัดสินใจซื้อรอยละ 92   
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ใชวิธีการทอดแบบอ่ืนในการทาํผลิตภัณฑ เชน การทอดแบบสุญญากาศ เปนตน หรือศกึษาการเตรียมกอนทอด
ดวยการแชเย็นหรือแชแข็งหลังจากการตม หรือศกึษาปริมาณความชื้นของช้ินอาหารกอนนําไปทอด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหลักสูตรคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี           

ที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณ และเคร่ืองมือในการวิจัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารยสุนี ศกัดาเดช และอาจารย ดร.อุรชา 
วานิช ที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะงานวิจัยใหสมบูรณย่ิงขึ้น 
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บทคดัยอ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บเพจเพ่ือการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทย
ไกลหวานดวยรหัสคิวอาร และศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ  โดยผูวิจัยใชแบบประมินความพึงพอใจ ดานการ
ออกแบบเว็บเพจ ดานการใชงานระบบ ดานเน้ือหาเก่ียวกับขนมไทย วิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ผูทดสอบ จํานวน 30 คน กอนนําเผยแพร และผูใชบริการประเมินผลจํานวน 100 คน การวิจัยพบวา เว็บเพจมีการ
แสดงผลรหัสคิวอาร ขนมไทยไกลหวาน ประกอบดวย หนาจอหลัก รายการรหัสคิวอาร และขอมูลความรู จํานวน 20 
รายการ ผูทดสอบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.76±0.42) ความพึงพอใจในดานการออกแบบเว็บ
เพจ (4.78±0.47) ดานการใชงานระบบ (4.72±0.42) ดานเน้ือหาเก่ียวกับขนมไทย (4.75±0.45) ตามลําดับ ในสวนของ
ผูใชบริการพบวา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (4.75±0.49) โดยในดานการออกแบบเว็บเพจ 
(4.78±0.47) ดานการใชงานระบบ (4.72±0.42) ดานเน้ือหาเก่ียวกับขนมไทย (4.75±0.45) ตามลําดับ ระบบสามารถ
สแกนรหัสคิวอาร เพื่อเขาถึงขอมูลความรู มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ิม ลบแกไข ขอมูลไดอยางดี การออกแบบ
สวยงามนาดึงดูดและระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคญั: เว็บแอปพลิเคชัน, การจัดการองคความรู, ศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 

 

Abstract 
The objective of this research is to develop web page for management knowledge of Klai Wan 

dessert online learning center Utilizing QR Code and study the satisfaction of service users. The 
researcher used the satisfaction assessment form,web page design , System use, and The content of 
Thai desserts. Analyze the mean and standard deviation. 30 samples testers and 100 appraisal users. 
Result showed that the web page has a QR code display of Kanom Thai Klai Wan, consisting of a home 
screen, a list of QR codes and 20 items of knowledge. The 30 samples testers had the highest level of 
overall satisfaction ( 4.76±0.42), Satisfaction with web page design was at the highest level (4.78±0.47), 
System use at the highest level (4.72±0.42),The content of Thai desserts at the highest level (4.75±0.45), 
respectively. In terms of service users, it was found that overall satisfaction It was at the highest level 
(4.75±0.49) in terms of web page design (4.78±0.47), system usage (4.72±0.42), content about Thai 
desserts (4.75±0.45), respectively. The system can scan the QR code to access knowledge information. 
There is a systematic storage, adding, deleting, editing information as well. The design is attractive and 
the system can be implemented efficiently. 
Keywords: Web applications, knowledge management, Kanom Thai Klai Wan Online Learning Center 
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บทนํา 
 “ขนมไทย” เปนวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่บงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทยและผูกพันกับวิถีชีวิต       

ของไทยตลอดชีวิตต้ังแตวัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุ ในปจจุบันขนมไทยยังมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นเปนพิเศษ 
เห็นไดจากการมีผูประกอบธุรกิจขนมไทยมากมายหลายระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม ทําใหเกิดการจางงานมาก ขนมไทยคือสินคาทองถิ่นเกิดการเช่ือมโยงเขากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว     
(อรวสุ นพพรรค, 2542)        

“ขนมไทยไกลหวาน เรือนเลาเรียน เขาหนมไทย อโยธยา” เปนสโลแกนของ OTOP ขนมไทยไกลหวาน        
และกลุมวิสาหกิจชุมชนผักไห นําโดย นายประเสริฐ จรรยชาติ ตั้งอยู เลขที่  32/1 ม.1 ต.ลาดชิด อ.ผักไห จ.
พระนครศรีอยุธยา  กอตั้งขึ้นเม่ือมกราคม 2563 นําโดยอาจารยเผอืก หรือนายประเสริฐ จรรยชาติ  ไดรวมกลุมแมบาน
ใน อําเภอผักไห จํานวน 9 คน เพ่ือทําผลิตภัณฑอาหาร ขนมไทย ท่ีใชวัตถุดิบหลักมาจากชุมชน เน่ืองดวยตั้งอยูในจังหวัด
แหงมรดกโลก มีช่ือเสียงในวัฒนธรรมไทย แวดลอมดวยประเพณ ีวิถีชีวิตแบบไทย ซ่ึงกลุมตองการอนุรักษอาหารไทย ขนม
ไทย ใหคงรสชาติ แบบไทยแทเอาไว ใสใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน มีกิจกรรมแหลงเรียนรูวิถีชีวิตแบบไทยชาวอยุธยาสอนทํา
ขนมไทย ใหแกนักทองเที่ยวที่สนใจ แตทางรานขนมไทยไกลหวานไมไดเปนโรงเรียนสอนท่ีสมบูรณแบบ เพราะทางราน
ไมไดจดทะเบียนทางการสอน แตทางรานจดทะเบียนในรูปแบบพาณิชยเรื่องของขนมไทยไกลหวานเปนผูประกอบการ
เทาน้ัน แตหากมีนักทองเที่ยวสนใจมาเรียนทําขนมไทยกับทางรานขนมไทยไกลหวาน โดยมีอุปกรณวัสดุเตรียม เชน      
เคกสม, ขนมสอดไส, ขาวเหนียวหนาปลาแหง รสตางๆ เชน รสตมยํา, รสลาบ, รสด้ังเดิม ฯลฯ ซ่ึงสามารถทานกับขาวสวย
ได ขนมของที่น่ีเนนสุขภาพ ขนมแตละชนิดใหไมหวานจนเกินไป จึงเปนเอกลักษณ สวนขนมที่หาทานยากที่ทางกลุม
ตองการเผยแพร คอื วุนกรอบดอกไมถ่ัวกรอบสมุนไพร จามงกุฎ ทองเอก เสนหจันทน จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ ประธาน
กลุม และสมาชิกกลุม พบวา วิสาหกิจชุมชนผักไห  ประสบปญหาเรื่องผลิตภัณฑ และประชาสัมพันธ โดยเฉพาะ
นิทรรศการขนมไทย ซึ่งทางกลุมมีความเชี่ยวชาญการทําขนมไทยโบราณ จึงมีศูนยเรียนรูขนมไทย แตดวยวิกฤติ          
โรคระบาด โควิด-19 จึงสงผลใหนักทองเที่ยวลดลง จํากัดจํานวนคนเขาชมตามมาตรการปองกันโรคระบาดของกระทรวง
สาธารณสุข (ประเสริฐ  จรรยชาติ, 2563) 

ผูวิจัยจึงมุงพัฒนาเว็บเพจเพ่ือการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวานดวยรหัส    
คิวอาร เพื่อชวยการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูเก่ียวกับขนมไทยผานระบบออนไลน สนับสนุนการจัดการของศูนย       
การเรียนรู และสามารถใชไดทุกรูปแบบอุปกรณ นอกจากน้ียังเปนการอนุรักษ เผยแพรขนมไทยใหเปนท่ีรูจัก และคงอยู
ตลอดไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. พัฒนาเว็บเพจศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บเพจศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 

 

วธีิดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เร่ืองการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการ

จัดการองคความรูของศูนยการเรยีนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน ซ่ึงไดแบงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไวดังน้ี 
  1) ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพ่ือเก็บขอมูลความตองการของผูใชงานระบบ ณ OTOP ขนมไทยไกลหวาน และกลุม
วิสาหกิจชุมชนผักไห เลขที่ 32/1 ม. 1 ต.ลาดชิด อ.ผักไห จ.พระนครศรอียุธยา โดยไดสัมภาษณ นายประเสริฐ จรรยชาติ 
ประธานกลุมองคกร เปนผูใหขอมูล 
  2) ผูวิจัยไดออกแบบเว็บเพจ โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ระบบจัดการจัดการขอมูล สวนท่ี 2 เนื้อหา
ความรูเก่ียวกับขนมไทย สวนที่3 การประเมินผล ใหผูทดสอบใชระบบ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบ  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
   เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
760 

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

  3) ผูวิจัยไดนําเว็บเพจเผยแพร และใหผูใชบริการประเมินจํานวน 100 คน แบบ Rating scale เปนการให
คะแนนตามลําดับความชอบในชวงคะแนน 1-5 ความพึงพอใจในดานการออกแบบเว็บเพจ ดานการใชงานระบบ         
ดานเน้ือหาเก่ียวกับขนมไทย (ตารางที่ 2) 

ผูวิจัยไดวเิคราะหผลการทดลองที่ไดเปนคาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงพรรณา 
 

ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาเวบ็เพจ ขนมไทยไกลหวาน  

หลังจากที่ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหความตองการ สูกระบวนการสรางและสวนตาง ๆ 
เชน สวนที่ 1 ระบบจัดการจัดการขอมูล สวนที่ 2 เน้ือหาความรูเก่ียวกับขนมไทย สวนที่ 3 การประเมินผลในดานหนาตา
การแสดงผลของเว็บเพจขนมไทยไกลหวาน ประกอบดวย หนาจอหลัก รายการรหัสคิวอาร และขอมูลความรู จํานวน 20 
รายการ  ลําดับขั้นตอนสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ สามารถจําแนกเปนลําดับขั้นตอนไดดังน้ี  

1. การวางแผนพัฒนาเว็บเพจ 
2. กําหนดโฟลเดอรที่ใชสําหรับเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับเว็บเพจ 
3. จัดหาภาพที่เก่ียวของกับเน้ือหาและจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
4. สรางเอกสารเว็บโดยกําหนดช่ือของแฟมขอมูลเอกสารเว็บใหเปนไปตามขอกําหนดและจัดเก็บเอกสารไวใน
โฟลเดอร 
5. ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานทางโปรแกรมเว็บเบราวเซอร 
6. ขอมูลข้ึนไปเก็บไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และทําการตรวจสอบผลการเรียกดูเอกสารเว็บ    
ที่อยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ศูนยการเรียนรูออนไลนพิพิธภัณฑขนมไทยดินปน (ศูนยอนุรักษณวัฒนธรรมพื้นบาน) โดยการพัฒนารหัสคิว

อาร ใหขอมูลเกร็ดความรู เก่ียวกับขนมไทย และจัดไวในนิทรรศการขนมไทยอีกดวย (นิดดา หงษวิวัฒน, 2553) 

แผนผังขั้นตอนการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 

 

 
วางแผนพัฒนาเว็บ

สํารวจความตองการ

สรางเอกสารเว็บเพจ 

ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานทางโปรแกรมเว็บ

ขอมูลข้ึนไปเก็บไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

จัดหาภาพท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาและจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
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ภาพท่ี 1 การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลความตองการของผูใชระบบ 

 
ภาพท่ี 2 ขนมไทยจําลองของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 

   

ภาพท่ี 3 ขนมไทยจําลองของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 
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ภาพท่ี 4 ศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 

                  

ภาพที่ 5 รหัสคิวอารหนาเว็บเพจ 
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ภาพท่ี 6 ตัวอยาง รหัสคิวอารขนมฝร่ังกุฎีจีน 

 

                 

ภาพที่ 7 ตัวอยาง รหัสควิอารขนมวุนกรอบ 
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  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูทดสอบใชบริการ  
  ผูวิจัยไดออกแบบเว็บเพจ โดยแบงเปน 3 สวนแลวนําใหผูทดสอบใชระบบ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบ พบวา ดานการออกแบบ
เว็บเพจอยูในระดับมากที่สุด (4.76±0.43) ดานการใชงานระบบ อยูในระดับมากที่สุด (4.77±0.40) ดานเน้ือหาเก่ียวกับ
ขนมไทย อยูในระดับมากที่ สุด (4.74±0.39) ตามลําดับ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(4.76±0.42) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1  ความพึงพอใจของผูทดสอบใชบริการ จํานวน 30 คน 

ความพึงพอใจ 
ในดานตางๆ 

คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
การออกแบบ 4.76±0.43 ชอบมากที่สุด 
การใชงาน 4.77±0.40 ชอบมากที่สุด 
เน้ือหาสาระ 4.74±0.39 ชอบมากที่สุด 
ความชอบโดยรวม 4.76±0.42 ชอบมากที่สุด 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ  
จากการศึกษาไดใชแบบประเมินความพึงพอใจผูใชบริการเว็บเพจในดานการออกแบบเว็บเพจอยูในระดับมาก

ที่สุด (4.78±0.47) ดานการใชงานระบบ อยูในระดับมากที่สุด (4.72±0.42) ดานเน้ือหาเก่ียวกับขนมไทย อยูในระดับมาก

ที่สุด (4.75±0.45) ตามลําดับ พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( =4.75 , S.D =0.49 ) ระบบ

สามารถสแกนรหัสคิวอาร เพ่ือเขาถึงขอมูลความรู มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพิ่ม ลบแกไข ขอมูลไดอยางดี         

การออกแบบสวยงามนาดงึดูดและระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผูใชบริการ จํานวน 100 คน 

ความพึงพอใจ 
ในดานตางๆ 

คาเฉล่ีย±สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

การออกแบบ 4.78±0.47 ชอบมากที่สุด 
การใชงาน 4.72±0.42 ชอบมากที่สุด 
เน้ือหาสาระ 4.75±0.45 ชอบมากที่สุด 
ความชอบโดยรวม 4.75±0.49 ชอบมากที่สุด 

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ลําดับข้ันตอนสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ สามารถจําแนกเปนลําดับข้ันตอนไดดังนี้ 1)การวางแผนพัฒนาเว็บ
เพจกําหนดโฟลเดอรที่ใชสําหรบัเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับเว็บเพจ 2) จัดหาภาพที่เก่ียวของกับเน้ือหาและจัดเก็บไว       ใน
โฟลเดอร  3) สรางเอกสารเว็บโดยกําหนดชื่อของแฟมขอมูลเอกสารเว็บใหเปนไปตามขอกําหนดและจัดเก็บเอกสารไวใน
โฟลเดอร 4) ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานทางโปรแกรมเว็บเบราวเซอร  และ 5) นําขอมูลขึ้นไปเก็บไวบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย Server และทําการตรวจสอบผลการเรียกดูเอกสารเว็บที่อยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร (รงรอง  แรมสิ
เยอ, 2559) 
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  2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลนขนม
ไทยไกลหวาน มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ดานเน้ือหาสาระอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ
เน้ือหาในเพจกระชับ สั้นและทันสมัย และการสรางเว็บเพจ คือ จะตองใชงานงาย โดยอาจแบงเน้ือหาออกเปนสวน ๆ ไป 
หรือจัดเปนกลุม เปนหมวดหมู เพ่ือความเปนระเบียบนาใชงาน (นฤเทพ สุวรรณธาดา สมคดิ แซหลี และสรเดช ครฑุจอน
, 2556) 
  3. ความพึงพอใจของผูใชบริการการออกแบบอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากมีการใช รูปภาพที่สามารถ         
ส่ือความหมายกับผูใชไดตรงตามวัตถุประสงค การใชรูปภาพเพ่ือเปนพื้นหลัง เลือกขนาดที่อานงาย ไมมีสสีันและลวดลาย
มากเกินความจําเปนและที่สําคัญไมควรมีขนาดใหญหรือมีจํานวนมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหเน้ือหาสาระของเว็บเพจ
น้ันถูกลดความสําคัญลง ระบบสามารถสแกนรหัสคิวอาร เพื่อเขาถึงขอมูลความรู มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพิ่ม ลบ
แกไข ขอมูลไดอยางดี การออกแบบสวยงามนาดึงดูดและระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (เยาวลักษณ  
งามแสนโรจน  และอนุกิจ  เสารแกว, 2554) 

4. ในการสรางเว็บเพจครั้งน้ี ผูวิจัยไดคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่ตองการใหเขามาชมและใชบริการของเว็บเพจ     
ที่สรางข้ึน มีกลุมเปาหมายอยางชัดเจน สามารถกําหนดเน้ือหา และเร่ืองราวเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชไดมาก 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ในการทําวิจัยคร้ังหนาควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคนิคการทําขนมไทย แบบแทรกวิดิทัศน สาธิตไวดวย   

เพ่ือความเขาใจมากย่ิงข้ึน  
2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพ่ิมรายการขนมจากเดิมโดยเนนขนมที่หาทานยาก เพื่อการอนุรักษขนมไทย      

ใหคงอยู 
3. ในอนาคตอาจมีการเพิ่มการถายทําแบบ 3D และมีกลอง VR ใหผูที่เขาใชบริการไดสวมใสขณะรับชม หรือ

พัฒนาแอพพลเิคชันน้ีในลักษณะของ AR เพื่อเพ่ิมความนาสนใจ 
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การประเมินผลลัพธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาว                               
ในพ้ืนท่ีเขต 2 พิษณุโลก 

Evaluation the outcome of Operation  Long -term Care for the 
Dependent Elderly in the Area 2, Phitsanulok. 

 ปภาดา ชมภูนิตย*, ศลิปชัย ฝนพะยอม , ฐิติพร แสงพลอย , วัชระ เก๋ียนตะ, พิมพนิภา บุญประเสริฐ 
วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding Author E-mail: Paphadar.c@psru.ac.th 

 

บทคดัยอ 
การวิจัยประเมินผลในคร้ังน้ีใชแบบจําลองซิปป มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลลัพธการดําเนินงานการดูแล

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุมตัวอยางเลือกโดยเจาะจงประกอบดวย 1) ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 
ผูบริหารของหนวยบริการสาธารณสุขจํานวน 58 คน 2) ผูดูแลผูสูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง จํานวน 116 คน 3) ผูจัดการราย
กรณี จํานวน 58 คน  4) ตัวแทน /ญาติผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลจํานวน 58 คน และ กลุมตัวอยางในการสนทนากลุม   
และสัมภาษณเชิงลึกจากสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาก 5 จังหวัด ๆ ละ 1 อําเภอ ๆ ละ 2 แหง        
เปนเทศบาล 1 และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง รวม 10 แหง เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามความคิดเห็น     
และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

ผลการศึกษา พบวา (1). ดานบริบท การดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวระยะยาว          
มีนโยบายการดําเนินงาน และ ใหความสําคัญตอการดูแลผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงอยูในระดับมาก (2). ดานปจจัยนําเขาพบวา 
การจัดระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก อยูในระดับปานกลาง (3). ดานกระบวนการ พบวาการ
จัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกอยูใน ระดับมาก (4). ดานผลผลิต พบวาการ
จัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว ในพื้นท่ีเขต 2 พิษณุโลกอยูใน พบวา อยูในระดับมาก ขอเสนอแนะ 
ควรมีการตัวช้ีวัดของการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวและ แผนการดําเนินงาน ของการดําเนินงานในทุกภาค
สวนใหมีความชัดเจน ในการนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ผูบริหาร ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังผูดูแลโดยเฉพาะ 
ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ และควรมีการเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ สําหรับ      
การจัดบริการดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใหมากขึ้นกวาเดิม และ ควรมีการจัดทําแนวทางการดูแลผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมแบบใหม 
คําสําคัญ: การประเมินผล, การดําเนินงาน, ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 
 

Abstract 
 This study was an evaluation research. CIPP Model was applied for the process of evaluation. 

This study aimed to evaluate the outcome of long-term care for the dependent elderly. Purposive 
sampling was utilized for target group selection, which included 1) 58 executives of the local 
government organizations and the local public health units , 2) 116 the local public health volunteers  
and the care givers,  3) 58 care managers, and 4) 58 the elderly’s representatives or relatives. Data 
collection was operated by using a questionnaire, focus group discussion, and in-depth interview. The 
participants were selected from the local government organizations and the local public health units, 
which have 10 locations from 5 provinces. Data analysis was operated by using frequency, percentage, 
mean, and standard deviation to analyze the collected data. 
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 The outcomes revealed that : 1) the aspect of context, the implementation of long-term care 
for the dependent elderly and its significance were at a high level, 2) the aspect of input factors, the 
management of long-term care for the dependent elderly in the area 2, Phitsanulok, Thailand was at a 
moderate level, 3) the aspect of procedure, the management of long-term care for the dependent 
elderly in the area 2, Phitsanulok, Thailand was at a high level, and 4) the aspect of productivity, the 
management of long-term care for the dependent elderly in the area 2, Phitsanulok, Thailand was  at 
a high level. The suggestions for further study are 1) the researcher should have a perspicuous indicator 
and clear action plan in every process of the study, 2) the executives should provide  more care givers 
to take care of the dependent elderly who need long-term care, and should motivate them by 
providing  proper equipment and rewards for them, and 3) the executives should provide  guidelines 
about taking care of the dependent elderly who need long-term care in the ‘New Normal’ situation. 
Keywords: Evaluation, Operation, Long-term care for the dependent elderly 
 

บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุเน่ืองจากสังคมปจจุบันมีวิวัฒนาการในดานการแพทย          

และสาธารณสุขทําใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของรางกาย การทําหนาที่
ของรางกายลดลงทําใหเ ส่ียงตอการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเร้ือรังซึ่งเปนปญหาทางสุขภาพที่สําคัญของผูสูงอายุ           
จากสถานการณดานโครงสรางประชากรของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีประชากรรวม 64.5 ลานคน พบวา มีจํานวน
ผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 9.4 ลานคน หรอืคดิเปน 14.57% ของประชากรรวม มีจํานวนผูสงูอายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน 
6.3 ลานคน หรือคิดเปน 9.77% ของประชากรรวม และพบวา อัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุตอคนวัยทํางาน     
ของประเทศไทย ซ่ึงในปพ.ศ. 2563 วัยทํางาน 100 คน ตองดูแลผูสูงอายุ 30.3 และมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต         
(วิมลรัตน บุญเสถีตร และอรทัย เหรยีญทิพยะสกุล , 2563)   
              จากการคาดประมาณในอีก 20 ปขางหนา ผูสูงอายุไทยมีความตองการดูแลระยะยาวในเพศชาย และ       
เพศหญิงเปน 100,000 คน และ 140,000 คน ตามลําดับและทาํใหคาใชจายดานการรักษาของผูที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
เพ่ิมข้ึนจาก 90 – 11,354 ลานคน พ.ศ.2552 จะเพ่ิมเปน 2,766 – 34,573 ลานบาท ในพ.ศ.2567 ในขณะที่พบวาผูดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวสวนใหญมีปญหาสภาพความไมพรอมทางดานรางกายโดยเกือบ   2 ใน 3 อยูในวัยสูงอายุ และมีภาวะ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง รวมทั้งสวนใหญตองรับภาระดูแลเพียงลําพัง การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจึงสงผลกระทบ      
ตอผูดูแลและครอบครัว ท้ังดานเศรษฐกิจสังคม อารมณ และสขุภาพ มากกวารอยละ 70.0 ทําใหผูดูแลเสียโอกาสในดาน
การประกอบอาชีพมากกวา  1 ใน 4 โดยรอยละ 8 ตองลาออกจากงานหรือหยุดการประกอบอาชีพเดิม และพบวา 1      
ใน 4 ของผูสูงอายุที่มาวะพึ่งพิงระยะยาวมีปญหาการดูแลดานการแพทยที่เกินศักยภาพของผูดูแลในครอบครัว และ
ผูสูงอายุเกือบครึ่งหน่ึงไมไดรับการฟนฟูสภาพจากความลักลั่นในการปฏิบัติของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน (ศิราณี ศรีหาภาค, 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ คณิศร เต็งรัง, 2557) อีกทั้งจากการศึกษาพบวาอาสาสมัครที่มีอยูในชุมชน ไดแก อสม. 
อผส. มีความรูไมเพียงพอตอการใหบริการกับผูสูงอายุที่เจ็บปวยเร้ือรังหรือเปนผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 
(ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ, 2552 อางใน ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2561)  สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ขนาดโครงสรางของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง ทําใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวประสบกับ
การลดลงของศักยภาพการเก้ือหนุนของครอบครัว ในขณะเดียวกันภาวะพึ่งพิงและความตองการการดูแลระยะยาวในผูสูง
สายุเพิ่มสูงข้ึน จึงทําใหการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของสังคมไทยกอใหเกิดภาระและผลกระทบกับผูดูแลและครอบครัว 
และอยูทามกลางความไมพรอมของผูดูแลและครอบครัว รวมทั้งขาดระบบการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน        
ซ่ึงสงผลตอคณุภาพการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในอนาคต (ศริาณี ศรหีาภาค และคณะ, 2561) 

   เขตสุขภาพที่ 2 ประกอบดวยจังหวัด 5จังหวัดที่อยูภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวยจังหวัด ตาก พิษณุโลก
สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ สถานการณผูสูงอายุ ตั้งแตป 2559-2563 มีแนวโนมสูงข้ึน (ศูนยอนามัยที่ 2พิษณโุลก 2563
สืบคนจาก www.hpc2.anamai.moph.go.th/Itcdata/general ) จากขอมูลของการตรวจราชการเขต 2 พ.ศ.2561 
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พบวา ในแตละปผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง  มีจํานวนเพ่ิมข้ึน คอื 9,674 , 10,638 คน ตามลําดับ ขณะที่ระบบบริการสาธารณสุข
และบริการดานสังคมท่ีผานมาอยูในภาวะต้ังรับสามารถใหบริการแกกลุมผูมีภาวะพึ่งพิงไดอยางจํากัด และเปนในรูปการ
สงเคราะห ชั่วคร้ังชั่วคราวและไมตอเน่ือง ดังน้ันจึงตองมีการการออกแบบระบบการดูแลระยะยาวจึงเนนบูรณาการดาน
การบริการสาธารณสุขและบริการดานสังคมในระดับพ้ืนท่ี (ตําบล/หมูบาน/ครอบครัว) คํานึงถึงความย่ังยืนและความ
เปนไปไดของงบประมาณระยะยาวในอนาคต สนับสนุนการมีสวนรวมโดย อปท. (เทศบาล/อบต.) เปนเจาภาพหลักใน
การบริหารระบบภายใตการสนับสนุนของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ โดยมีผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว
ดานสาธารณสุข (Care Manager : CM) เชน พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะหและอื่น ๆ อีกมากมาย 
และผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรและขึ้นทะเบียนดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเชิงรุกในพ้ืนที่
อยางนอย 1 คน : ผูสูงอายุ 5-10 คน โดยไดรับคาตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีดําเนินงานภายใตการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ปรับปรุงคร้ังที่ 1 
กําหนดมาตรการเก่ียวกับครอบครวั ผูดูแลและการคุมครอง โดยสงเสริมใหผูสูงอายุอยูกับครอบครัวใหยาวนานที่สุด และ
สงเสริมใหสมาชิกครอบครัวและผูดูแลมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ การดูแลระยะยาว  ในผูสูงอายุจึงถูกผลักดันใหเปน
นโยบายสําคัญของประเทศ โดยสมชัชาสขุภาพแหงชาติไดมีมตขิอเสนอการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 5 ประการ  ไดแก การ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีการชวยเหลือตนเองใหมากทีสุด และยาวนานที่สุด การสงเสริม การดูแลผูสูงอายุที่บาน การสงเสริม
การดูแลผูสูงอายุในชุมชน  การดูแลผูสูงอายุในสถานบริการจะตองมีหลักประกันดานสุขภาพของผูสูงอายุ  และการ
พัฒนาการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหระบบการดูแลมีความทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพใหสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้ออาทร
ตอผูสูงวัยอยางแทจริง (สมัชชาสุขภาพแหงชาติ, 2552 อางใน ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2561) 
          จากแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2  ในปงบประมาณ 2559 รัฐบาลจึงมีนโยบายสําคัญที่มุงเนนการดูแลผูสูงอายุ   
ที่มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งกลุมติดบานและกลุมติดเตียงไดรับการดูแลอยางเหมาะสมไมเปนภาระแกครอบครัวมากเกินไปและมี
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีมติใหจัดระบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยใชทองถิ่นเปนฐาน ภายใตการสนับสนุนของหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุข เปนการบูรณาการการ
จัดบริการสาธารณสุขกับบริการทางสังคมเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางการเงินและความย่ังยืนในระยะยาว
โดยให องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการการจัดบริการตางๆที่ลงไปสูชุมชน
ขณะเดียวกันกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี (กองทุนสุขภาพตําบล) ซึ่งเกิดจากการสมทบรวม
ระหวาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเครือขายในชุมชนสนับสนุน       
การดําเนินงาน ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข  อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ  ชมรมผูสูงอายุที่มีการ
จัดต้ังในทุกพ้ืนท่ี รวมทั้งมีผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager: CM) เปนผูมีหนาที่หลักในการบริหารจัดการ      
และประสานใหผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงไดรับบริการดานสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน และจากผลการดําเนินงานของ
เขตสุขภาพที่ 2 ตั้งแตป พ.ศ.2559 - 2562 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสมัครเขารวมโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาว(Long Term Care)ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งสิ้น 455 แหงจากทั้งหมด 466 แหง      
คิดเปนรอยละ 98.91 โอนงบประมาณแลวทั้งส้ิน 367 แหง คิดเปนรอยละ 90.62 ซ่ึงจะเห็นไดวาเขตสุภาพท่ี 2             
มีการขับเคล่ือนและผลักดันเชิงนโยบายไดอยางดีเพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบดังกลาวอยางเปนรูปธรรม   

ดังน้ันทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จึงตองการศึกษาผลลัพธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในเขตพ้ืนที่สุภาพ    
ที่  2 โดยการศึกษาครั้ ง น้ีใช แบบจําลองชิปป  (CIPP Model) เปนกรอบการประเมิน 4 ดาน ประกอบด วย                    
ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ         
เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงานในระดับพื้นที่ใหกับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือประเมินผลลพัธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพ้ืนที่ เขต 2 พิษณุโลก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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        การศึกษาคร้ังน้ีใชแบบจําลองชิปป (CIPP Model) เปนกรอบการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย                      ดาน

สภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต รวมถึงปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการประเมินโครงการน้ีเปนการประเมินผล เพ่ือประเมินผลลัพธและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงาน     

การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาว ในพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก โดยใชแบบจําลองชิปป (CIPP Model) เปนกรอบ
การประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต รวมถึงปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ  
         กลุมตัวอยางในการศึกษาเชิงประมาณไดกําหนดกลุมตัวอยาง 1) ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบดวย นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น / ปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาท่ีจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จาก อปท.ทั้งหมด 58 แหง  2)  ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชน / สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3) ตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุข / ผูดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แหงละ 2 คน 4) ผูจัดการรายกรณี  แหงละ 1 คน  5) ตัวแทน / ญาติผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแล 
ระยะยาว ในพื้นท่ี ๆ ละ 1 คน และการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมและสัมภาษณเจาะลึก      
เปนทีมของสาธารณสุขและขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจาก 5 จังหวัด ๆ ละ 1 อําเภอ ๆ ละ 2 แหง เปนเทศบาล 1 
และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง รวม 10 แหง ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 ในการประเมินคร้ังน้ีมีการเกบ็ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีรายละเอียดดังน้ี 

1. แบบสอบถามที่สอดคลองกับการประเมินโดยใชวธิีการของ CIPP Model เชิงปริมาณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิง

ปริมาณ จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย 

1.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 และ2  ผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง ระยะยาวขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินและ ผูจัดการรายกรณีที่รับผิดชอบงานในสวนของสาธาราณสุข สวนประกอบดวย  

       สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
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       สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน จํานวน 27 ขอ ประกอบดวย 
1) ดานบริบท (Context) จํานวน 7 ขอ เปนการประเมินความสอดคลองดานนโยบาย หลักการ 

วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการและการดําเนินโครงการ 
2) ดานปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 11 ขอ เปนการประเมินปจจัยนําเขาเก่ียวกับบุคลากร วัสดุ

อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและงบประมาณ 
3) ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 7 ขอ เปนการประเมินกระบวนการเก่ียวกับการ ดําเนินงาน 

กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ การติดตามและประเมินผล 
4) ดานผลผลิต (Product) จํานวน 2 ขอ เปนการประเมินผลผลิตเก่ียวกับผลการดําเนินงาน           

ตามโครงการและคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
      สวนที่ 3 แบบสอบถามความคดิเห็นปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานฯ    

1.2 แบบสอบถามชุดที่ 3  ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาว สวนประกอบดวย  

สวนที่ 1 ขอมลูท่ัวไป 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน จํานวน 26 ขอประกอบดวย 
1) ดานบรบิท (Context) จํานวน 4 ขอ  
2) ดานปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 10 ขอ  
3) ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 9 ขอ   
4) ดานผลผลิต (Product) จํานวน 3 ขอ  
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคดิเห็นปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานฯ    

                 1.3 แบบสอบถามชุดที่ 4 สอบถามญาติผูดูแลผุสูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงระยะยาวประกอบดวย  
สวนที่ 1 ขอมลูท่ัวไป  
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 
1) ดานบรบิท (Context) จํานวน 3 ขอ  
2) ดานปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 10 ขอ  
3) ดานกระบวนการ (Process) จํานวน 3 ขอ   
4) ดานผลผลิต (Product) จํานวน 2 ขอ 
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคดิเห็นปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานฯ    

2. แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Interview Guideline) เพ่ือใชในการสนทนากลุมและเก็บขอมูลเชิงลึก
สัมภาษณเจาะลึก  ความคิดเห็นตอนโยบายในการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิง กระบวนการดําเนินงาน แนวทาง
ในการควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผลการเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  

พัฒนาเครื่องมือจากกรอบแนวคิดการประเมิน นําเครื่องมือที่สรางข้ึนเสนอตอท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการ
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) จากน้ันนําไปทดลองใช         
(Try out) กับกลุมตัวอยางในพื้นที่ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง                  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
           1.การตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
     1.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา(Content Validity) ของเคร่ืองมือโดยนําแบบสอบถาม              
เชิงปริมาณที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพพิจารณาความถูกตองแลวนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอถามและวัตถุประสงคไดคาความสอดคลอง ชุดที่ 1 และ 2 เทากับ 0.95  ชดุท่ี 3 เทากับ 0.89 
ชุดท่ี 4 เทากับ 0.85  
     1.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถาม        
ที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับเขตตําบลที่อยูในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกประกอบดวย ชุดที่ 1 ทดลองใชกับ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบงานผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 30 ชุดไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.84  
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ชุดที่ 2 ทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพผูรับผิดชอบผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 30 ชุดไดคาความเชื่อม่ันเทากับ ไดคา      
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.85 ชุดที่ 3 ทดลองใชกับผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 30 ชุดไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.78     
ชุดท่ี 4 ทดลองใชกับญาติผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 30 ชุดไดคาความเช่ือมั่นเทากับ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 
            2. เคร่ืองมือเชิงคณุภาพ 
                 แนวคําถามในการสัมภาษณผูวิจัยพัฒนามาจากปญหา วัตถุประสงค นิยามศัพท ผูวิจัยสงใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพพิจารณาความถูกตองแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอถามและ
วัตถุประสงค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปใช ทดลองสัมภาษณผูนํา
ของทองถิ่นอื่นที่ดําเนินโครงการดําเนินงานการดูแลผูท่ีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขตสุภาพที่ 2 จํานวน 2 พื้นที่     
เพ่ือทดสอบความชัดเจนและครอบคลุมของคําถามแลวนําคําตอบที่ไดมาแปลผลเพื่อปรับปรุงกอนนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจริง    
การวิเคราะหขอมูล 
 1. ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูประเมินทําการวิเคราะหขอมูลพรอมกับเก็บขอมูลไปดวยผูประเมินใช
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผูประเมินจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูลไป
พรอม ๆ กันตลอดระยะเวลาของการศึกษา โดยมีเทคนิคและข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนของ ศิริพร  จิรวัฒน
กุล. 2552: 156-162 
 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

      วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปใชสถิติที่ใชในการประเมินไดแกสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ไดแกการแจกแจงความถ่ี รอยละคาเฉล่ีย (Mean) ลักษณะคําถามใชเกณฑมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) ของลิเคอรท แบงออกเปน 5 ระดับ ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 4 ดาน     
โดยภาพรวมแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย โดยใชคาคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนตํ่าสุด 
แลวนําไปหารดวยจํานวนระดับการวัดที่ตองการตามแนวคิดของเบสท (Best John W, 1977) 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  ผลการประเมินจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูบริหารหนวยงานสาธารณสุข 
 การดําเนินการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เพื่อสรางเสริมสุขภาวะใหกับประชาชนกลุมเปาหมายดังกลาว นอกจาก
จะดําเนินตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว การดําเนินในแตละ
พื้นท่ีควร ตองมีรูปแบบที่มีการประชาสัมพันธใหกับภาคีเครือขายในชุมชนใหเขาใจ และตองปรับรูปแบบการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและสอดคลองกับพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชนท่ีประชาชนกลุมน้ี    
ควรไดรับนอกจากน้ีถาจะใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จควร เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในชุมชนเพื่อการ
ดําเนินงานในทุกข้ันตอน จึงจะสามารถขับเคลื่อน และดาํเนินกิจกรรมไดอยางตอเน่ืองย่ังยืนตลอดไป 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินของผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข 
 พบวาขอมูลทั่วไปของประชากลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 ผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 58 ราย สวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ70.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 43.1 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 
46.6 ปฏิบัติราชการทองถ่ินเปนสวนใหญและมีประสบการณในการดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพิง 1-5 ป รอยละ 81.0  
 2.2 ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (Care Manager) จํานวน 58 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 
88.0 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 53.5 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 82.8 ปฏิบัติราชการในตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ รอยละ 96.5 และมีประสบการณืในการดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพิง 1-5ป รอยละ 55.2 
 2.3  การประเมินผลการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จากผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว     
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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           ในการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว ม ี4 ดานประกอบดวย ดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ  และผลผลิต 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
                       2.3.1 ระดับความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวของพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก        
( X = 3.81, S.D.=0.86)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือดานบริบทซ่ึงจะเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายและสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X = 4.00, S.D.=0.70) และดานผลผลิตที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงาน ( X = 4.00, S.D.=0.79) สวนดานปจจัยนําเขาอยูในระดับปานกลางไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง      
( X = 3.40, S.D.=0.98) 
                      2.3.2 ระดับความคิดเห็นของผูจัดการการดูแลผู สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวดานสาธารณสุข                
(Care Manager) ตอการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวของพ้ืนที่เขต 2 พิษณุโลกพบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.76, S.D.=0.82) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือดานบริบทซึ่งจะเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายและสอดคลองกับวัตถุประสงค ( X = 3.94, S.D.=0.71) และ สวนดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ
ปานกลางไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26, S.D.=0.97) 
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินจากผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและญาติผูดูแลผูสูงอายุ 
 3.1 ขอมูลทั่วไปของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวน 116 คนพบวา เปนเพศหญิงจํานวน 107
คนคิดเปนรอยละ92.2 เปนเพศชายจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.8 มีอายุในชวง 51-60 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอย
ละ 56.9 รองมาอยูในชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 30.2 อายุในชวง 31-40 ป จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 9.5 และอายุในชวง 20-30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ระดับการศึกษาพบวาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 63 คนคดิเปนรอยละ 54.3 รองมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
16.4 มีประสบการณการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณ 1-5 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 85.3 ในชวง 6-10 ป
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ14.7 
               3.2 ขอมูลทั่วไปของญาติผูดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพิง จํานวน 58 คน พบวาเปนเพศหญิงจํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 86.2 เพศชายจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.8 มีอายุในชวง60ปขึ้นไปมากที่สุดคือ 26 คน คิดเปนรอยละ 44.8 
อายุในชวง 41-50 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 41.4 ระดับการศึกษาจบระดับประถมศึกษาจํานวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 65.5 ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 27.6 มีความสัมพันธกับผูที่มีภาวะพึ่งพิงคือเปนภรรยามาก
ที่สุดคือจํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 51.7 รองมาคือเปนบุตรจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และเปนสามี 8 คน 
คิดเปนรอยละ13.8 และมีประสบการณในการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงในชวง 1-5ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 93.1 
ในชวง 6-10 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.4 
 3.3 ระดับความคิดเห็นของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จํานวน 116 คน ตอการดําเนินงานการดูแล     
ผูที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวของพ้ืนท่ีเขต 2 พิษณุโลกพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.60, S.D.=0.88)         
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือดานบริบทซึ่งจะเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ( X = 3.86, S.D.=0.78) สวนในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิตอยูระดับ
ปานกลาง 
 3.4 ระดับความคิดเห็นของญาติผูดูแลผูที่ มีภาวะพึ่งพิงตอการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว        
ของพื้นที่เขต 2 พิษณุโลกพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.46, S.D.=0.69)  เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือดานบริบทซ่ึงจะเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและสอดคลองกับวัตถุประสงค            
( X = 3.74, S.D.=0.70) และ สวนดานปจจัยนําเขาอยูในระดับปานกลางไดคะแนนเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง             
( X = 2.56, S.D.=0.57) 
ตอนที่ 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นท่ีเขต 2 
พิษณุโลก 
              4.1 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก 
พบวา ผูบริหารขององคกร ผูรับผิดชอบงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
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ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวดานสาธารณสุข  ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และญาติผูดูแล     
ผูที่มีภาวะพึ่งพิง ไดระบุปญหาและอุปสรรคดังน้ี 
    4.1.1 ดานบริบทซึ่งสวนใหญจะเปนนโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานซึ่งสวนใหญจะมีการ
ดําเนินงานเพ่ือสนองตอบตามนโยบายและการดําเนินงานใหสอดคลองกับพื้นที่แตยังพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บางแหงยังไมสามารถดําเนินงานตามนโยบายไดเน่ืองจากยังไมเขาใจในระเบียบ กฎเกณฑบางขอและขาดแนวทาง      
การปฏิบัตทิี่ชัดเจนจึงทาํใหการปฏิบัติงานยังไมไดตามเปาหมาย 
    4.1.2 ดานปจจัยนําเขา พบวาภาระงานของผูจัดการการดูแลผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระยะยาวดานสาธารณสุข
มีมากเกินความสามารถและบางพื้นท่ีมีเจาหนาที่ในปฏิบัติงานท่ีไมเพียงพอ และ มีจํานวนผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ที่ไมเพียงพอทําให บางคนตองรับภาระในการดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพิงมากเกินไป  ดานงบประมาณพบวาบางแหง      
ไมสามารถเบิกจายอุปกรณในการดูแลผูที่ภาวะพ่ึงพิงได เชนแพลมเพริส และบางแหงมีปญหาในการเบิกหรือจัดหาวัสดุ
อุปกรณทางการแพทยเชน เตียงนอนลม  นอกจากน้ันพบวางบประมาณมีการโอนลาชา ขั้นตอนการเบิกจายยุงยาก  
    4.1.3 ดานกระบวนการ พบวา มีการเปลี่ยนแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)และการเปล่ียนแปลง
ผูรับผิดชอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตองระวังการติดเช้ือไวรัส โควิด-19ทําใหบางคร้ังการดูแลไมเปนไป      
ตามแผน ผูที่มีภาวะพ่ึงพิงไมไดรับการดูแลตามสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับและบางพ้ืนที่ยังขาดแนวทางในการดูแล        
ผูที่มีภาวะพึ่งพิงท่ีชัดเจน 
    4.1.4 ดานผลผลิตสวนใหญผูที่รับผิดชอบงานจะพึงพอใจตอการดําเนินงานการดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพิงทําให
ไดรับการไววางใจจากญาติและครอบครัว บางพ้ืนที่ก็มีบางที่ญาติไมเขาใจก็จะไมใหการยอมรับในการดําเนินงานและ    
ผลการดําเนินงานพบวาคุณภาพชีวิตของผูที่มีภาวะพ่ึงพิงดีขึ้นชวยเหลือตัวเองไดมากข้ึน 

 4.2  ขอเสนอแนะ 

                       4.2.1 ดานบริบทควรมีการแตงต้ังคณะกรรม/คณะทํางานอยางเปนทางการและควรมีการประชุมช้ีแจง

คณะกรรมการถึงบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานและนอกจากน้ันควรมีการจัดทําแผนการดาํเนินงานและแนวทางในการ

ดําเนินใหชัดเจน 

                 4.2.2 ดานปจจัยนําเขา จัดใหมีการอบรมฟนฟูวิชาการ ทักษะความเขาใจ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับ
ผูปฏิบัติงาน และควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดยาองนอยปละ1ครั้งใหกับผูปฏิบัติงาน ควรมีการจัดหาบุคลากร      
ใหเพียงพอกับภาระงานและมีการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน 
                 4.2.3 ดานกระบวนการ พบวา ควรมีโปรแกรมในการลงขอมูลและรองรับการเบิกจายงบประมาณ มีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการซ้ือหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณใหกับผูที่มีภาวะพึ่งพิงมากกวาน้ีและควรมีการพัฒนาเทคโนโลยี      
ในการเย่ียมบานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

     4.2.4 ดานผลผลิต ควรมีการวัดและคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงพบวาคุณภาพชีวิตของผูที่ มีภาวะพ่ึงพิง         
วาดขีึ้น ชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น หรือมีภาวะแทรกซอน 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
ดานบริบท 

จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว มีนโยบายการดําเนินงาน         
และ ใหความสําคัญตอการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  
มนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล, 2562) ศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาพบวา ดานบริบทสภาพแวดลอมของโครงการ      
มีความเหมาะสมในระดับมากมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานใหไดตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ของเดวิค แจนสีน, เวสเลย จอนเกน ,2016 อางใน มนัสศรา 
อัจฉริยะเมธากุล ,2562 ไดศึกษาผลกระทบของการปฏิรูปนโยบายตอคุณภาพการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศ
เบลเยียมและเนเธอรแลนด พบวาความย่ังยืนของระบบการดูแลระยะยาวในเบลเยียมและเนเธอรแลนด คือ ผูดูแล
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ผูสูงอายุและเครือขายทางสังคมเปนสิ่งที่สําคัญ และรัฐตองกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนและดูแลผูดูแลผูสูงอายุ        
และเครือขายที่ไมเปนทางการ 
ดานปจจัยนําเขา   

จากการศึกษาพบวา การจัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นท่ีเขต 2 พิษณุโลก พบวา     
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสวนใหญจะพบวามีปญหาจากการขาดวัสดุและอุปกรณที่ใชในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง   
ที่ไมเพียงพอตอความตองการตัวอยางเชน อุปกรณท่ีใชในการทําแผลกดทับ  ซึ่งบางคร้ังตองซ้ือเอง ผาออมสําหรับผูใหญ
ที่บางแหงไดรับการสนับสนุนเพียงเดือนละ1หอ และบางแหงไมไดรับการสนับสนุนตองซ้ือเองเปนตน ทําใหคะแนน      
ของดานน้ีจึงอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง สอดคลองกับการศึกษาของ มนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล, 2562  ศึกษา              
การประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยนําเขา อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษาของของ พนมวัลณ แกวหีด 
และคณะ, 2557  อางใน มนัสศรา อัจฉริยะเมธาล, 2562  ศึกษาเร่ือง ประเมินผลโครงการตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยนําเขา ดานงบประมาณมีความ
เหมาะสมปานกลาง การดําเนินงาน ขาดการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ คูมือดําเนินงาน บุคลากรมีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง และขาดบุคลากรเฉพาะทางอัตราสวนอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุไมสอดคลองตามเกณฑ มีการจัดทําแผนงาน
โครงการโดยการมีสวนรวมแตขาดความตอเน่ือง ดังน้ันการปรับปรุงในดานน้ีควรเสนอแนะใหทางทองถิ่นหรือ             
ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับทราบเพื่อมีการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการตอไป 
ดานกระบวนการ 

จากการศึกษาพบวาการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก พบวา อยูใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รวีวรรณ ศิริสมบูรร, ณภัทรกฤษจันทรวงษ, 2558 ที่ไดศึกษาเร่ือง การวิจัย
ประเมินผลโครงการระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาํบลบานลํา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ผลการศึกษาพบวา ดานกระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม ในระดับมากมีความสอดคลองกับสถานการณ สามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานใหไดรับผลผลิตตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พนมวัลณ แกวหีด และคณะ 
, 2557 ศึกษาเรื่อง ประเมินผลโครงการตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวาดานกระบวนการการวางแผนและดําเนินงานสอดคลองกับสภาพปญหาผูสูงอายุ    
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยศ วัชระคุปตและคณะ, 2559  ที่ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของการบริการการดูแล
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดอุดรธานี โดยผลการศึกษาพบวา การใหบริการการดูแลระยะยาวทั้งใน
รูปแบบปกติและภายใตโครงการ LTC สงผลใหผูสูงอายุมีศักยภาพในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐานดวยตนเองมาก
ข้ึน และชวยลดคาใชจายในการดูแลระยะยาวลง ภาครัฐควรสนับสนุนใหมีระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่บาน โอกาส
รวมแสดงความคิดเห็นและสรางความเปนเจาของในการรวมปฏิบัตกิารซ่ึงเปนการสรางความตระหนักรูแกชุมชน 
ดานผลผลิต 

จากการศึกษาพบวาการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก พบวา อยูใน
ระดับมาก มีความครอบคลุมการใหบริการตามชุดสิทธิประโยชน และความพึงพอใจของผูที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับมาก     
ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของศึกษาของ มนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล, 2562 ที่ ศึกษา การประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่พบวา        
ผลการศึกษาผลผลิตของการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีภาวะพึ่งพิงระยะยาว เน่ืองจากเปนผลจากการดําเนินงาน
การดูแลผูท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อเปนการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ และผูจัดการ       
การดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขท่ีไดปฏิบัตติอผูที่มีภาวะพึ่งพิง 
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2. ควรมีการศึกษาหรือพัฒนาระบบการเย่ียมบาน /การปฏิบัติงานของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ และผูจัดการ
การดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขที่ไดปฏิบัติตอผูที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมแบบใหม      
เพ่ือเปนการพัฒนาในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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PROCEEDINGS 
 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15 
เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  

ครบ 117 ป  

“วิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหม สูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

 

 

 

 

 

 
วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จงัหวัดจนัทบุรี 

ภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Oral Presentation) 
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รถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา             
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

Electric Fruit Trolley for Baan Tha Sala Community Enterprises,                 
Tha Mai District, Chanthaburi Province. 

กฤษณะ จันทสิทธิ์*, คมสัน มุยสี, ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
*Corresponding Author E-mail: kritsana.c@rbru.ac.th 

 
บทคดัยอ 

 งานวิจัยเชิงทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยมีขนาดความสูง ความกวางและความลึกเทากับ 42, 21 และ 32 
น้ิว ตามลาํดบั และมีขนาดของลอหนาและลอหลังเทากับ 2.5 และ 9.0 น้ิว ตามลําดับเชนกัน มีระยะกราวดเคลียรแรนซ
เทากับ 0.5 น้ิว ใชรอกสลิงไฟฟาขนาด 12 โวลท กําลังไฟฟา 700 วัตต เปนอุปกรณยกข้ึน-ลง และใชแบตเตอร่ีลิเทียม
ชนิด 12 โวลท 45 แอมปแปร เปนแหลงจายไฟใหกับรอกสลิงไฟฟา สามารถยกลังผลไมแบบทับซอนไดจํานวน 3 ลัง 
เฉล่ียนํ้าหนักลังละ 30 กิโลกรัม มีระยะเลื่อนข้ึนไดสูงสุดเทากับ 26 น้ิว (ความสูงกระบะรถบรรทุก) มรีะยะเลื่อนลงตํ่าสุด
เทากับ 2.5 น้ิว สามารถรับนํ้าหนักไดสูงสุดเทากับ 200 กิโลกรัม มีระยะเวลาในการทํางานตอการชารจประจุหน่ึงครั้ง 
เทากับ 4 ชั่วโมง และใชเวลาในการชารจประจุใหเต็มหน่ึงครั้งเทากับ 8 ช่ัวโมง คาไฟฟาตอการชารจประจุหน่ึงครั้งเทากับ 
8.23 บาท โดยมีระยะเวลาคนืทุนเทากับ 6 เดือน 
คําสําคัญ: รถเข็นขนสงผลไม, รถยกของระบบไฟฟา 
 

Abstract 
 This experimental research aimed to invent an electric fruit delivery trolley for the Baan Tha 

Sala Community Enterprises in Tha Mai District, Chanthaburi Province. The invented trolley was 42 
inches tall, 21 inches wide and 32 inches long. The widths of the front wheels and the rear wheels 2.5 
and 9.0 inches, respectively. The ground clearance was 0.5 inch. A 12 V with 700 W. electric wire rope 
hoist was used as the lifting part. The wire rope hoist was supplied by a Lithium battery with 12 V. and 
45 A. It was found that the invented trolley was able to lift three overlay fruit crates (approximately 30 
kg. each). The maximum move-up distance was 26 inches from the ground (equal to the pickup part of 
a truck) and the maximum move-down distance was 2.5 inches from the ground. The maximum loading 
capacity was 200 kg. The longest working time per one charge was 4 hours and the recharging period 
was 8 hours which billed 8.23 baht. The payback period was 6 months.  
Keywords: fruit delivery trolley, electric forklift 

 

บทนํา 
จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่ ต้ังอยูบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ซ่ึงมีภูมิประเทศและภูมิอากาศ         

ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรมเปนอยางย่ิง ประชาชนสวนใหญในจังหวัดจันทบุรีจึงนิยมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและมีผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมออกสูตลาดคอนขางสูง 
จากการศึกษาขอมูลการทําเกษตรกรรม ไดพบวามีพืชเศรษฐกิจหลักๆท่ีนิยมปลูกในจังหวัดจันทบุรี อาทิเชน ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง พริกไทย ยางพารา และการทํานาขาว นอกเหนือจากที่กลาวขางตนแลวก็จะมีการปลูกพืชผัก         
ไมดอก ไมประดับ พื้นท่ีเลี้ยงสัตวและการทําประมง จากการสํารวจขอมูลการใชที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมของจังหวัด
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จันทบุรี พบวามีพื้นที่การทําเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรีอยูประมาณ 2,125,094 ไร โดยจะมีการปลูกพืชชนิดตาง ๆ     
คิดเปนรอยละ 90 % ของพ้ืนที่การทําเกษตรกรรมทั้งหมด และมีพื้นที่ปลอยใหรกรางและอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 10 % โดย
ขอมูลการใชท่ีดนิเพื่อการเกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรี จะแสดงในตารางที่ 1 (สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2563) 

 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลการใชที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี 

การใชที่ดินเพ่ือการเกษตร 

ป พ.ศ.  

พ้ืนที่การเกษตร (ไร)  
พื้นที่ไมผลไมยืน

ตน 
พื้นที่นาขาว พื้นที่พืชไร 

พื้นที่ปลูกผัก-ไม

ดอก ไมประดับ 

พื้นที่เล้ียง

สัตว,ประมง 
อ่ืนๆ* 

2546 1,500,459 33,058 473,635 37,115 25,140 0 

2547 1,317,465 24,241 608,492 13,718 129,728 28,000 

2548 1,676,150 32,631 364,228 4,913 134,579 62,031 

2549 1,631,567 35,530 425,042 11,906 129,231 41,748 

2550 1,614,494 32,498 412,111 13,618 147,585 88,118 

2551 1,509,648 26,094 445,426 9,729 154,701 74,613 

2552 1,551,194 29,189 390,775 7,554 154,589 68,188 

2553 1,575,355 31,813 389,269 1,046 154,526 57,881 

2554 1,552,821 30,335 362,832 7,289 140,066 66,863 

2555 1,555,623 27,511 332,470 7,453 151,385 57,659 

2556 1,568,627 24,233 321,533 7,972 147,158 55,571 

ที่มา : (สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2563) 

 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน จะสังเกตเห็นไดวาจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การทําเกษตรกรรมมากถึงรอยละ 90 % 
ของพ้ืนที่ท้ังหมด และในสวนของพ้ืนที่กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ีก็เปนอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่มีการปลูกผลไมและพืชผักอยูเปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีพ้ืนที่เหมาะสมตอการทําเกษตรกรรม โดยสามารถปลูกไมผล
และพืชผักตาง ๆ ไดทุกชนิด ซ่ึงทางกลุมฯไดมีการรวมกลุมกันเพ่ือนําผลผลิตอันไดแกมังคุด (Mangos teen) นํามาแปร
รูปเปนนํ้ามังคุดพรอมดื่มเพื่อสุขภาพ, มังคุดกวนหรือทอฟฟมังคุด และสบูมังคุด เปนตน เพ่ือใชเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลผลิตภาคเกษตรกรรมและสรางรายไดเพิ่มใหกับสมาชิกและชุมชน และจากการลงสํารวจขอมูลในกระบวนการ
ดําเนินงานของกลุมชุมชนเปาหมาย พบประเด็นปญหาหน่ึงที่นาสนใจอยางย่ิง โดยเปนประเด็นปญหาเก่ียวกับการขนสง
หรือกิจกรรมโลจิสติกสภาคเกษตรกรรม ในเรื่องของการขนสงผลไมหรือผลผลิตจากพื้นท่ีการทําเกษตรกรรม (สวนมังคุด) 
นําออกสูแหลงผลิตภายนอกไดคอนขางลําบากและสรางความเหน่ือยลาใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก เน่ืองจากการขนสง
หรือขนยายลังผลไมในปจจุบัน จําเปนตองใชแรงงานคนเพ่ือยกลังผลไมข้ึนใสกระบะรถบรรทุก สงผลทําใหตองใชแรงงาน
ในการขนสงและขนยายผลไมคอนขางมาก และยังสรางความเหน่ือยลาใหกับเกษตรกรหรือคนงานเปนอยางย่ิง เพราะ
ผลไมชนิดตาง ๆ เม่ือทําการบรรจุลงลังผลไมแลว ก็จะมีน้ําหนักตอลังคอนขางมากดวยเชนกัน และตองใชแรงงาน       
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อยางนอย 2 คน ในการยกลังผลไมขึ้นใสกระบะรถบรรทุก ซึ่งถือเปนการส้ินเปลืองแรงงานและพลังงานเปนอยางมาก 
(กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา, 2563) 
 คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดที่จะชวยแกไขปญหาในเรื่องของการขนยายลังผลไม           
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ชวยลดระยะเวลาในการขนสง และชวยลดความเหน่ือยลาทางดานสุขภาพรางกาย          
ของแรงงาน น่ันก็คือการออกแบบและจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา ซึ่งจะสามารถยกลังผลไมวางซอนทับ
กันได แลวนําไปใสยังกระบะรถบรรทุกไดในคราวเดียวกัน โดยใชผูควบคุมงานเพียงคนเดียวเทาน้ัน ซึ่งการทํางาน        
ของรถเข็นจะเปนในระบบไฟฟากระแสตรงชนิด 12 โวลท โดยตัวอยางการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนบาน        
ทาศาลาจะแสดงดังในภาพที่ 1 

 

    

ภาพท่ี 1 ภาพตวัอยางการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาจํานวน 1 คัน ใชสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกสภาค

เกษตรกรรมใหกับกลุมชุมชนเปาหมาย 
            2. เพื่อทดสอบการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ทําการศึกษาขอมูลและทฤษฏีที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีรถเข็นขนสงผลไมแบบทั่วไป (มิซูมิ, 2563) เพื่อนํา
ขอมูลมาดําเนินการออกแบบในระบบโครงสรางของรถเข็นฯ เชน การออกแบบตัวโครงรถเข็น ระยะความกวางของ       
ตัวโครงรถเข็นและระยะฐานลอที่เหมาะสม รูปแบบของการติดต้ังชุดลอคูหนาและชุดลอคูหลัง ออกแบบการรับนํ้าหนัก
หรือพิกัดโหลดที่เหมาะสมตอการใชงาน การออกแบบและตดิต้ังแผนรองยก  

2. ดําเนินการออกแบบการทํางานในระบบแหลงจายพลังงานไฟฟา เชน การออกแบบฐานรองรับสําหรับติดต้ัง
แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟสชนิด 12 โวลท เพื่อติดต้ังเขากับโครงของรถเข็น การออกแบบและติดต้ังชุดระบบรอกไฟฟา
(เคร่ืองมือชางมืออาชีพ, 2563) และชุดคอนโทรลควบคุมการยกลังผลไมขึ้น-ลงไดอยางเหมาะสม เพ่ือขนสงหรือขนยาย
ผลไมดวยรถบรรทุกชนิด 4 ลอ และการออกแบบติดต้ังระบบควบคุมความปลอดภัย เชน ระบบฟวสตัดตอนอัตโนมัติ     
เปนตน 
 3. ดําเนินการออกแบบและจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาทั้งในระบบของโครงสรางและระบบ

ไฟฟาตามรูปแบบท่ีคณะผูวิจัยไดกําหนดไว ดังจะแสดงในภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาที่จะดําเนินการจัดสราง 

 

 4. ดําเนินการทดสอบการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของการใช
งาน เชน การทดสอบการรับนํ้าหนักไดสูงสุด (พิกัดโหลด) การทดสอบยกลังผลไมขึ้น-ลงไดตํ่าสุดและสูงสุด การทดสอบ
ระยะเวลาทํางานของรถเข็นพลังงานไฟฟาตอการชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ทดสอบระยะเวลาของการชารจประจุแบตเตอร่ี
ใหเต็มระบบในหน่ึงคร้ัง ทดสอบจํานวนของลังผลไมที่รถเข็นยกไดมากสุด การคิดคาใชจายดานพลงังานไฟฟาตอการชารจ
ประจุ 1 ครั้ง ทําการวิเคราะหขอมลูเพ่ือนํามาใชปรับปรุงแกไขใหสมบูรณในลําดับสุดทาย 
          5. สรุปผลการดําเนินงานวิจัยและจัดทํารูปเลมรายงานวิ จัยพรอมทั้งเผยแพรผลงานวิ จัยในรูปแบบ                 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ผลการวิจัย 
 การจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี ก็เพ่ือใชเปนอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร สําหรับการเคล่ือนยายลังผลไมที่มีนํ้าหนักมาก ๆ และตองใช
แรงงานอยางนอยจํานวน 2 คนเพ่ือยกลังผลไม ทําใหสิ้นเปลืองแรงงานและสรางความเหน่ือยลาใหกับผูที่ปฏิบัติงาน      
เปนอยางมาก โดยรถเข็นขนสงผลไมจะเขามาชวยขจัดปญหาดังกลาวใหกลุมชุมชนเปาหมาย ซ่ึงจะสามารถอธิบายผล    
ของการวิจัยไดดังน้ี 

    1. สรุปผลการจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา 
 โดยจะเร่ิมตนในสวนโครงสรางของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา ซึ่งคณะผู วิจัยไดเลือกใชเหล็ก       
ปลอดสนิม เชน ทอเหล็ก, เหล็กกลองตัวซี และแผนเหล็ก เพื่อนํามาใชจัดสรางเปนโครงของรถเข็นขนสงผลไม ขั้นตอน
แรกคือการนําทอเหล็กกลมขนาด 1 น้ิว ความยาว 52 น้ิว นํามาดัดเปนแขนทั้งสองขางของรถเข็น นําแผนเหล็ก       
ความหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่งมีความกวาง 2.5 น้ิว และมีความยาวเทากับ 14 น้ิว นํามาเช่ือมติดต้ังเขากับแขนท้ังสองขาง
ของรถเข็น ก็จะไดลกัษณะโครงรถเข็นในเบ้ืองตน ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะโครงสรางเบื้องตนของรถเข็นขนสงผลไม 
  

 ลําดับถัดมานําทอเหล็กกลมขนาดเทาเดิม ทําการตัดใหไดความยาว 34 น้ิว จํานวน 2 เสน แลวนํามาเชื่อม

ติดกับแผนเหล็กระหวางกลางของแขนทั้งสองขาง จะทําใหไดความสูงโดยรวมของรถเข็นเทากับ 42 น้ิว มีความกวาง

เทากับ 21 น้ิว และมีความลึกเทากับ 32 น้ิว จากน้ันใชทอเหล็กกลมขนาดเดียวกัน นํามาจัดสรางเปนแกนเพลาสําหรับ

ใชตดิตั้งชุดลอหลังของรถเข็นดังจะแสดงในภาพที่ 4 

 

 

ทอเหล็กดัดเปนแขนของรถเข็น แผนเหล็กเช่ือมติดบังดานขาง 

ทอเหล็กกลมเช่ือมติดสองขาง 
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ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะแกนเพลาสําหรับใชติดต้ังชุดลอหลงัของรถเข็น 

 

ในสวนของการติดต้ังชุดลอหลัง โดยเริ่มจากการเชื่อมแหวนบังคับลอเขากับเพลาลอ โดยทําการวัดจากปลาย

ของเพลาเขามาดานในเทากับ 2.5 น้ิว จากน้ันทําการติดต้ังชุดลอหลังของรถเข็นท้ังสองขาง ดวยก๊ิบลอ็คลอแบบมีฝาปด 

ซ่ึงลอรถดานหลังเปนลักษณะลอลมยางขนาด 9 น้ิว (ทีเอสพี, 2563) เหตุผลที่เลือกใชลอลมยาง ก็เพื่อใหรถเข็นมีการ

เคล่ือนที่ไดสะดวกและนุมนวลย่ิงข้ึน ลักษณะการติดตั้งชุดลอหลังจะแสดงดังในภาพที่ 5 

 

 

ทอเหล็กกลมจัดสรางเปนเพลาลอ 

ติดตั้งแหวนบังคับลอเขากับแกนเพลา 
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ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการติดต้ังชุดลอหลังของรถเข็น 

 
ลําดับถัดมาจะเปนในสวนของการจัดสรางโครงเหล็กสําหรับติดต้ังลอหนา โดยจะใชเหล็กกลองตัวซีขนาด 2 

น้ิว นํามาเชื่อมติดเขากับโครงสรางของรถเข็นขนสงผลไมจํานวน 2 ขาง ซ่ึงขาเหล็กทั้ง 2 ขาง จะมีความยาวเทากับ 20 
น้ิว ทําการเจาะรูดานขางของเหล็กกลองตัวซีสําหรับใสสกรูเพ่ือใชจับยึดชุดลอหนาที่มีขนาด 2.5 น้ิว และเซาะรอง        
ของเหล็กกลองตัวซีใหชุดลอหนาสามารถโผลสูงขึ้นมาไดเล็กนอย จุดประสงคเพื่อตองการใหพื้นของรถเข็นอยูต่ําที่สุด
น่ันเอง และเพื่อความสะดวกในการยกลังผลไมใสลงในรถเข็นดังกลาวไดงาย ลักษณะของการติดตั้งชุดลอหนาจะแสดง    
ดังในภาพที่ 6 

     

ภาพท่ี 6 แสดงลักษณะการติดต้ังชุดลอหนาของรถเข็นขนสงผลไม 
 

ข้ันตอนตอมาจะเปนในสวนของการจัดสรางและติดตั้งแผนรองยก เขากับโครงรถเข็นดังกลาว ในบริเวณ

ระหวางขาของรถเข็นดานหนาทั้ง 2 ขาง ซึ่งแผนรองยกจะทํามาจากแผนเหล็กที่มีความหนา 3 มิลลิเมตร มีขนาดความ

กวางเทากับ 16 น้ิว และมีขนาดความลึกเทากับ 21 น้ิว เพื่อใชสําหรับรองรับลังผลไมที่ตองการเคล่ือนยาย โดยลักษณะ

รูปแบบแผนรองยกจะแสดงดังในภาพที่ 7 

ติดตั้งลอลมยางเขากับแกนเพลา 
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                                      ภาพท่ี 7 แสดงลักษณะการจัดสรางและติดต้ังแผนรองยก 
 

ข้ันตอนตอมาเปนการจัดสรางชุดอุปกรณการยกของแผนรองยก ที่ทํามาจากแผนเหล็กขนาด 3 มิลลิเมตร
เชนกัน ทําการตัดแผนเหล็กดังกลาวเปนลักษณะแผนเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผา เพื่อใชสําหรับติดตั้งเขากับชุดรางบังคับสลิง
และชุดจับยึดลวดสลิง ซ่ึงลวดสลิงตองมีแรงดึงที่เหมาะสมดวย (อีบุควิศวกรรม, 2560)  โดยลวดสลิงจะเคล่ือนที่ผานราง
บังคับสลิงผานการทํางานของชุดรอกไฟฟา ลักษณะของอุปกรณการยกของแผนรองยกจะแสดงดังในภาพที่ 8 

          

ภาพท่ี 8 แสดงการจัดสรางชุดอุปกรณการยก 
 
 ลําดับถัดมาจะเปนในสวนของการออกแบบและติดตั้งชุดรอกสลิงไฟฟาขนาดแรงดัน 12 โวลท กําลงัไฟฟา 700 

วัตตโดยเริ่มจากการจัดสรางฐานจับยึดชุดรอกไฟฟาและทําการติดต้ังไวบริเวณดานหลังของรถเข็นขนสงผลไม เหตุผล      

ที่ติดต้ังไวบริเวณดานหลังของรถเข็นก็เพื่อความสวยงาม และความเหมาะสมสะดวกตอการใชงาน ซึ่งชุดรอกสลิงไฟฟา   

จะทําหนาที่ยกแผนรองยกข้ึน-ลง ตามการควบคมุของผูใชงาน ลักษณะการติดต้ังชุดรอกสลิงไฟฟาจะแสดงดังในภาพที่ 9 

เช่ือมชุดจับยึดลวดสลิง เชื่อมแผนรองยก 
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ภาพท่ี 9 แสดงลักษณะการจัดสรางอุปกรณจับยึดและการติดต้ังชุดรอกสลิงไฟฟา 
 
 เม่ือไดดําเนินการติดต้ังชุดรอกสลิงไฟฟาแลว ก็จําเปนจะตองติดต้ังชุดอุปกรณทํางานรวมกับชุดรอกสลิง
ไฟฟาดวย คือการติดต้ังชุดบังคับสลิง (Roller) และชุดรอกบังคับสลิง บริเวณดานบนของรถเข็น เพื่อใหชุดบังคับสลิง
ทํางานรวมกับชุดรางบังคับสลิงที่ทําจากเหล็กกลองตัวซี ซ่ึงเหล็กกลองตัวซีจะมีการเซาะรองไวอยูแลว ทําใหมีความ
สะดวกในการนํามาจัดสรางเปนชุดรางบังคับสลิง ซึ่งจะแสดงดังในภาพที่ 10 

    

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงการติดตั้งชุดบังคับสลงิ, ชุดรางบังคับสลิงและชุดรอกบังคับสลิง 
 

 ขั้นตอนตอมาจะเปนการจัดสรางฐานรองรับแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟส จํานวน 1 ชุด ขนาดแรงดันไฟฟา 12 

โวลท และพิกัดกระแสไฟฟา 45 แอมแปร โดยจะติดตั้งไวบริเวณดานหลังของรถเข็นเหนือรอกสลิงไฟฟาข้ึนมาเล็กนอย 

เพื่อใหการถายเทนํ้าหนักและจุดศูนยถวงเหมาะสมที่สุด พรอมทําการติดต้ังระบบฟวสตัดตอนอัตโนมัติขนาด 30 แอมป 

ไวจํานวน 1 ตัว เพื่อใชทําหนาที่ปองกันชุดรอกสลิงไฟฟาหรือปองกันการลัดวงจรที่อาจจะเกิดข้ึนได ลักษณะการจัดสราง

ฐานรองรับแบตเตอรี่และการติดต้ังแบตเตอร่ีจะแสดงในภาพที่ 11  

อุปกรณจับยึดรอกไฟฟา 

โรลเลอรบังคับสลิง ชุดรอกบังคบัสลิง ชุดรางบังคับสลิง 
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ภาพที่ 11 แสดงการจัดสรางฐานรองรบัแบตเตอรี่และการติดต้ังแบตเตอรี่ 
 
ขั้นตอนการจัดสรางในลําดับสุดทายจะเปนในสวนการจัดสรางฐานรองรับอุปกรณคอนโทรล ที่ใชควบคุมการ

ข้ึน-ลงของรอกสลิงไฟฟา โดยจะทําการจัดสรางฐานรองรับอุปกรณคอนโทรลและติดตั้งไวบริเวณดานหลังของรถเข็น

ใกลกับมือจับเข็นของรถเข็น ซึ่งจะสามารถควบคุมการทํางานโดยยกขึ้น-ลงไดตามความตองการของผูใชงาน ผานปุมกด

แบบสมัผัสจํานวน 2 ชุด ดังจะแสดงในภาพที่ 12 

     

ภาพท่ี 12 แสดงการจัดสรางฐานรองรับอุปกรณคอนโทรลและการตดิต้ัง 
 

  2. หลักการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา 
            รถเข็นขนสงผลไมที่ไดจัดสรางข้ึนน้ีจะมีหลักการทํางานคือ เม่ือตองการใชงานรถเข็นขนสงผลไม โดยเร่ิมจาก
การยกลังผลไมขึ้นวางไวบนแผนรองยก ซึ่งจะสามารถวางซอนลังผลไมไดจํานวน 3 ลัง และทําการเข็นเคลื่อนยายไปยัง
สถานที่ตางๆไดอยางสะดวกรวดเร็ว ใชทดแทนการยกลังผลไมดวยแรงงานคน ซึ่งตองใชแรงงานคนในการยกถึง 2 คน     
ทําใหสิ้นเปลืองแรงงานโดยไมจําเปน และสามารถยกขึ้น-ลงใสกระบะรถบรรทุกไดอยางสะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังชวยลด
ความเหน่ือยลา   ใหกับผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี รับภาระโหลดน้ําหนักสูงสุดไดถึง 200 กิโลกรัม ซ่ึงวงจรไฟฟา          
ของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาจะแสดงในภาพที่ 13  และภาพรถเข็นขนสงผลไมที่เสร็จสมบูรณจะแสดงในภาพ
ที่ 14                               
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ภาพที่ 13 แสดงไดอะแกรมวงจรไฟฟาของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา 

    

    

ภาพท่ี 14 แสดงลักษณะของรถเข็นที่เสร็จสมบูรณและแสดงรูปแบบของการใชงาน 

 3. ผลการทดสอบการทาํงานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา 
 ในการทดสอบการทํางานของรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑที่มาจากมังคุด เชน ทอฟฟมังคุดหรือ
มังคุดกวน สบูมังคุด และนํ้ามังคุดพรอมด่ืมเพ่ือสุขภาพ โดยมีกําลังการผลิตถึงปละ 4,500 กิโลกรัมตอป (4.5 ตัน) ทําการ
รับซ้ือมังคุดตามฤดูกาล โดยขนสงดวยลังพลาสติกท่ีมีขนาดความกวาง ความยาวและความลึกเทากับ 14, 22 และ 12 
ตามลําดับ ภาพลงัพลาสติกแบบมหูีเหล็กจะแสดงในภาพที่ 15 
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ภาพท่ี 15 แสดงลักษณะของลังพลาสติกใสผลไมแบบมีหูเหล็ก 
  
 ซึ่งจํานวนลังผลไมที่ใชงานจะมีจํานวนมากถึง 150 ใบ และจะใชวิธีขนสงดวยรถบรรทุกชนิด 4 ลอ นํามา

จัดสงยังอาคารผลิต และตองเคลื่อนยายไปยังสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ ซึ่งทุกครั้งของรอบผลิตตองจางแรงงานในการยกลัง

ผลไมมากถึง 6 คน และในหน่ึงเที่ยวที่ขนสงหรือขนยายจะยกลังผลไมไดจํานวน 3 ลัง โดยจะมีคาใชจายดานแรงงาน

เทากับ 2,400 บาท และแรงงานตองแบกหามไปยังสถานที่ จัดเก็บตอไป ทําใหแรงงานที่ตองปฏิบัติงานดังกลาว            

เกิดความเหนื่อลาเปนอยางมากและตองมีการหยุดพักบอยๆ โดยรถเข็นขนสงผลไมท่ีไดจัดสรางข้ึนสามารถขนสงไดครั้ง

ละ 3 ลัง เชนกัน แตใชแรงงานเพียง 1 คนเทาน้ัน และไมจําเปนตองหยุดพักบอยๆ ทําใหชวยประหยัดแรงงานไดเปน

อยางดี และสามารถเคล่ือนยายไปยังสถานที่ตางๆไดอยางสะดวกรวดเร็วอีกดวย ซึ่งขอมูลผลการทดสอบรถเข็นขนสง

ผลไมดวยพลังงานไฟฟาจะแสดงในตารางที่ 2 และการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางการขนสงทั้งสองรูปแบบจะแสดง   

ในตารางท่ี 3 

ตารางที ่2 แสดงขอมูลผลการทดสอบรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา    
คุณสมบัติของรถเข็นขนสงผลไม                  ดวยพลังงานไฟฟา ผลทดสอบท่ีไดรับ 

1. จํานวนลังผลไมที่ทับซอนไดสูงสุด จํานวน 3 ลัง 

2. ระยะเวลาใชงาน/การชารจประจุเต็ม 1 คร้ัง 4 ช่ัวโมง 

3. ระยะเวลาในการชารจประจุเต็ม 1 คร้ัง (กลางคืน) 8 ช่ัวโมง 
4. ระดับน้ําหนักสูงสุดที่ยกได 200 กิโลกรัม 

5. มีระยะเล่ือนข้ึนไดสูงสุด 26 น้ิว  

6. มีระยะเลื่อนลงไดตํ่าสุด 2.5 นิ้ว 

7. มีระยะกราวดเคลียรแรนซ 0.5 นิ้ว 
8. คาใชจายดานพลังงานไฟฟา 8.23 บาท 

9. ระยะเวลาคนืทุน 6 เดือนหรือคร่ึงป 

                                                   
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติการขนสงท้ังสองรปูแบบ                                                      

คุณสมบัติ แรงงานคน รถเข็นดวยพลังงานไฟฟา 

1. ลักษณะรูปแบบของการใชงาน ใชแรงงานคนยกและตองหามเดินไปยังสถานที่จัดเก็บ ใชแรงผลักเข็นใหเคล่ือนที่ไปขางหนา โดยลังผลไมวาง

ทับซอนได 3 ลังไปยังสถานที่จัดเก็บ 

2. การเคล่ือนยายจากรถกระบะ ใชแรงงาน 6 คนเปนอยางนอย ในการยกหามและ

ยกข้ึน-ลงรถกระบะ 

ใชพลังงานไฟฟาและแรงงานเพียง       1 คน ใน

การยกข้ึน-ลงรถกระบะ 
3. ระยะเวลาในการเคล่ือนยาย ใชเวลานานกวา ใชเวลานอยกวา 

4.การสรางความเหนื่อยลากับผูปฏิบัติงาน สรางความเหนื่อยลาเปนอยางมาก ไมสรางความเหนื่อยลา 
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5. จํานวนแรงงานที่ใช อยางนอย 6 คน  อยางนอย 1 คน 

6. คาแรงงานในการขนยาย 2,400บาท/คร้ัง 408.23 บาท/คร้ัง 

(400+คาไฟ 8.23บาท) 
 
 ในการคิดคาใชจายดานพลังงานไฟฟา จะคิดจากการชารจประจุของเครื่องชารจประจุแบตเตอรชนิด          
12 โวลท โดยเคร่ืองชารจประจุจะมีคากระแสชารจประจุเทากับ 2 แอมแปร ทาํการชารจประจุใหกับแบตเตอรี่ลิเทียม
ชนิด 12 โวลท ซึ่งมีคากระแสไฟฟาเทากับ 45 แอมปแปร  ใชเวลาชารจประจุแบตเตอรี่ใหเต็มในชวงเวลากลางคืนที่ 8 
ช่ัวโมง และทํางานไดนานตอเน่ืองเทากับ 4 ช่ัวโมง โดยคาใชจายดานพลังงานไฟฟาจะแสดงไดดังตอไปน้ี   
 คากระแสไฟฟาของเคร่ืองชารจประจุแบตเตอรี่  = 2 แอมแปร 
       = 2 แอมแปร x 220 โวลท 
 จะไดคากําลังไฟฟาโดยรวมทั้งระบบ   = 440 วัตต/ช่ัวโมง 
 ใชเวลาชารจประจุนาน 6 ชั่วโมง    = 8 ชั่วโมง X 440 วัตต 
       = 3,520 วัตต/1,000 วัตต  
       = 3.52 หนวย 
 คาไฟฟาไมเกิน 150 หนวย (15 หนวยแรก) คิดเปน 2.34 บาท/หนวย (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2563) 
       = 3.52 หนวย x 2.34 บาท 
 ดังน้ัน คาไฟฟาตอการชารจประจุเต็มหน่ึงคร้ัง  = 8.23 บาท/การชารจประจุเต็ม 1 ครั้ง           

หากใชรถเข็นวันละ 4 ช่ัวโมง เปนเวลา 30 วัน  = 8.23 บาท X 30 วัน 
       = 246.90 บาท/เดือน   
 ถาคิดเปนรายปจะเสียคาไฟเทากับ     = 246.90 X 12 เดือน 
       = 2,962.80 บาท 
 
 ในการคิดระยะเวลาคืนทุน คือการนําตนทุนในการจัดสรางมาคิดรวมกับตนทุนที่ประหยัดได ซ่ึงรายการตนทุน
ในการจัดสรางจะเทากับ 12,450 บาท  ซึ่งรายละเอียดจะแสดงไดดงัในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงรายการตนทุนในการจัดสราง 

รายการอุปกรณ            จํานวน ราคา 

1. วัสดุที่เก่ียวกับเหล็ก 1 ชุด 4,000 บาท 

2. รอกสลิงไฟฟาพรอมคอนโทรล 1 อัน 2,800 บาท 

3. แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟส 12 V 45 Ah 1 ลูก          2,750 บาท 

4. ชดุลอหนา 2 ลอ 300 บาท 

5. ชุดลอหลัง 2 ลอ 800 บาท 

6. ชุดบังคับสลิง  1 อัน 800 บาท 

7. อุปกรณอ่ืนๆ 1ชุด 1,000 บาท 

รวมท้ังส้ิน 12,450 บาท 

  
 โดยในการขนยายลังผลไมจะมีการจางแรงงานจํานวน 6 คน           = 2,400 บาท 
 เม่ือใชรถเข็นขนสงผลไมดวยพลงังานไฟฟาจะเสียคาใชจาย          = 408.23 บาท 
 ตนทุนที่ประหยัดได              = 2400 – 408.23 บาท 
                 = 1991.77 บาท 
 การคิดระยะเวลาคืนทุน             = 12,450/1991.77 บาท 
                           = 6.20 เดือนหรือประมาณ คร่ึงป 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
   เนือ่งในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหมสูการพฒันาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
790 

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

สรุปผลและอภิปรายผล 
ในการจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา ก็เพื่อเปนการสรางสรรคเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับกิจกรรม     

โลจิสติกสภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะเนนการขนสงลังผลไมในจํานวนมากๆจากรถบรรทุกชนิด 4 ลอ โดยจะมีตนทุนในการ
จัดสรางท่ีคอนขางตํ่า ลดการใชแรงงานในปจจุบันไดเปนอยางดี ชวยลดระยะเวลาในการขนสงหรือเคล่ือนยายและยังชวย
ลดความเหน่ือยลาของผูปฏิบัติงานไดอีกดวย 

จากการศึกษาวิจัยในการจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา พบวารถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงาน
ไฟฟาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรถเข็นดังกลาวจะมีขนาดความสูงเทากับ 42 น้ิว ความกวางเทากับ 21 น้ิว 
และความลึกเทากับ 32 น้ิว ลอหนามีขนาดเทากับ 2.5 น้ิว และลอหลังมีขนาดเทากับ 9.0 น้ิว มีระยะกราวดเคลียรแรนซ
เทากับ 0.5 นิ้ว ใชรอกสลิงไฟฟาชนิด 12 โวลท มีขนาดกําลังไฟฟาเทากับ 700 วัตต เปนอุปกรณยกข้ึน-ลง และใช
แบตเตอรี่ลิเทียมชนิด12 โวลท ขนาดกระแสไฟฟาเทากับ 45 แอมปแปร เพื่อใชเปนแหลงจายพลังงานไฟฟาใหกับ     
รอกสลิงไฟฟา สามารถยกลังผลไมแบบทบัซอนกันไดสูงสุดจํานวน 3 ลัง เฉลี่ยนํ้าหนักลังละ 30 กิโลกรัม โดยมีระยะเลื่อน
ข้ึนไดสูงสุดเทากับ 26 น้ิว และมีระยะเล่ือนลงตํ่าสุดเทากับ 2.5 น้ิว สามารถรับนํ้าหนักหรือพิกัดโหลดไดสูงสุด 200 
กิโลกรัม รถเข็นขนสงผลไมมีระยะเวลา    ในการทํางานตอการชารจประจุหน่ึงครั้งไดเทากับ 4 ช่ัวโมง และใชระยะเวลา
ในการชารจประจุใหเต็มหนึ่งครั้งในชวงเวลากลางคืนเทากับ 8 ช่ัวโมง มีคาใชจายดานพลังงานไฟฟาตอการชารจประจุ
หน่ึงคร้ังเทากับ 8.23 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 6 เดือน และมีคาเส่ือมราคาเทากับ 2,200 บาทตอป 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. เน่ืองจากรถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาที่สรางขึ้น จะใชระยะเวลาในการชารจประจุแบตเตอรี่คอนขาง

นาน ทางคณะผูวิจัยจึงแนะนําทางกลุมวิสาหกิจชุมชนเปาหมาย ใหทําการชารจประจุในชวงเวลากลางคืน เพื่อพรอมใช
งานในชวงเวลากลางวัน 
 2. รถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟาที่จัดสรางข้ึนน้ี ยังสามารถนําไปใชประโยชนในการยกสิ่งของอ่ืน ๆ ได
อยางหลากหลายอีกดวย เชน ยกถังนํ้า ยกกระสอบปุย ยกเคร่ืองมือเคร่ืองจักร หรืออุปกรณอ่ืนๆที่มีนํ้าหนักไมเกิน 200 
กิโลกรัม 
 3. รถเข็นขนสงผลไมที่ไดจัดสรางข้ึน สามารถนําไปตอยอดใหเปนระบบอัตโนมัติที่อาจทํางานรวมกับระบบ IOT    
โดยไมจําเปนตองใชผูควบคุมรถเข็นอีกตอไป    
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ศกึษาตนทุนโลจิสติกสและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันของเกษตรกรผูปลูกลําไย 
ในเขตอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 

A Study of Logistics Costs and the Development of Application for Longan 
Farmers in Pong Nam Ron District, Chanthaburi Province. 

ศศนิภา บุญพิทักษ*, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร, ภัสสร บุญพิทักษ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
*Corresponding Author E-mail: sasinapa.b@rbru.ac.th 

 
บทคดัยอ 

 การวิเคราะหโครงสรางตนทุนโลจิสติกส และกิจกรรมโลจิสติกสท่ีเกิดขึ้น ในกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย           
ในเขตอําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี โดยนําระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) มาวิเคราะห
หาตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสน้ัน พบวา กิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดขึ้นทั้งหมด 7 กิจกรรม ประกอบดวย การจัดซื้อ,          
การบริหารสินคาคงคลัง, การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ, การเคลื่อนยายวัสดุ, การขนสง, การติดตอสื่อสารทางดาน           
โลจิสติกส, คลงัสินคาและการจัดเก็บ โดยนําไปสูการเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส
ของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวากระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน มี 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การศึกษาตนทุนและกิจกรรม    
โลจิสติกส 2) การออกแบบระบบ 3) ลงมือพัฒนา และ 4) การทดสอบ ดังน้ันประโยชนที่จะไดรับจากแนวทางการ
พัฒนาการพัฒนาแอปพลิเคชัน 1) ไดแอปพลิเคชันการเก็บตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกลําไย 2) ไดตนทุน          
โลจิสติกสของเกษตรกรในทุกๆป เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ หรอืนักวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการลด
ตนทุนทางดานโลจิสติกสใหกับเกษตรกร 3) สามารถจัดทําคาเปรียบเทียบตนทุนยอนหลังในแตละปเพื่อวัดประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุนโลจิสติกสตอไป   
คําสําคญั:  ตนทุนโลจิสติกส, จันทบุร,ี แอปพลิเคชัน, ลําไย 
 

Abstract 
 This research employed activity-based costing system to analyze the logistics cost and logistics 

activities of longan farmer group in Pong Nam Ron district, Chanthaburi Province. Seven logistic activities 
were found including purchasing, Inventory Management, order processing, material handling, 
transportation, logistic communication, and warehousing and storage. These activities led to the 
application development guideline for longan farmers. The process of the application development 
comprised 4 steps: logistics cost and activity analysis, system design, action, and testing. The benefits  
of the development were 1) acquiring an application for collecting logistic cost of longan farmers, 2) 
having the data of annual logistic cost which could be useful for related agencies or researchers to find 
the ways to reduce logistic cost, and 3) having numerical data for cost comparison which could be used 
for measuring logistic cost efficiency. 
Keywords:  Logistic cost, Chanthaburi, Application, Longan 
 

บทนํา 
การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสที่ดีชวยใหผูประกอบการสามารถลดคาใชจาย ทําใหสินคาและบริการมีตนทุน     

ที่ลดลง อีกทั้งยังนํามาซ่ึงความสามารถในการแขงขันและผลกําไรที่ เพิ่มมากข้ึน โดยนําระบบตนทุนฐานกิจกรรม 
(Activity-Based Costing: ABC) มาวิเคราะหหาตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสในธุรกิจไดทุกประเภทเพื่อนําไปสูการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของการทํางานและสามารถควบคุมตนทุนของธุรกิจไดเปนอยางดี (ฐิติรัตน มีมาก, 2563) ดังนั้นพ้ืนฐาน
อันดับแรกควรมีการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสกอนถึงจะสามารถหาแนวทางการลดตนทุนได  

 แตขอจํากัดของการวิเคราะหตนทุนโลจิติกส คือตองใชเวลามากในการศึกษา การจดบันทึกขอมูลตามหลักการ
บัญชีแยกประเภทตนทุน (ฐิติรัตน มีมาก, 2563)  ซ่ึงนักวิจัยที่ลงพ้ืนที่ในการสํารวจไดมีการเก็บขอมูลโดยเปนลักษณะ   
การจดบันทึกดวยมือแลวนํามาคํานวณหาตนทุนซึ่งใชเวลานานในการนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลกวาจะไดขอมูล 
จึงทําใหใชเวลาประมวลผลชาและลงพ้ืนที่ที่ตองการเก็บขอมูลไดนอย แตถามีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเก็บขอมูล
และประมวลผลตนทุนโลจิสติกสในกลุมตัวอยางที่ตองการ จะชวยใหนักวิจัยหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไดขอมูลตนทุน      
โลจิสติกสท่ีงายขึ้น สามารถลดเวลาการทํางาน และทรัพยากรในการเก็บขอมูลไดอยางมาก  

คณะผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญ การพัฒนาโปรแกรมการคํานวณตนทุนโลจิสติกสโดยประยุกตใชวิธีประเมิน
ตนทุนกิจกรรม โดยเริ่มจากการจําแนกตนทุนในกิจกรรมการผลิตและตนทุนโลจิสติกส เพื่อใหสอคคลองกับนโยบาย    
ไทยแลนด 4.0 และใหเขากับยุคเกษตรดิจิทัล (digital agriculture) กลุมตัวอยางคือ เกษตรผูปลูกลําไยในเขตอําเภอโปรง
นํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี เพราะมีพื้นที่ในการเพาะปลูกลําไยมากที่สุดจํานวน 101,656 ไร ใหผลผลิตรวม 148,220 ตัน 
และจํานวนเกษตรกร 8,942 คน (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ศึกษาตนทุนโลจิสติกสและเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
สัมภาษณเชิงลึกจากเกษตรกรในเขตอําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ีจาการคาํนวณหากลุมประชากรตัวอยาง

ตามสูตรทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane) โดยงานวิจัยน้ีใชคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังน้ันจํานวนกลุมตัวอยาง 99 
คนเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของตนทุนการผลิตและตนทุนโลจิสติกสโดยประยุกตใชแนวคิดตนทุนฐานกิจกรรม
แบงออกเปน 6 ข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี (จัตตุรงค เพลินหัด, 2558) 1.กําหนดกิจกรรมในสถานปฏิบัติงาน ซึ่งตองพิจารณา   
ในรายละเอียดใหครบถวนทางบัญชี 2.คํานวณแยกตามแตละปจจัยเพื่อหาตนทุนวาแตละสวนมีคาใชจายเทาใด             
3. นําตนทุนของทรัพยากรท่ีใชในแตละดานที่คํานวณไดในข้ันตอนที่ 2 มากระจายตามแตละกิจกรรม 4. การนําขอมูล     
ที่ไดมาคํานวณตนทุนรายกิจกรรม 5. เก็บรวบรวมขอมูล ปริมาณงานของแตละกิจกรรม 6. คํานวณตนทุนตอหนวย      
ของกิจกรรม โดยนําตนทุนรวมของแตละกิจกรรมมาหารดวยปริมาณการปฏิบัติงาน แนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชัน    
เปนการใชเทคโนโลยีระบบ โดยแอปพลเิคชันเปนคํายอของคําวา application program หรือเรียกวา โปรแกรมประยุกต     
ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีไดรับการออกแบบใหทํางาน ดวยหนาที่ที่เจาะจงโดยตรงสําหรับผูใช สําหรับโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ 
ตัวอยางเชน โปรแกรม ประมวลผลคาํ (word processing เชน MS Word) ฐานขอมูล (web browser) เปนตน (ศักด์ิดา 
เตทะรวง, 2556) 

 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงตนทุนโลจิสติกส กิจกรรมโลจิสติกส และรายละเอียดกิจกรรมโลจิสติกส 

กิจกรรมโลจิสติกส ตนทุนโลจิสติกส รายละเอียดกิจกรรม 
1.การจัดซ้ือ (Purchasing) ตนทุนขนาดหรอื 

ปริมาณการส่ังซ้ือ 
หรือส่ังผลิต 
(Lot Quantity Costs) 
 
 

การจัดหาปจจัยการผลิต ไดแก พันธุ
ลําไย ปุย ยากําจัดวัชพืช และสารราด
ลําไย 

2.การเคล่ือนยายวัสดุ 
(Material Handling) 

การเก็บเกี่ยว และ การจัดเรียงลําไย
เพ่ือการขนสง และคาเสื่ อมราคา
อุปกรณที่ใชในการลําเลียงผลผลิต 
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3.การขนสง (Transportation) ตนทุนการขนสง 
(Transportation Costs) 

คาขนสง เชน คานํ้ามัน คาเส่ือมราคา
รถ และคาบํารุงรักษารถหรือคาจาง
ขนสง รวมถึงการสูญเสียจากการ
ขนสง 

4.การบริหารสินคาคงคลัง 
(Inventory Management) 
5.บรรจุภัณฑ (Packaging) 
6.โลจิสติกสยอนกลับ 
(Reverse Logistics) 

ตนทุนการดูแลสินคาคงคลัง 
(Inventory Carrying Costs) 

การดูแลและจัดเก็บปจจัยการผลิต 
ไดแก ปุย ยากําจัดวัชพืช และสารราด
ลําไย 

7.คลังสินคาและการจัดเก็บ 
(Warehousing and Storage) 

ตนทุนคลังสินคา 
(Warehousing Costs) 

คาใชจายเก่ียวกับการบริหารจัดการ
คลงัสินคาที่ใชในการจัดเก็บปจจัยการ
ผลิต เชน คาไฟฟา คาแรงงาน 

8.การติดตอสื่อสารทางดานโล จิ
สติกส 
(Logistics Communications) 

ตนทุนกระบวนการ 
จัดการคําสั่งซ้ือ 
และขอมูลขาวสาร 
(Order Processing and 
Information Costs) 

คาใชจายท่ีใชในการติดตอสื่อสารของ
เกษตรกรกับพอคาผูรวบรวมผลผลิต 
เชน คาใชจายโทรศพัท 

9.การดําเนินงานตามคําสั่งซ้ือของ
ลูกคา 
(Order Processing) 

คาใชจายเพื่อใหไดซึ่งมาผลผลิตตาม
คําสั่งซ้ือของพอคารวบรวม คือ คา
วัสดุสํานักงาน เชน คาปากกา คา
กระดาษ 

  
จากตารางที่  1 จะพบวาเกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกส ท่ี สําคัญ 5 ตนทุน 9 กิจกรรม คือตนทุนขนาด                

หรือปริมาณในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Lot Quantity Costs)  ประกอบดวย การจัดซื้อ (Purchasing) การเคล่ือนยาย
วั ส ดุ  ( Material Handling)  ต น ทุ น ก า ร ข น ส ง  ( Transportation Costs)  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก า ร
ขนสง  (Transportation)  ตนทุนการดูแลสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Costs) ประกอบดวย การบริหารสินคา   
คงคลั ง  ( Inventory Management)  ต น ทุนคลั ง สิ นค า  (Warehousing Costs)  ประกอบด วย คลั ง สินค า และ               
ก า ร จั ด เ ก็ บ  ( Warehousing and Storage)  แ ล ะ ต น ทุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร จั ด ก า ร คํ า ส่ั ง ซ้ื อ แ ล ะ ข อ มู ล
ข า ว ส า ร   ( Order  Processing  and  Information  Costs)   ป ร ะกอ บ ด ว ย   กา ร ติ ด ต อ ส่ื อ ส า รท า ง ด า น                           
โลจิสติกส  (Logistics Communication) การดําเนินตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Order Processing) (จัตตุรงค เพลินหัด, 
2558) 

รายละเอียดตนทุนของเกษตรกรผูปลูกลําไยเพ่ือวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1) คาจาง (บาท/คน/วัน) คิดที่ 300 บาท/วัน/คน ตามอัตราคาจางขั้นต่ําของจันทบุรี โดยใชขอมูลจาก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่อง อัตราจางข้ันต่ํา (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป  

2) จํานวนไรที่เพาะปลูก (ไร) คือ พ้ืนท่ีที่ใชในการเพาะปลูกลําไยของเกษตรกรแตละครัวเรือน  
3) ปรมิาณผลผลิตตอไร (กก./ไร) คือ ปริมาณผลผลิตลําไยที่เก็บเก่ียวไดทั้งหมดตอไรตอเกษตรกร  
4) ราคานํ้ามันดีเซล (บาท/ลิตร) ที่ใชในการคํานวณเปนคาเฉลี่ยนํ้ามันป 2562 โดยใชขอมูลจากสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน ซ่ึงเทากับ 23.99 บาท/ลิตร  
5) ราคารถ คือ ราคาซื้อรถใหมและรถมือสอง 4 ลอ  
6) ระยะเวลาท่ีคาดวาจะใชได (ป) คือระยะเวลาที่ใชงานในการบรรทุกลําไยประมาณ 10-15 ป  
7) อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามัน (กม./ลิตร) คิดเปนระยะทางไป-กลับจากไรถึงรานคาตอครั้งในคานํ้ามันสําหรับ

การจัดซ้ือจัดหาปจจัยในการผลิต ซ่ึงเทากับ 10.5 กม./ลิตร  
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8) คาซอมบํา รุงตอป  (บาท/ป ) คือ คาใชจายในการซอมบํารุง ดูแลรักษาในการขนสง เชน ลอรถ                 
ถายนํ้ามันเครื่อง และเช็คสภาพรถทุกๆ 1 ป เปนตน  

9) ปรมิาณผลผลิตที่เสียตอเท่ียว (กก./เท่ียว) คือ ปริมาณผลผลิตที่เสียหายในระหวางการขนสง  
10) คาจางคนขับตอเท่ียว (บาท/เท่ียว) คอื คาจางในการขนสงลําไยในแตละเที่ยว  
11) ปริมาณผลผลติตอเท่ียว (กก./เที่ยว) คือ ปริมาณผลผลิตลําไยที่เก็บเก่ียวไดทั้งหมดตอเท่ียว  
12) ราคาปจจัยการผลิตที่จัดเก็บ (บาท/กก.) คือ ราคาปุย ยากําจัดวัชพืช ท่ีใชในการเพาะปลูกลําไย             

ของเกษตรกร  
13) ปริมาณท่ีจัดเก็บ (กก.) คอื ปริมาณที่จัดเก็บปุย ยากําจัดวัชพืชที่เหลือใชในการเพาะปลูกลําไย  
14) ระยะเวลาจัดเก็บ (ป) คือเวลาในการจัดเก็บปุย ยากําจัดวัชพืช  
15) จํานวนไรที่ปจจัยการผลผลิตท่ีเหลือสามารถนํามาใชได (ไร) คือ จํานวนปจจัย เชน ปุย ยากําจัดวัชพืช       

ที่เหลือใชในการเพาะปลูกลําไยและสามารถนําปุยและยากําจัดวัชพืชมาใชสวนอื่น 
เกษตรกรผูปลูกลําไยในเขตอําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี พบวามีกิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดข้ึนท้ังหมด          

7 กิจกรรมมตีนทุนโลจิสติกสทั้งมด 6,704 บาทตอไรหรือ 4.586 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 68.03 ประกอบดวย  
1) การจัดซ้ือพบวา เก่ียวของกับคาดําเนินการจัดซ้ือตนกลาพันธลําไย ปุยเคมี ยากําจัดวัชพืช ปุยอินทรีย พบ

ตนทุนโลจิสติกส 24 บาทตอไร หรือ 0.016 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.24  
2) การบริหารสินคาคงคลัง เชน การจัดเตรียมอะไหลและช้ินสวนตางๆ พบวาเก่ียวของกับคาเส่ือมอุปกรณที่ใช

ในการจัดเตรียมพบตนทุนโลจิสติกส 440 บาทตอไร หรือ 0.301 บาทตอกิโลกรมั คิดเปนรอยละ 4.47   
3) การดําเนินการตามคําส่ังซ้ือ พบวาเก่ียวของกับคาแรงงานในการดําเนินการคําส่ังตามคําส่ังซ้ือ พบตนทุน     

โลจิสติกส 519 บาทตอไร หรือ 0.355 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.26   
4) การเคล่ือนยายวัสดุ พบวาเก่ียวของกับคาแรงงานการจัดเรียงผลผลิต คาเสื่อมของอุปกรณที่ใชในการ

เคล่ือนยาย พบตนทุนโลจิสติกส 2,864 บาทตอไร หรือ 1.960 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 29.06  
5) การขนสง พบวาเก่ียวของกับ ตนทุนการขนสงเพ่ือจําหนาย ประกอบดวย คานํ้ามัน, คาเสื่อมราคารถที่ใชใน

การขนสง, คาดูแลรักษา, คาสินคาเสียหายจากการขนสง, คาจางพนักงานขับรถ พบตนทุนโลจิสติกส 1,916 บาทตอไร 
หรือ 1.311 บาทตอกิโลกรมั คดิเปนรอยละ 19.45  

6) การติดตอสื่อสารทางดานโลจิสติกส พบวาเก่ียวของกับ คาใชจายทางโทรศัพท พบตนทุนโลจิสติกส 28 บาท
ตอไร หรอื 0.019 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.29  

7) คลังสินคาและการจัดเก็บ พบวาเก่ียวของคาใชจายไฟฟา นํ้า ,คาเส่ือมคลังสินคา, คาแรงงานการจัดเก็บ       
พบตนทุนโลจิสติกส 913 บาทตอไร หรือ 0.624 บาทตอกิโลกรมั คิดเปนรอยละ 9.26  

8) โลจิสติกสยอนกลับ 
9) บรรจุภัณฑ ไมพบตนทุนโลจิสติกส เน่ืองจาก ไมมีการตีสินคากลับเพราะโดยสวนใหญจะมีพอคาคนกลาง    

เขามาเหมาลําไยในสวนมีการทําสัญญาซ้ือขายไวลวงหนา 
  

ตารางที่ 2 รายละเอียดตนทุนการผลิตและตนทุนโลจิสติกส 
กิจกรรมโลจิสติกส คาเฉล่ียตนทุนการผลติ 

 (บาท/ไร/กก.) 

คาเฉล่ียตนทุนโลจิสติกส  

(บาท/ไร/กก.) 

รอยละ 

ไร กก. รอยละ ไร กก. รอยละ 

1.การจัดซ้ือ 1,670 1.143 16.94 24 0.016 0.24 17.18 

2.การบริหารสินคาคงคลัง 600 0.410 6.09 440 0.301 4.47 10.56 

3.การดําเนินการตามคําสั่งซ้ือ    519 0.355 5.26 5.26 
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4.การเคล่ือนยายวัสดุ 880 0.602 8.94 2,864 1.960 29.06 38 

5.การขนสง - -  1,916 1.311 19.45 19.45 

6.การติดตอส่ือสารทางดานโลจิสติกส - -  28 0.019 0.269 0.29 

7.คลงัสินคาและการจดัเก็บ - -  913 0.624 9.2 9.26 

8.โลจิสติกสยอนกลับ - - - - - - - 

9.บรรจุภัณฑ - - - - - - - 

รวม 3,150 2.511 31.97 6,704 4.586 68.03  

รวมตนทุนท้ังหมด 9,854 100.00 

 
การเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกลําไยในเขตอําเภอ

โปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี จะไดขั้นตอนการพัฒนาทั้งหมด 4 ข้ันตอนดวยกัน ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 ควรศึกษา    
ความตองการ ในกรณีน้ีศึกษาหากิจกรรมตนทุนโลจิสติกสใหไดกอนวามี ก่ีกิจกรรมและเก่ียวของกับคาใชจายใดบาง      
ตามตารางที่ 2 รายละเอียดตนทุนการผลิตและตนทุนโลจิสติกส ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบ เปนการออกแบบโปรแกรมไว
ลวงหนาเพื่อเล าเ ร่ืองราวทั้งหมดของระบบวามีการทํางานอะไรบางแสดงการทํางานของผู ใชระบบ (User)                  
และความสัมพันธกับระบบยอย (Sub systems) ภายในระบบใหญ การออกแบบโปรแกรมโดยใชผังงาน (Use case 
diagram)  ชวยใหผูพัฒนาระบบสามารถแยกแยะกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในระบบ ทราบผูใชงานในแตละสวนของระบบ 
งายตอการส่ือสารระหวางลูกคาและผูพัฒนา ข้ันตอนท่ี 3 การลงมือพัฒนา เปนข้ันตอนของการเร่ิมเขียนโปรแกรมในสวน
ตางๆ ตามที่ไดออกแบบไว ผูพัฒนาจะเร่ิมพบขอบกพรองหรือขอจํากัดท่ีมองขามไปในข้ันกอนหนาน้ี จึงเปนเร่ืองปกติหาก
ตองยอนกลับไปคิดทบทวนเก่ียวกับประเด็นตางๆ ขั้นตอนเหลาน้ันอีกคร้ัง ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบเปนข้ันของการ
ตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยมีเปาหมายเพื่อ คนหาขอผิดพลาดและปรับปรุงแกไขแอปพลิเคชันใหทํางานได
ถูกตองและสอดคลองกับความตองการของผูใชมากที่สุดการทดสอบและแกไขโปรแกรม โดยการวิเคราะหขอมูลโดย       
ใชสถติิเชิงพรรณนา ตามภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 องคประกอบการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ศึกษาตนทุนทางดาน 
โลจิสติกส 

 

ตองอาศัยแนวคิดคํานวณ
มาประยุกตอยางเปนระบบ 
 

เปนการตรวจสอบแอป
พลิเคชันเพื่อไมใหเกิดความ

ผิดพลาด 
 

ผูพัฒนาโปรแกรมเขียน
คําส่ังในสวนประกอบยอย

ใหสมบูรณ 
 

ศึกษาความตองการ 

การออกแบบ 

ลงมือพัฒนา 

การทดสอบ 
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ภาพที่ 2 แนวคิดการพัฒนากรอบงานวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บไซตและบนโทรศัพทมือถือ ชวยลดปริมาณการใชกระดาษในการจดบันทึกการ

ปฏิบัติในฟารมดวยการบันทึกขอมูลตามหลักการบัญชีแยกประเภทตนทุนตามระบบบัญชีการพัฒนาแอปพลิเคชันบน

เว็บไซตดวยภาษาจาวา (Java) และวิธีมาตรฐานในรูปแบบกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแวร ดวยเทคโนโลยีการเขียน

ระบบบนเว็บไซตภายใตโปรโตคอล โดยบัญชีขอมูลตางๆ ไดแก บัญชีขอมูลฟารมเกษตร บัญชีขอมูลการปฏิบัติในฟารม 

สามารถทดแทนการจดบันทึกในแผนกระดาษไดดวยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) มีความ

นาเชื่อถือและโปรงใส ตลอดจนมีความแมนยําสะดวกสบาย และเหมาะสําหรับเกษตรกรรายยอยและเพ่ิมจํานวน

เกษตรกรใหเขากับยุคเกษตรดิจิทัล (digital agriculture) และนโยบาย Thailand 4.0 (อรรควุธ แกวสีขาว และคณะ, 

2559)   

Click to 
add text

 

Click to 
add text

 Click to 
add text

 

วิเคราะหกิจกรรมตนทุนโลจิสติกส 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน ประโยชนที่ไดรับ 

ขอมูลทางการ
เกษตร             
-ชื่อ นามสกุล, 
ประเภทผลไม, 
ขนาดพ้ืนท่ี, ท่ีอยู 
เชน ตําบล 
อําเภอ 

1) แอปพลิเคชันการเก็บ
ตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกร
ผูปลูกลําไย  
2) เปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับ
นักวิจัย หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ  
3) สามารถจัดทําคา
เปรียบเทียบตนทุนยอนหลัง
ในแตละปเพื่อวัด
ประสิทธิภาพทางดาน
ตนทุนโลจิสติกสตอไป 

วิเคราะหตนทุนกิจกรรมทางดานโลจิสติกสเกษตรกรผู
ปลูกลําไย โดยใชระบบตนทุนฐานกิจกรรม มาประยุกตใช

ในคาํนวณตนทุนโลจิสติกส 
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ภาพท่ี 3 แผนผังระบบการทํางานของแอปพลเิคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิเคราะหโครงสรางตนทุนโลจิสติกส และกิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดข้ึน ในกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย ในเขต

อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี โดยนําระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) มาวิเคราะห         
หาตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสน้ัน พบวา กิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดข้ึนท้ังหมด 7 กิจกรรม ประกอบดวย 1) การจัดซื้อ           
2) การบริหารสินคาคงคลัง 3) การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ 4) การเคลื่อนยายวัสดุ 5) การขนสง 6) การติดตอส่ือสาร
ทางดานโลจิสติกส 7) คลังสินคาและการจัดเก็บ การนําระบบบัญชีตนทุนฐานกิจกรรมหรือระบบตนทุนเอบีซีมาใชในการ
คํานวณหาตนทุนที่แทจริงเพ่ือประเมินตนทุนจากและวิเคราะหคุณคากิจกรรมคอนขางมีความแมนยําเมื่อเปรียบเทียบ    
การคํานวณตนทุนแบบเดิม จึงจําเปนตองมีการพัฒนาโปรแกรมคํานวณตนทุนการผลิตโดยประยุกตกับระบบบัญชีตนทุน
ฐานกิจกรรมหรือระบบตนทุนเอบีซีมาใช (ธนสิทธิ นิตยะประภา, 2559)  โดยนําไปสูการเสนอแนวทางการพัฒนา       
แอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกลําไย ตามแนวคิดภาพที่ 1 องคประกอบการพัฒนา      
แอปพลิเคชัน   มี  4  ขั้นตอนดวยกัน   คณะผูวิจัยไดศึกษาความตองการ   ในขั้นตอนที่   1   และไดผลเบื้องตนคือ    
ตนทุนโลจิสติกส    และกิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดข้ึนจากน้ันคณะผูวิจัยจะตองนํางานวิจัยไปพัฒนาตอเพ่ือใหเกิดเปน    
แอปพลิเคชันในการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ในขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ คณะผูวิจัยไดออกแบบระบบแผนผังการ
ทํางานของแอปพลิเคชัน ตามภาพที่ 3 แผนผังระบบการทํางานของแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ขั้นตอนท่ี 
3 ลงมือพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบ ดังน้ันประโยชนที่จะไดรับ 1) ไดแอปพลิเคชันการเก็บตนทุน  โลจิสติกสของ
เกษตรกรผูปลูกลําไย 2) ไดตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรในทุกๆ ปเพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ หรือ
นักวิจัย เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุนทางดานโลจิสติกสใหกับเกษตรกร 3) สามารถจัดทําคาเปรียบเทียบตนทุน
ยอนหลังในแตละปเพื่อวัดประสิทธิภาพทางดานตนทุนโลจิสติกสตอไป ตามภาพที่ 2 แนวคิดการพัฒนากรอบงานวิจัย 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน  โดยการทํางานของระบบแอปพลิเคชัน การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ประกอบไปดวย 2 โมดูล
ดวยกัน คือ 1) ผูใชระบบ นาํไปสูการเขาสูระบบ (Login) การกรอกขอมูลเกษตรกร ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล, ประเภท
ของผลไม, ขนาดพื้นที่, ที่อยู, รหัส การกรอกตนทุนโลจิสติกส ประกอบไปดวย  1) ตนทุนการจัดซื้อ 2) ตนทุนการบริหาร
สินคาคงคลัง 3) ตนทุนการดําเนินการตามคําส่ังซื้อ 4) ตนทุนการเคล่ือนยายวัสดุ 5) ตนทุนการขนสง 6) ตนทุน          
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การติดตอสื่อสารทางดานโลจิสติกส 7) ตนทุนคลังสินคาและการจัดเก็บ  2) ผูดูแลระบบ การต้ังคา ประกอบดวย ขอมูล
สวนตัว ออกจากระบบ รายงานตนทุนโลจิสติกส ประกอบดวย รายวัน รายเดือน รายป ตามภาพที่ 3 แผนผังระบบ      
การทํางานของแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการ
ออกแบบมาทําการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยนักโปรแกรมทําการพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ จึงสงตอใหกับนักวิจัย 
ไดทําการทดสอบแอปพลิเคชัน โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เ ก่ียวของ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก คาเฉล่ีย            
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพ่ือนําไปประยุกตการใชจริงตอไป ดั้งนั้นแนวทางในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน เพ่ือมาชวยในการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส จะชวยหรือลดขอจํากัดการจดบันทึกการปฏิบัติงาน           
ของเกษตรกรผูปลูกผลไมในจังหวัดจันทบุรี สามารถทดแทนการจดบันทึกในแผนกระดาษไดดวยการบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (digital technology) มีความนาเช่ือถือและโปรงใส ตลอดจนมีความแมนยําสะดวกสบาย และเหมาะสําหรับ
เกษตรกรรายยอยในการขยายพื้นที่ผลิตเกษตรและเพ่ิมจํานวนไดมากข้ึนในการและสามารถใชในพื้นที่ตาง ๆ ได 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรเพ่ิมชองการกรอกขอมูลตนทุนโลจิสติกสดานอื่นๆ ในแอปพลเิคชัน เพื่อเปนการยืดหยุนในการเก็บขอมูล

ตนทุนโลจิสติกสในกิจกรรมตวัอ่ืนๆ ไดดวย  
 2. ควรพัฒนาแอปพลิเคชัน ใหสามารถวัดประสิทธิภาพทางดานตนทุนโลจิสติกสในเกษตรกรผูปลูกลําไย 

3. ควรพัฒนาแอปพลิเคชัน ใหสามารถวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสทางการเกษตรในประเภทอ่ืน 
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การพัฒนาโครงขายสถานะแบบสะทอนในการควบคุมแรงของหุนยนตเดลตา 
Development of Echo State Network to Control Force in Delta Robots 

สิรินทร สายน้ําใส, รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร โพธิ์เงิน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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บทคดัยอ 
การพัฒนาโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนา

ไปสูการประยุกตใชกับตัวควบคุมแรงในการทํางานของหุนยนตเดลตาแบบ 3 แกน เน่ืองดวยหุนยนตไดมีการนํามาใชใน
การทํางานรวมกับมนุษยมากข้ึน ทั้งในดานอุตสาหกรรมหรือทางการแพทย ซ่ึงมีกระบวนการทํางานท่ีมีความยุงยาก
ซับซอน แตก็ยังตองการความแมนยํา รวดเร็ว และปลอดภัย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการควบคุมแรงน้ันเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ
ของกระบวนการทํางานจึงไดศึกษาพัฒนา โครงขายสถานะแบบสะทอนเพ่ือประยุกตใชกับตัวควบคุมแรงในการทํางาน
ของหุนยนตเดลตา โดยผลการดําเนินการวิจัยพบวาตัวควบคุมแบบโครงขายสถานะแบบสะทอน มีประสิทธิภาพที่ดีกวา
เมื่อเทียบกับตัวควบคุมแบบ ANFIS และตัวควบคุมแบบ LSTM โดยอางอิงผลการการจําลองพยากรณซ่ึงมีผลวา            
ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 9.85E-08  ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 0.075 วินาที, ตัวควบคุมแบบ 
ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 2.18E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 28.683 วินาที และตัวควบคุมแบบ LSTM มีคา
ความผิดพลาดเฉล่ีย 8.04E-02 ใชเวลาในการ Train เฉล่ีย 269.967 วินาที ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืน ๆ 
คําสําคญั: โครงขายสถานะแบบสะทอน, การควบคุมแรง, หุนยนตเดลตา 

 

Abstract 
 The Development of Echo State Network (ESN) aims to study and develop this network to be 

applicable for controlling 3 - axis delta robots. Humans rely more on robots in industrial and medical 
fields which have a complicated working process but require accuracy, efficiency, and safety. The 
researcher saw that force controlling is one of the crucial parts of the robot working process. The 
researcher then decided to develop an Echo State Network to control force in the delta robots. The 
study found that the controller of the Echo State Network had superior performance compared to the 
ANFIS controller and the LSTM controller. The forecasted result indicated that ESN has an average error 
rate of 9.85E-08 with an average train time of 0.075 seconds, while the ANFIS has an average error rate 
of 2.18E-02 with an average train time of 28.683 seconds, and LSTM has an average error rate of 8.04E-
02 with an average train time of 269.967 seconds which is consistent with another research. 
Keywords: Echo State Network, Force control, Delta robot 

 

บทนํา 
หุนยนตเริ่มมีสวนสําคัญที่เขามาชวยดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตของแตละ

อุตสาหกรรมเพิ่มปริมาณสูงข้ึน ในบางครั้งงานอุตสาหกรรมก็มีความอันตรายและมีความเส่ียงเปนอยางมาก อีกทั้ง        
ยังตองการความรวดเร็วและความแมนยําในการผลิต เพ่ือเปนการประหยัดระยะเวลาและลดตนทุน จึงทําใหหุนยนต
จําเปนตองมีความฉลาดและมีเสถียรภาพมากขึ้นกวาเดิม  ไมเพียงแตวงการอุตสาหกรรมเทาน้ันที่มีการนําเทคโนโลยี
ทางดานหุนยนตมาใช  ในปจจุบันไดมีการพัฒนาหุนยนตข้ึนมาเพ่ือใชในทางการแพทยมากมายหลายประเภทการใชงาน
โดยเฉพาะหุนยนตที่ใชในการชวยผาตัด, หุนยนตที่ใชในการชวยฟนฟูสภาพรางกายของผูปวย ซึ่งสามารถชวยผูปวยที่มี
อาการคอนขางรุนแรงได เชน ผูปวยที่เสนเลือดในสมองอุดตัน อัมพาตครึ่งซีก เปนตน หุนยนตที่ชวยดูแลผูปวยและผูสูง
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วัย รวมถึงผูที่มีอาการเจ็บปวยทั้งทางกายและทางใจและหุนยนตที่ทํางานซํ้าๆ เชน ทําความสะอาดหอง (กําจัดเชื้อโรค) 
ขนสงเวชภัณฑการแพทย 

หุนยนตเดลตา 3 แกน (Delta Robot 3 Axis) เปนหน่ึงในประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรมท่ีนิยมในกันท้ังใน

งานอุตสาหกรรมและทางการแพทย เน่ืองดวยช้ินสวนที่เคล่ือนไหวของหุนยนตเดลตามีขนาดเล็ก ซ่ึงชวยให                  

มีประสิทธิภาพในการทําความเร็วไดสูง อยางไรก็ตามขอไดเปรียบที่กลาวถึงในเบื้องตนน้ัน มีอีกหน่ึงสวนสําคัญที่มีผล     

ตอการทํางานของหุนยนตประเภทน้ีคือตองมีการควบคุมแรงอยางเหมาะสม มิฉะนั้นแรงสัมผัสที่เกิดขึ้นอาจสงผลทําให

วัตถุหรือปลายหุนยนตเสียหายได ดวยเหตุน้ีจึงมีการเสนอแนวทางการควบคุมแรงที่หลากหลายและแตกตางออกไปกัน 

การควบคุมแรงนั้นเปนส่ิงสําคัญสําหรับงานที่เก่ียวของกับการทํางานระหวางหุนยนตและส่ิงแวดลอม อาจจะรวมถึง

น้ําหนักของปลายหุนยนต หรือส่ิงที่มากระทบตอปลายหุนยนตมีการเสนอแผนการควบคุมที่แตกตางกันในงานวิจัยหลาย

งานวิจัย (Deschutes J,1997) 

 

ภาพที่ 1 หุนยนตเดลตา 3 แกน (Delta Robot 3 Axis) 
ที่มา www.wittenstein-us.com 

 
โดยมเีทคนิควิธีการควบคุมที่คอนขางไดรับความนิยมมากคือ การเรียนรูของเคร่ืองจักร (Machine Learning – 

ML) และโครงขายประสาทเทียม (Neural Network - NN)  อันเน่ืองจากระบบที่คอนขางไมมีความเปนเชิงเสนและ
ซับซอนตอการควบคุม ซ่ึงมีงานวิจัยหลายงานวิจัยพิสูจนแลววาโครงขายประสาทเทียมเปนเคร่ืองมือในการประมาณคา
ทั่วไปในงานฟงกช่ันที่ไมเปนเชงิเสนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Luca Bulgari Arminio,2019) 

ชวงป ค.ศ. 2000-2001 ไดมีการนําเสนอโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN)         
เปนตนแบบจําลอง Reservoir Computing (RC) โดยแบบจําลอง Reservoir Computing (RC) ได รับความนิยม         
เพ่ิมมากขึ้นในการประมวลผลอนุกรมเวลา ในแบบจําลอง Reservoir Computing (RC) มีการปอนสัญญาณอินพุต        
แก reservoir ซ่ึงเปนระบบพลวัตแบบสุมที่มีสถานะแบบวนซ้ํา คาถวงนํ้าหนักอินพุตไปยัง reservoir ซ่ึงงายตอการ
คํานวณ ลดความซับซอนในการฝกสอนและขจัดปญหาในเร่ืองของเสถียรภาพ นําไปสูการลูเขาคาตํ่าสุดสัมพัทธ โครงขาย
สถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) ถูกนําไปใชในหลาย ๆ งานในการระบุและควบคุมระบบพลวัต
(H.Jaeger,2007) 
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ภาพที่ 2 โครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN)  
ที่มา mdpi.com 

 
จากการศึกษาคนควาจากงานวิจัยในหลาย ๆ ฉบับ ผู วิจัยไดเล็งเห็นวาหากหุนยนตที่ มีความสามารถ               

ในการควบคุมแรงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม หรือลักษณะงานนั้นเปนหน่ึงสวนที่สําคัญของการใชงานหุนยนตใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงไดสอดคลองกับงานวิจัยหลาย ๆ งาน เชน การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแรงดวยนิวโรฟช
ชีในหุนยนตเดลตา (อาทิตย, 2561) หรือกระทั่งการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแรงบิดมอเตอรดวยโครงขาย
ประสาทเทียมในหุนยนตเดลตาแบบ 3 แกน (ยุทธพงศ, 2561) ทั้งหมดน้ีจึงเปนที่มาของงานวิจัยน้ีเพื่อเปนการพัฒนา     
การควบคุมแรง ที่ใชตัวควบคุมแบบโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) ในควบคุมแรงบิดของ
มอเตอรที่สงผลตอการควบคุมแรงในการทํางานของหุนยนตเดลตาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหุนยนตเดลตา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาตัวควบคุมโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) 
     2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมแรงในการทํางานของหุนยนตเดลตาดวยโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State 
Network - ESN) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. เก็บขอมูลจากการทดลองโดยที่ภายในชุดขอมูลแตละชุดประกอบไปดวยตําแหนงของปลายหุนยนตเดลตา

แบบ 3 แกนเปนตัวแปร X, Y, Z, Load และบันทึกคาของกระแส ณ จุดที่เหมาะสมที่จายใหกับตัวควบคุมเซอรโวมอเตอร 
กระแสที่เหมาะสมน้ันหมายถึงการท่ีหุนยนตเดลตาแบบ 3 แกนเคล่ือนที่ไปยังตําแหนงใดๆไดอยางถูกตอง 

2. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัยนั้นผูวิจัยไดแบงเคร่ืองมือเปน 3 เคร่ืองมือที่จะใชในการทดลองคือ 
  2.1 ระบบอนมุานนิวโรฟซซ่ี แบบปรับตัวได (Adaptive Neuro Fuzzy Interface System : ANFIS) 
เปนชนิดของโครงขายประสาทเทียมที่อยูบนพื้นฐานของระบบการอนุมาณ ซ่ึงสอดคลองกับระบบการอนุมานชุดเล่ือนกฎ 
IF-THEN ที่ไดเรียนรูในการประมาณฟงกช่ันแบบไมเชิงเสน โดยมีใชไลบราร่ีท่ีมชีื่อวา ANFIS ของโปรแกรม MATLAB 
  2.2  Long Short-Term Memory (LSTM) เปนเครือขายประสาทเทียมประเภทหน่ึงที่สามารถ
เรียนรูในปญหาการทํานายลําดับ ที่เปนพฤติกรรมในโดเมนปญหาที่ซับซอน เคร่ืองมือน้ีจะใชวิธีการโปรแกรมโคดลง      
M-File โดยใช ไลบา ร่ีภายใน MATLAB ซ่ึงมี รูปแบบคําสั่ ง ในการใช งานสําหรับ Train ระบบคือ net = train 
Network(Train, YTrain, layers, options) 
  2.3 โครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN)  เคร่ืองมือในสวนน้ีจะมีการสราง   
ที่มีลักษณะคลายกับ LSTM โดยจะตองมีการเขียนโปรแกรมเพ่ือรันผาน M-File โดยมีการโปรแกรมคําส่ังเพื่อเรียกใชงาน
สําหรับการทํางานในสวนของการ Train ดังน้ี train(esn, trX, trY, washout) 
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3. กระบวนการ Leaning ดวยชุดขอมูลที่เปนชุดขอมูลเดียว ซ่ึงการกําหนดการะบวนการ Leaning น้ีผูวิจัย     
ไดกําหนดขอมูลออกเปนจํานวน 4 ชุดโดยแตละชุดของขอมูลมีชวงความหางท่ีตางกันคือ 0.05, 0.1, 0.5 และ 1 และ
กําหนดจํานวนรอบของการเรียนรูไวที่ 250 รอบหลังจากที่ผูวิจัยไดทําการทดลองแลวนั้นก็ไดบันทึกผลการทดลองโดย
กําหนดใหมีการหาคา Error จากชุดขอมูลที่นํามาทดลองและบันทึกขอมูลเวลาท่ีใชในการ Train ใหกับเคร่ืองมือ 

4. หลังจากที่ผานการกระบวนการ Leaning แลวเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นจะมีการ Testing ดวยชุดขอมูล ขอมูล
หน่ึงที่ไดแบงออกมาจากชุดขอมูล Leaning โดยผลที่ไดจากการ Testing น้ันจะนําไปสูการเปรียบเทียบเพ่ือหา
ประสิทธิภาพระหวางเคร่ืองมือที่สรางข้ึน ซ่ึงผลท่ีจะนําไปเปรียบเทียบน้ันแบงออกเปน 2 สวนคือ คาความผิดพลาด       
ที่เกิดขึ้นจากการพยากรณเม่ือเทียบกับชุดขอมูลที่ถูกตอง และเวลาของการ Leaning 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยน้ีจะเก็บผลการพยากรณโดยการทดสอบผานการจําลองเสมือนโดยใชโปรแกรม MATLAB ในการ

จําลองของเคร่ืองมือที่สรางขึ้นทั้ง 3 ชนิด เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการพยากรณโดยไดแยกการทดสอบออกเปน
แกนอิสระกันเน่ืองจากเปนขอจํากัดของเคร่ืองมือที่สรางขึ้น โดยมีผลการทดลองดังตอไปน้ี 

ผลการทดสอบในแนวแกน X ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 9.85E-08 ใชเวลาในการ Train 
เฉล่ีย 0.075 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 2.18E-02 ใชเวลาในการ Train เฉล่ีย 28.683 
วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 8.04E-02 ใชเวลาในการ Train เฉล่ีย 269.967 วินาท ี
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ภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน X 

 

 
ภาพท่ี 5 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน X 

 
ผลการทดสอบในแนวแกน Y ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 9.145E-08 ใชเวลาในการ Train 

เฉล่ีย 0.077 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 2.25E-02 ใชเวลาในการ Train เฉล่ีย 28.750 
วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 6.59E-02 ใชเวลาในการ Train เฉล่ีย 287.467 วินาที 
 

 
ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Y 
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Y 

 
 ผลการทดสอบในแนวแกน Z ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 3.071E-08 ใชเวลาในการ Train 
เฉล่ีย 0.078 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 2.05E-02 ใชเวลาในการ Train เฉล่ีย 22.833 
วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 2.05E-02 ใชเวลาในการ Train เฉล่ีย 165.833 วินาที 
 

 
ภาพท่ี 8 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Z 

 

 
ภาพท่ี 9 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN ในแนวแกน Z 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการทดสอบทั้ง 3 แกนสรุปผลไดวาตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 9.85-08 ใชเวลา       

ในการ Train เฉล่ีย 0.0767 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉล่ีย 2.16E-02 ใชเวลาในการ Train 
เฉลี่ย 26.756 วินาทีและ ตัวควบคุมแบบ LSTM มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 5.56E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 241.106 
วินาที 

โดยผลการทดลองน้ันก็เปนสวนหนึ่งที่ไดตอบสมมุติฐานของผูวิจัยที่กําหนดไววา ตัวควบคุมแบบโครงขาย
สถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีกวาตัวควบคุมอ่ืน ๆ อยางมีนัยยะสําคัญ        
ทั้งความสามารถในการ Train Data ภาพที่ 10 แสดงเวลาในการทํางานที่นอยกวา ANFIS หรือ LSTM  รวมถึงยังมี
เสถียรภาพในการพยากรณที่แสดงใหเห็นถึงคาความผิดพลาดที่นอยลงภาพที่ 11 ซ่ึงสอดคลองกับ (H.Jaeger,2007)         
ที่ไดใหขอมูลไววา ตัวควบคุมแบบ ESN น้ันลดความซับซอนในการฝกสอนและขจัดปญหาในเร่ืองของเสถียรภาพ         
อันนําไปสูการลูเขาคาตํ่าสุดสัมพัทธไดดี 

 
 

 

ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของการพยากรณของตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN 
 

 

ภาพท่ี 11 การเปรียบเทียบเวลาในการ Train ตัวควบคุม ANFIS, LSTM, ESN 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. พัฒนาตัวควบคุมโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN) ใหสามารถเรียนรูขอมูล     

เพ่ือนําไปสูการพยากรณไดพรอมกันทั้ง 3 แกน 
2. แกไขขอจํากัดของการนําเขาและสงออกขอมูลของตัวควบคุมโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State 

Network - ESN) เพ่ือใหมีความยืดหยุนตอการประยุกตใชงานรูปแบบตางๆ 
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บทคดัยอ 
การศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อศึกษาถังขยะมูล

ฝอยในชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยทําการศึกษากลุมประชากรแบงออกเปน 2 กลุมไดแก ผูประกอบการ      
ในชุมชนริมนํ้าจันทบูร และนักทองเท่ียวที่มาใชบรกิารในชุมชนริมนํ้าจันทบูร ในการเก็บขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 
37 ราย ทําการเก็บขอมูลของความตองการจากผูประกอบการมาจัดเรียงถอยคําใหม ผลจากการเก็บขอมูลผูประกอบการ
พบวามีความตองการหลักท่ีเก่ียวของกับถังขยะมูลฝอย ไดแก ตองการที่สําหรับแยกนํ้าแข็งและนํ้า ตองการ             
ความกะทัดรดั ถังขยะสามารถเก็บกลิ่น และมีสีสันที่เขากับชุมชน เปนตน จากขอมูลน้ีจึงสามารถแบงลักษณะของถังขยะ
มูลฝอยออกเปน 3 ดานหลัก ไดแก ดานการใชงาน ดานรูปลักษณ และดานคุณภาพ นอกจากน้ีจากการรวบรวมขอมูล
นักทองเที่ยวจแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวไดขอมูลความตองการถังขยะมูลฝอย พบวา ความตองการของนักทองเที่ยว

และผูประกอบการในรูปแบบของถังขยะใหความสําคัญเปนอันดับที่ 1 คือ ดานคุณภาพ ( X = 4.56) โดยเนนไปท่ี        

เร่ืองของความทนทาน อันดับที่ 2 ดานการใชงาน ( X =3.61) โดยเนนไปที่เร่ืองของมีท่ีสําหรับแยกนํ้าแข็งและ อันดับที่ 3       

ก็คือ ดานรูปลักษณ ( X =3.57) จะเนนไปท่ีเรื่องของสีสันที่เขากับชุมชน ซ่ึงขอมูลเหลานี้สามารถนําเอาไปพัฒนาถังขยะได
ตอไป 
คําสําคัญ: ถังขยะมูลฝอย, จันทบุร,ี ผูประกอบการ, นักทองเท่ียว 
 

Abstract 
A study of solid waste bin in Chantaboon waterfront community, Chanthaburi Province with 

the following objective to study of solid waste bin in the Chantaboon waterfront community, 
Chanthaburi Province. The study of the population was divided into 2 groups: entrepreneurs in the 
Chantaboon waterfront community; and tourists who come to use the services in the Chanthaboon 
waterfront community. In collecting data from 37 entrepreneurs, collecting information about the needs 
of entrepreneurs to rearrange the words. As a result of collecting data from operators, it was found that 
the main demands related to waste bins were the need for a place to separate ice and water. need 
for brevity trash can collect smell and colors that fit the community, etc. Based on this information, 
the characteristics of solid waste bin can be divided into 3 main areas: usage, appearance and quality. 
Moreover, from collecting questionnaires from tourists to obtain information on the demand for solid 
waste bin, it was found that the needs of tourists and entrepreneurs in the form of bins were the first 

priority, namely quality ( X = 4.56), focusing on the issue of durability, second place in usability ( X

=3.61), focusing on the subject of having a place for separating ice, and in third place, in appearance (

X =3.57), focusing on colorful things that fit the community. This information can be used to develop 
trash cans. 
Keywords: Solid Waste bin, Chanthaburi, Entrepreneur, tourist 
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บทนํา 
ปญหาขยะในประเทศไทยถือวาเปนปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญที่เกิดข้ึนจากนํ้ามือมนุษย ไมวาจะเปนพฤติกรรม

การบริโภค การขาดความรูในการขัดแยกขยะ รวมถึงการจัดการขยะที่ไมไดมาตรฐาน จึงทําใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอม 
เชน ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจากขยะเทกองปญหาขยะในทะเล ที่สงผลตอความเปนอยูของสัตวในทะเล เปนตน 
สถานการณในปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงข้ึนตอเน่ืองข้ึนทุกป แตจากขอมูลในป 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึนประมาณ 27.35 ลานตัน ซ่ึงพบวามีปริมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนรอยละ 4        
มีขยะที่นํากลับมาใชประโยชน 11.93 ลานตัน ถูกกําจัดอยางถูกตอง 11.19 ลานตัน ถูกจําจัดอยางไมถูกตอง 4.23 ลาน
ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดจํานวนลงเกิดจากการควบคุมการเดินทางของนักทองเที่ยวเน่ืองจากการแพรระบาด         
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
, 2564) แตพบวายังเปนปญหาที่ตองมีการสงเสริมใหลดปริมาณขยะอยางตอเน่ือง 

จังหวัดจันทบุรีมีธรรมชาติอันหลากหลาย ทั้งภูเขา นํ้าตก แมนํ้า ทะเลและยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอยู
หลายที่ดวยกันไมวาจะเปนอุทยานแหงชาตินํ้าตกพลิ้ว หาดเจาหลาว ชุมชนริมนํ้าจันทบูรจากกระทรวงการทองเที่ยว     
และกีฬาป 2563 พบวามีจํานวนนักทองเที่ยว 1,005,408 คน และในป 2564 ขอมูลจนถึงเดือนกันยายน พบวามีอยู
ประมาณ 391,254 คน (กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว, 2564) ซึ่งจํานวนนักทองเที่ยวลดลงเน่ืองจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ชุมชนริมน้ําจันทบูรเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่มีซื่อเสียงเปนชุมชนเกาแกที่ยังคงความงดงามทางดานวิถี
ชีวิตความเปนอยูและสถาปตยกรรมอายุนับรอยปตลอดถนนสายน้ียังคึกคักดวยรานรวงด้ังเดิมและสมัยใหม มีรานขาย
ของที่ระลึก รานกาแฟ รานขนม รานอาหารและที่ พักจึงทําใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว ณ ชุมชนริมนํ้าจันทบูร           
อยางไมขาดสาย จึงทําใหเกิดปญหาในการทิ้งขยะประเภทแกวพลาสติก ตามนโยบายของประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
จันทบุรี ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน                 
ซ่ึงใหการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยใหแกชุมชน จะเห็นไดวาจากปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาวคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถังขยะมูลฝอย     
ในชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความตองการถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ลงพื้นท่ีสอบถามปญหาขยะ ณ ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี กลุมประชากรที่ใชในการรวบรวมขอมูล

แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูประกอบการในชุมชนริมนํ้าจันทบูร และนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการในชุมชนริมนํ้าจันทบูร                 
ทําการการรวบรวมความตองการของผูประกอบการ จากน้ันกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 
1967) โดยใชการสัมภาษณดวยแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งไดกลุมตัวอยางผูประกอบการจํานวน 37 ราย เก็บขอมูล   
ความตองการถังขยะในชุมชนริมนํ้าจันทบูร เม่ือไดขอมูลมาแลว จึงทําการจัดเรียงถอยคําใหมโดยใชวิธี (Affinity 
Diagram) จากคําตอบในความตองการถังขยะของผูประกอบการ สรางแบบสอบถามโดยใชขอมูลจากผูประกอบการ
มาแก็บขอมูลเพ่ือหาระดับความตองการของนักทองเที่ยว จากน้ันทําการสรางแบบสอบถาม ทําการทดสอบแบบสอบถาม
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และทดสอบความคาความเช่ือมั่นโดยวัดความสอดคลองภายในจากวิธีคํานวณ
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach, 1970) ซ่ึงตัวแปรในการเก็บแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ และลําดับ
ความคิดเห็นเก่ียวของกับถังขยะ โดยทําการรวบรวมขอมูลโดยการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวจํานวน 400 คน จากน้ัน
วิเคราะหผลของถังขยะมูลฝอย 
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ผลการวิจัย 
ผลจากการลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมความตองการของผูประกอบการในรูปแบบของถังขยะ โดยใชวิธีสัมภาษณ   

ความตองการที่มีตอถังขยะมูลฝอยในชุมชนจากกลุมตัวอยางผูประกอบการจํานวน 37 ราย จากน้ันนําขอมูลที่ไดมา
จัดเรียงถอยคําใหมและไดนิยามความหมายจากความตองการของผูประกอบการดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ความหมายของความตองการของผูประกอบการ 

 
 จากการจัดเรียงถอยคําความตองการของผูประกอบการจากน้ันทาํการจัดกลุมความตองการเหลาน้ันใหเปนดาน
โดยแบงใหเปน 3 ดาน คือ 1. ดานการใชงาน 2. ดานรูปลักษณ 3. ดานคุณภาพ เม่ือนําความตองการของผูประกอบการ
ในรูปแบบถังขยะมาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการจัดระเบียบขอมูล (Affinity Diagram) (ธนพล เจริญศักดิพงศ, 2559) 
เพื่อจัดระเบียบขอมูลได ดงัภาพที่ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพการการจัดกลุมตามความตองการของผูประกอบการ 

ความตองการ ความหมาย 

มีที่สําหรับแยกนํ้าแข็ง นํ้า ตัวถังขยะสามารถแยกนํ้าและนํ้าแข็งได 
มีความกะทัดรัด ตัวถังขยะสามารถเคล่ือนยายไปมาไดสะดวก ไมใหญจนที่จนเกินไป 
เก็บกลิ่นได สามารถเก็บกล่ินอันไมพึงประสงค 
มีสีสันท่ีเขากับชุมชน ลวดลายละสีของถังขยะจะตองสะทอนถึงภาพลักษณของคนในชมุชน 
นักทองเที่ยวสามารถถายรูปได มีความดึงดูดนักทองเที่ยวใหเปนที่สนใจ มีความแปลกใหม 
มีทรงกระบอก ลักษณะรูปรางของถังขยะเปนทรงกระบอก 
มีความทนทาน สามารถใชงานไดยาวนาน ทนทานตอสภาพแวดลอม 
มีความมั่นคง ตัวถังขยะมีโครงสรางที่มั่นคงแขง็แรง 
รับนํ้าหนักไดพอสมควร ตัวถังขยะสามารถรับนํ้าหนักจากการทิ้งของแกวและน้ําไดในระดับนึง 

มีที่สําหรับแยกนํ้า น้ําแข็ง 

เก็บกล่ินได 

มีความม่ันคง 

มีความทนทาน 

มีความกะทัดรัด 

มีสีสันที่เขากับชุมชน 

นักทองเที่ยวสามารถถายรูปได 

ทรงกระบอก 

รับนํ้าหนักไดพอสมควร 

ดานการใชงาน 

ดานรูปลักษณ 

ดานคุณภาพ 
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 การสรางแบบสอบถามระดับความตองการของนักทองเที่ยวมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน             
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคของแบบประเมินความตองการถังขยะมูลฝอย        
ของนักทองเท่ียว โดยรวมจากการเก็บตัวอยาง 30 ชุด มีคาเทากับ 0.756 ซ่ึงอยูในระดับที่ยอมรับได  
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลนักทองเที่ยว โดยแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา เพศสวนใหญเปนเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 53.50 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 46.50 โดยผูทําสอบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 21-30 ป         
คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมา อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 19 อายุตํ่าวา 21 ป คิดเปนรอยละ 14.50 และ อายุ
มากกวา 40 ปข้ึนไป คดิเปนรอยละ 8 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวของกับถังขยะ ดานรูปแบบโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.57)          
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีสีสันที่เขากับชุมชน ( X =4.77) มีความนาดึงดูด ( X =3.45) และทรงกระบอก ( X =2.50) 
ตามลําดับ 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวของกับถังขยะ ดานคุณภาพโดยมีภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับ มากที่สุด ( X =4.56)       
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความทนทาน ( X =4.78) มคีวามม่ันคง ( X = 4.60) และสามารถรับนํ้าหนักไดพอสมควร 
(X =4.29) ตามลาํดบั 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวของกับถังขยะ ที่เก่ียวของกับถังขยะโดยภาพรวมท้ัง 3 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก     
(X =3.91) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณภาพสูงสุดมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.56) รองลงมาไดแก ดานการใชงาน 
(X =3.61) และดานรูปลักษณ (X = 3.57) ตามลําดับ โดยการวิเคราะหความตองการของนักทองเที่ยวและผูประกอบการ 
พบวา ระดับความสําคัญแตละปจจัยที่มีผลตอการออกแบบถังขยะเบื้องตน โดยสรุปจากผูตอบแบบสอบถามไดวา ถังขยะ
ควรมีความทนทาน (คะแนน 4.78) ลําดับที่ 2 มีสีสันที่ เขากับชุมชน (คะแนน 4.77) ลําดับที่ 3 มีความมั่นคง (คะแนน 
4.60) ลําดับที่ 4 มีที่สําหรับแยกนํ้าแข็ง (คะแนน 4.58) และ ลําดับที่ 5 รบันํ้าหนักไดพอสมควร (คะแนน 4.29) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ไดศึกษาขอมูลจากผูประกอบการจํานวน 37 

ราย พบวา มีความตองการถังขยะดังน้ี มีที่สําหรับแยกนํ้าแข็งและนํ้า ความกะทัดรัด สามารถเก็บกลิ่นได มีสีสันที่เขากับ
ชุมชน นักทองเที่ยวสามารถถายรูปได เปนทรงกระบอก มีความทนทาน ม่ันคง และรับนํ้าหนักขยะได ซ่ึงจากขอมูล     
ความตองการของผูประกอบทางในชุมชน สามารถแบงลักษณะของถังขยะออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการใชงาน         
ดานรูปลักษณ และดานคุณภาพ จากน้ันเมื่อนําความตองการจากผูประกอบการมาสรางแบบสอบถามสําหรับ
นักทองเที่ ยว พบวา การนํากระบวนการออกแบบโครงสรางแบบสอบถาม โดยการวิ เคราะหความตองการ                  
ของนักทองเท่ียวจากขอมูลของความตองการจากผูประกอบการมาเขากระบวนการทางความคิดอันเกิดการวางแผน
รวบรวมองคประกอบที่มีความสําคัญเขาดวยกันอยางเปนระบบเพ่ือศึกษาขอมูลถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมนํ้าจันทบูร 
จังหวัดจันทบุรี นอกจากผลการวิเคราะหจากการเก็บขอมูลแลว พบวา งานวิจัยน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัย           
ของ ธนานันต นุมแสง และธนิตา ตันตระรุงโรจน (2561) ที่ใชวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค          
โดยไดคาเทากับ 0.7 ซึ่งอยูในระดับท่ียอมรับได แตแตกตางกันที่กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย และอีกทั้งงานวิจัย        
ของ ปราณี มีหาญพงษ และกรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร (2561) ที่มีการทดสอบวัดคา IOC และมีการใหคาคะแนนโดยใช
วิธีของครอนบาคมาคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ถามีคาอยางนอย 0.90 จะเปนเครื่องมือวิจัยที่ดี และควรมี        
คาสัมประสิทิ์แอลฟา ตั้งแต 0.70 ขึ้นไปจึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยเชนกัน  

จากเก็บกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว 400 คน พบวาในความคิดเห็นเก่ียวกับถังขยะ สวนใหญแลวในความตองการ
หลักของนักทองเท่ียวสามารถออกเปนแตละปจจัย ซ่ึงพบวา ปจจัยหลักความตองการดานการใชงาน คือ ที่แยกนํ้าแข็ง
และน้ํา เคลื่อนยายสะดวก และเก็บกล่ินได ปจจัยหลักความตองการดานรูปลักษณ คอื มีสสีันเขากับชุมชน มีความดึงดูด 
และเปนทรงกระบอก และปจจัยหลักความตองการดานคุณภาพ คือ มีความทนทาน ม่ันคง รับนํ้าหนักได ซึ่งเม่ือนาํปจจัย
แตละดานมาวิเคราะหพบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญในดานคุณภาพมากที่ สุด รองลงมาคือดานรูปลักษณ              
และดานการใชงาน ตามลําดับ ซ่ึงขอมูลในการศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมนํ้าจันทบูรน้ีสามารถนําไปสรางตนแบบ    
ถังขยะที่มีความเหมาะสมตอไป 
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บทคดัยอ 
 งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณสมบัติการตานทานแรงดึงในไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขน 

และเสนใยจากเปลือกทุเรียน โดยใชน้ํายางพาราขน เรซ่ิน สารลดแรงตึงผิว ตัวทําแข็ง ตัวเรงปฏิกิริยา เทากับ 
10:100:10:0.2:0.2 ตามลําดับ และใชอัตราสวนของใยแกวและเสนใยจากเปลือกทุเรียน 5 สัดสวนคือ 600:0, 550:50, 
500:100, 450:150, 400:200 กรัม โดยทําการผสม และข้ึนรูป เพื่อทดสอบคุณสมบัติการตานทานแรงดึง ผลทดสอบ
พบวาสัดสวนใยแกวตอเสนใยจากเปลือกทุเรียน 550:50 ทําใหไฟเบอรกลาสมีคาความตานทานแรงดึงมากที่สุด            
คาความตานทานแรงดึงเฉลี่ย 6.54 เมกะปาสคาล  และคามอดูลัสของยัง มีคาสูงที่สุดที่สัดสวน 450:150 ซ่ึงมีคาเฉลี่ย     
ที่ 968.82 เมกะปาสคาล จะเห็นไดวาเสนใยจากเปลือกทุเรียนสงผลใหคาโมดูลัสของความยืดหยุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก      
เปนเสนใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัตินุมและเหนียว สามารถนํามาใชเปนวัสดุทดแทนในวัสดุผสมของการทําไฟเบอรกลาส     
ที่มีตนทุนสูงไดตอไป 
คําสําคัญ: ไฟเบอรกลาส, เสนใยเปลือกทุเรียน, ยางพารา, และคุณสมบัติการตานทานแรงดึง 

 

Abstract 
 The objective of this research was to study the tensile properties of fiberglass mixed with 
latex and durian peel fiber by used concentrated latex, resin, surfactant, hardener, catalyst equal were 
10: 100: 10: 0.2: 0.2 Respectively. In addition, five main ratios of fiber glass and durian peel fiber were 
mixed and formed to test the tensile properties: 600:0, 550:50, 500:100, 450:150, and 400:200 grams. 
The results showed that the fiberglass with a glass fiber and durian peel fiber ratio of 550:50 had the 
maximum tensile strength. Young's modulus was 6.54 MPa and the average tensile strength was 6.54 
MPa. It was the highest, with a ratio of 450:150 average 968.82 MPa. As shown, the fiber from the durian 
peel resulted in an increase in the modulus of elasticity. It's a natural material that's both soft and 
durable. It can be applied as a cost-effective substitute in fiberglass composites. 
Keywords: Fiberglass, Durian peel Fiber, Rubber and Tensile Properties. 
 

บทนํา 
   ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตสินคาทางการเกษตรเปนอันดับตนๆ ของโลกโดยเฉพาะทุเรียน ประเทศไทย

คือผูผลิตรายใหญที่สุดในโลก  คนไทยนิยมเรียกวา “ราชาแหงผลไม” รสชาติอันหวานมัน ประกอบกับกลิ่นหอมอันเปน
เอกลักษณ ทําใหเปนที่ชื่นชอบของคนทั่วไปไมเวนชาวตางชาติผูหลงรักในผลไมไทย ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูสงออกหลัก
ทุเรียน ซึ่งในแตละปผลผลิตที่สงออกมีประมาณ 781,000 ตัน จากผลผลิตรวมทั่วโลก 1,400,000 ตัน ถือวาไทย            
ถือสวนแบงทางการตลาดเกินรอยละ 50 ถึงผลผลิตของทุเรียนถูกสงออกในปริมาณมากก็ตาม ความตองการบริโภค        
ในประเทศยังมีเพ่ิมขึ้นทุกป การบริโภคภายในประเทศ ระหวางป 2558 - 2562 ปริมาณความตองการบริโภคทุเรียนสด
และผลิตภัณฑทุเรียนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.64 ตอป ซึ่งการบริโภคสวนใหญจะอยูในรูปแบบของทุเรียนสด 
เน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน โดยในป 2562 มีการบริโภคทุเรียนภายในประเทศ 321,771 ตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2561 
รอยละ 39.96 ทั้งน้ี ในป 2563 คาดวาความตองการบริโภคภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นเปนจากป 2562 รอยละ 5.63        
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ซ่ึงเปนผลจากปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น  โดยทุเรียนหน่ึงลูกมีเน้ือหน่ึงสวนเปลือกสามสวน หากมีการบริโภค
ภายในประเทศ 321,771 ตัน ก็จะมีเปลือกทุเรียนถึง 107,257 ตัน (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2563: 1 )        
เศษเปลือกทุเรียน เปนปญหาสําคัญในการกําจัดหากเราสามารถนําเปลือกทุเรียนมาใชใหเกิดประโยชนก็จะเปนการชวย
ลดภาระในการกําจัดและชวยรักษาสิ่งแวดลอม ดังรูปที่ 1 (ปญหาขยะจากเปลือกทุเรียน) ซึ่งปจจุบันยังไมมีวิธีกําจัด        
ที่ชัดเจนแตสวนใหญชาวสวนมักนิยมใชวิธีการเอาไปกองรวมกันเพ่ือใหเปนปุยกับอีกวิธีหน่ึงก็คือการใหเทศบาลเปนผูดูแล
ในการกําจัด  นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีพืชอีกชนิดหน่ึงที่เปนสินคาสงออกเปนอันดับหน่ึงของโลกน่ันคือยางพารา      
โดยนับต้ังแต ป พ.ศ. 2534 เปนตนมาโดยในป 2562 มีปริมาณยางรวม 9,890.38 ตัน แบงเปนยางแผนดบิ 1,449.09 ตัน 
ยางแผนรมควัน 8,441.29 ตัน (กองวจัิยเศรษฐกิจยาง, 2562: 1) โดยปจจุบันแนวโนมการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราคาด
วาจะปรับลดลงจากหลายปจจัย ไมวาจะเปนสถานการณโควิด 19 ที่ สงผลตอภาคการผลิตตองหยุดกิจการช่ัวคราว รวม
ไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แตผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 น้ัน คาดการณวาสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจ
ทั่วโลก สงผลใหราคายางพาราปรับตัวลดลงดวยโดยสงผลกับเกษตรกรสวนยางพารา 

 

รูปท่ี 1 ปญหาเศษขยะจากเปลือกทุเรียน 
 
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการนําน้ํายางพาราขนมาผสมกับ ไฟเบอรกลาส ซ่ึงปจจุบันผลิตภัณฑ     

ไฟเบอรกลาสนิยมนํามาใชประโยชนในดานตางๆทั้งน้ีเพราะไฟเบอรกลาสเปนวัสดุที่ใหความแข็งแรงสูงรวมทั้งมีอายุ      
การใชงานที่ยาวนาน ตอมาไดมีผูคิดคนและปรับปรุงสมบัติของพลาสติกใหมีคุณภาพของไฟเบอรกลาสที่ดีข้ึนโดยการหา
ความสัมพนัธระหวางรูปแบบการพันเสนใยแกว (พิพัฒน ไพศาลภาณุมาศ และ เจตสุตา ชาญศร, 2558: 90-95) ทําใหมี
นักวิจัยบางทานเห็นถึงการใชประโยชนจากเสนใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนวัสดุที่ผสมในพลาสติก 
(ถิราวุธ พงศประยูร และคณะ, 2546. ) ดังน้ันการเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนเพ่ือเปนวัสดุเสริมแรงที่มีความยืดหยุน    
เพื่อเปนสวนประกอบหลักในการผลิตวัสดุชนิดใหมที่มีความแขง็แรง และสามารถแกปญหาราคายางตกต่ําและยังเปนการ
ใชประโยชนจากเปลือกทุเรียนท่ีเปนวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรไดอีกทางดวย  

 
วัตถุประสงคของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาคุณสมบัติความตานทานแรงดึงและโมดูลัสความยืดหยุนของไฟเบอรกลาสที่ผสมนํ้ายางพาราขน     
และเสนใยจากเปลือกทุเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาความตานทานแรงดึงของไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขนและเสนใยจากเปลือกทุเรียน ผูวิจัย        

ไดกําหนดเปนข้ันตอนโดยเตรียมวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือและสารเคมี โดยใชนํ้ายางพาราขน เรซ่ิน(โพลีเอสเตอรเรซ่ิน)     
สารลดแรงตึงผิว(Triton X-100)  ตัวทําแข็ง(Hardener)  ตัวเรงปฏิกิริยา(Cobalt)  เทากับ 10:100:10:0.2:0.2 ตามลําดับ 
(อุกฤษฎ นาจําปา, 2558: หนา 27) 
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 1 ขั้นตอนการผลิตเสนใยจากเปลือกทุเรียน (ปราโมทย  วีรานุกูลและคณะ, 2554: 40) 
  1.1 นําเปลือกทุเรียนสดมาห่ันเปนชิ้นตามแนวขวางของเปลือกกวางประมาณ 4-5เซนติเมตรตอช้ิน 
แลวมาใสถุงแลวรัดปากถุงใหแนน นําไปวางไวในที่รมเพื่อใหขึ้นรา จะเร่ิมสังเกตเห็นราไดใน 1-2 สัปดาห ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การเตรียมเสนใยจากเปลือกทุเรียน 
   

1.2 เมื่อเขาสูสัปดาหที่ 3 ใชน้ิวมือบีบที่เปลือกทุเรียนช้ินไหนนิ่ม ใหนําเปลือกทุเรียนมาตําดวยครก 
นําเปลือกทุเรียนที่ไดแลวมาลางดวยนํ้าสะอาด ส่ิงท่ีไมใชเสนใยจะลางออกไป ลางประมาณ 3-4 คร้ังหรือจนกวา           
จะไดเสนใย หลังจากน้ันนําเสนใยที่ไดไปตากแดดใหแหงพรอมใชงาน ดังรูปที่ 3  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 3 การเตรียมเสนใยจากเปลือกทุเรียน ตัดใหมขีนาดความยาว 1 ซม. 

 
 2 การผลิตไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราและเสนใยจากเปลือกทุเรียน โดยใชนํ้ายางพาราขน เรซ่ิน                
(โพลีเอสเตอรเรซ่ิน) สารลดแรงตึงผิว (Triton X-100) ตัวทําแข็ง (Hardener)  ตัวเรงปฏิกิริยา (Cobalt) เทากับ 
10:100:10:0.2:0.2 ตามลําดับ (อุกฤษฎ นาจําปา, 2558: 27) จากน้ันทําการเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนตามสัดสวน 
ระหวางใยแกวตอใยจากเปลือกทุเรียนดังน้ี คือ 600:0, 550:50, 500:100, 450:150, 400:200 กรัม ทําการตวงสาร      
ลดแรงตึงผิวและนํ้ายางพาราขนและเรซิ่น ตามสัดสวนท่ีกลาวมา จากน้ันนํามากวนใหเขากัน เทสวนผสมท่ีไดลงในแบบที่
เตรียมพรอมอยูแลวซ่ึงมขีนาด 20 x 25 เซนติเมตร และความหนา 3.2 มิลลิเมตรต้ังทิ้งไว 24 ช่ัวโมงเพื่อใหชิ้นงานเซ็ตตัว 
หลังจากน้ันคอยนําไปผานการอบเพ่ือไลความช้ืน 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ช่ัวโมง (อุกฤษฎ นาจําปา, 2558: 36) 
และปลอยใหชิ้นงานเย็นตัวลงหลังจากน้ันจึงนํามาตัดชิ้นใหไดมาตรฐาน ASTM D638 TYPE1 ดังรูปที่ 4 เพื่อทําการ
ทดสอบคุณสมบั ติความตานทานแรงดึง โดยใช เค ร่ืองมือทดสอบความตานทานแรงดึง Young’s Modulus                       
( LLOY รุน LR10K PLUS ) 
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รูปที่ 4  มาตรฐาน  ASTM D638 TYPE 
 

ผลการวิจัย 
 ความตานทานแรงดึง  
 

สวนผสม 
(ใยแกว:ใยทเุรียน) 

คาความตานทานแรงดึง (เมกะปาสคาล) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 คร้ังที่ 4 เฉลี่ย 

600:0 9.18 6.70 6.20 8.96 7.76 

550:50 6.62 6.43 7.60 5.53 6.54 

500:100 8.82 4.47 4.36 3.91 5.39 

450:150 4.53 6.45 6.03 7.93 6.23 

400:200 3.23 4.83 3.94 6.07 4.52 

 
 

 
 
 
 

 
    

 
 

รูปที่ 5 ความตานทานแรงดึง 
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ผลการทดลองพบวาไฟเบอรกลาสที่ผสมนํ้ายางพาราขนและเสนใยจากเปลือกทุเรียนในอัตราสวนตาง ๆ         
คือ 600:0, 550:50, 500:100, 450:150, 400:200 กรัม ดังรูปที่  5 พบวา ความตานทานแรงดึงมีแนวโนมลดลง           
โดยไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขน 600:0 มีความตานทานแรงดึงสูดที่สุด คือ 7.76 เมกะปาสคาล และคาความ
ตานทานแรงดึงของไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขนและเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่สัดสวน 550:50 มีคาความตานทาน
แรงดึงสูงที่สุดในไฟเบอรกลาสที่ผสมนํ้ายางพาราขนที่ใสเสนใยจากเปลือกทุเรียน ซ่ึงมีคาความตานทานแรงดึงเฉล่ีย 6.54 
เมกะปาสคาล ทั้งน้ีการเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนไมสามารถเสริมความตานทานแรงดึงใหสูงกวาไฟเบอรกลาสที่ผสม    
น้ํายางพาราขนที่สัดสวน 600:0 เน่ืองจากความยาวของเสนใยมีคานอยทําใหมีผลตอความตานทานแรงดึงของวัสดุ           
ที่เปนวัสดุผสม (ศรุต ศรีสันติสุขและคณะ, 2555: 23-29) รวมทั้งไฟเบอรกลาสที่ผสมนํ้ายางพาราขนที่เติมเสนใย         
จากเปลือกทุเรียนมีขนาดเสนใยตางกันจึงเปนผลใหเกิดชองวางและฟองอากาศมากกวาไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขน
ที่ไมเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียน ดังรูปที่ 6 

 

 
 
 
 

 

 

 

(1) สัดสวน 600:0   
มีลักษณะการกระจายตัวของใยแกวสมํ่าเสมอเกิดชองวางของอากาศนอยกวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดสวนอื่นๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 

(2) สัดสวน 550:50 
การผสมกันของใยแกวกับเสนใยจากเปลือกทุเรียนมีชองวางของอากาศมากกวา 

รูปท่ี 6 รูปลักษณะการขาดของช้ินงาน 

  
 
 
 
 
 
 

การกระจายตัวที่ไมสมํ่าเสมอของเสน
ใยทั้ง 2ชนิดเม่ือนํามาผสมกัน 
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โมดูลัสความยืดหยุน 
 

สวนผสม 

(ใยแกว:ใยทเุรียน) 

คาโมดูลัสความยืดหยุน (เมกะปาสคาล) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 คร้ังที่ 4 เฉลี่ย 

600:0 1017.74 838.89 370.93 776.80 751.09 

550:50 752.75 1407.89 798.35 561.74 880.18 

500:100 896.81 575.80 371.43 832.76 669.20 

450:150 867.28 938.70 998.93 1070.35 968.82 

400:200 422.47 363.43 409.60 613.12 452.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 7 โมดูลัสความยืดหยุน 
 

จากการผลการทดลองพบวา ไฟเบอรกลาสท่ีผสมนํ้ายางพาราขนที่สัดสวน 600:0 มีคาโมดูลัสความยืดหยุน
เฉล่ียที่ 751.09 เมกะปาสคาล และคาโมดูลัสความยืดหยุนที่ดีที่สุดของไฟเบอรกลาสที่ผสมนํ้ายางพาราขนและเสนใย    
จากเปลือกทุเรียนที่สัดสวน 450:150 มีคาเฉล่ียเทากับ 968.82 เมกะปาสคาล จะเห็นไดวาไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพารา
ขนที่เติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนมีความยืดหยุนสูงกวาไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขนที่ไมเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียน 
เน่ืองจากเสนใยจากเปลือกทุเรียนเปนเสนใยธรรมชาติประเภทเสนใยพืชซ่ึงเปนวัสดุอินทรียที่มีสารประกอบเคมีประเภท
เซลลูโลสท่ีมีคุณสมบัตินุมและเหนียว  (พงศธร  กองแกว, 2559: หนา 9) สงผลใหเม่ือเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียน         
ลงในไฟเบอรกลาสที่ผสมนํ้ายางพาราขนแลว ทําใหไฟเบอรกลาสมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น  ดังรูปที่ 7   
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  คร้ังที่ 15  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
   เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ  117  ป “วิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
818 

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

คา Strain at Break 
 

สวนผสม 

(ใยแกว:ใยทเุรียน) 

คาโมดูลัสความยืดหยุน (เมกะปาสคาล) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 คร้ังที่ 4 เฉลี่ย 

600:0 0.0124 0.0130 0.0283 0.0146 0.0171 

550:50 - - 0.0146 0.0137 0.0142 

500:100 0.0129 - 0.0156 0.0109 0.0131 

450:150 0.0104 0.0091 0.0118 0.0156 0.0117 

400:200 0.0118 0.0158 0.0168 0.0142 0.0146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 Strain at Break 
 

จากการผลการทดลองพบวา คา Strain at Break มีแนวโนมลดลง ดังรูปที่ 8 โดยไฟเบอรกลาสผสมนํ้า
ยางพาราขนที่สัดสวน 600:0 มีคา Strain at Break เฉล่ีย สูงที่สุด คือ 0.0171 และคา Strain at Break ของไฟเบอร
กลาสผสมนํ้ายางพาราขนและเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่สัดสวน 400:200 มีคา Strain at Break เฉล่ีย สูงที่ สุด           
ของทุกสัดสวนท่ีมีการเติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนโดยมีคา Strain at Break เฉลี่ย 0.0146  คา Strain at Break ซ่ึงมี
แนวโนมลดลงเน่ืองจากไฟเบอรกลาสเปนวัสดุผสมท่ีมีสวนผสมหลายชนิด มีผลตอความหนืด ความเขากันของวัสดุผสม 
ทําใหเกิดการจัดวางของเสนใยจากเปลือกทุเรียนและเสนใยแกวไมเปนระเบียบ และเกิดฟองอากาศ ซ่ึงมีผลตอคา Strain 
at Break  ดังรูปที่ 9 ลักษณะการกระจายตัวของเสนใยในไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขนที่เติมเสนใยจากเปลือก
ทุเรียนในสัดสวน 600:0 และ 400:200 
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(ก)                                                                (ข)  
รูปท่ี 9  ลักษณะการขาดของชิ้นงานและการจัดวางตัวของเสนใย 

(ก) สัดสวนใยแกวตอใยจากเปลือกทุเรียน 600:0 
   (ข) สัดสวนใยแกวตอใยจากเปลือกทุเรียน 400:200 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 งานวิจัยน้ีใชเสนใยธรรมชาติคือเสนใยจากเปลือกทุเรียน เพ่ือศึกษาคุณสมบัติความตานทานแรงดึงและโมดูลัส
ความยืดหยุน และคา Strain at Break ผลการวิจัยพบวา ความตานทานแรงดึง และคา Strain at Break มีแนวโนม
ลดลง โดยไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขนที่เติมเสนใยจากเปลือกทุเรียนสัดสวน 550:50 มีความตานทานแรงดึงเทากับ 
6.54 เมกะปาสคาล คา Strain at Break ของไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขนและเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่สัดสวน 
400:200 มีคา Strain at Break ดีที่สุดคือ 0.0146 และคาโมดูลัสความยืดหยุนของไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขน    
และเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่ดีทีสุดอยูที่สัดสวน 450:150 มีคาเทากับ 968.82 เมกะปาสคาล ซ่ึงมีคามีสูงกวาสัดสวน
ของไฟเบอรกลาสผสมนํ้ายางพาราขน ที่ไมไดผสมเสนใยจากเปลือกทุเรียนคือ 751.09 เมกะปาสคาล จะเห็นไดวาเสนใย
จากเปลือกทุเรียนสงผลใหคาโมดูลัสของความยืดหยุนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเปนเสนใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัตินุมและเหนียว 
สามารถนํามาใชเปนวัสดุทดแทนในวัสดุผสมของการทําไฟเบอรกลาส และอาจศึกษาเสนใยธรรมชาติประเภทอื่นท่ีมี
คุณสมบัติคลายกับเสนใยจากเปลือกทุเรียนเพ่ือเปนวัสดุทดแทน ที่สามารถพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลไดหลายดานตอไป     
ในอนาคต 
 

ขอเสนอแนะการวจิัย 
 1. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในสวนของวิธีการลดฟองอากาศและสารชวยการยึดเกาะระหวางวัสดุ
ผสม และทําใหเฟสของการยึดเกาะของวัสดุผสมเขากันไดดี ซ่ึงอาจจะชวยลดฟองและจุดท่ีไมแข็งแรง ซ่ึงจะสงผลให
คุณสมบัติทางกลดานตางๆดีขึ้น 
 2. เสนใยจากเปลือกทุเรียนสามารถพัฒนาคุณสมบัติความยืดหยุนของไฟเบอรกลาสไดดี เราสามารถนําเสนใย
จากเปลือกทุเรียนไปประยุกตใชเปนวัสดุทดแทนในวัสดุผสมการทําไฟเบอรกลาสที่สามารถใชงานและลดตนทุน           
การผลิตได 
 3. ไมควรทําในหองทึบที่ไมมีการไหลเวียนของอากาศ สถานท่ีทําควรเปนท่ีโปรงโลงอากาศถายเทสะดวก      
และใสหนากากปองกันสารเคมี เน่ืองจากเรซ่ินมีกล่ินฉุนรุนแรง 

 
 
 
 
 

ฟองอากาศ 

การกระจายตัวของเสนใยแกวกับ การจับตัวของเสนใยจาก
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บทคดัยอ 

การศึกษาพัฒนาออกแบบเคร่ืองอัดเชื้อเพลิงแทงจากเครื่องบดอเนกประสงคและหาสวนผสมเช้ือแพลิงอัดแทง
จากขยะชีวมวลที่เหมาะสมสําหรับผลิตเปนเชื้อแทง โดยใชวัตถุดิบทั้งหมด 3 ชนิด คือ เปลือกทุเรียน ผักตบชวา และเศษ
อาหารในครัวเรือนนํามาบดยอยและอัดใหเปนเชื้อเพลิงแทงที่ออกแบบสรางข้ึนมา จากแนวคิดเครื่องบดที่สามารถ        
เปนตัวอัดแทงเช้ือเพลิงไดดวยโดยทดลองใชสูตรผสมทั้งหมด 4 สูตร คือ เปลือกทุเรียนบด:ผักตบชวาบด:เศษผักบด:     
แปงมัน:นํ้าสะอาด ตามสูตรตางๆที่ไดกําหนดขึ้นมา แลวนําไปทดสอบคุณสมบัติดานตางๆ จากการออกแบบและสราง
เครื่องบดและอัดเช้ือเพลิงแทงพบวาเครื่องสามารถใชงานบดละเอียดวัสดุที่นํามาทดลองไดดีทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะเปลือก
ทุเรียนสามารถบดไดถึง 2 – 5  mm. และไดปริมาณโดยเฉล่ียสามารถบดไดถึง 80 kg/hr ในความเร็วที่ 1400 rpm      
และในสวนการอัดเชื้อเพลิงแทงชีวมวล ก็สามารถทํางานไดดีดวยเชนกันโดยทุกสูตรอัดตัวเปนแทงมีความหนาแนนสูง     
ไมแตกหัก  สวนผสมที่เหมาะสมที่สุดในการทําเปนเชื้อเพลิงแทงคือสูตรท่ี 1 เนื่องจากเปนสูตรที่ใหความรอนที่มากและมี
ปริมาณความช้ืนที่กวาสูตรอื่นๆ การหดตัวหลังไลความชื้นประมาณ 3.75 % และมีคาความรอนถึง 34.7 kJ มีสวนผสม
ดังน้ี เปลือกทุเรยีนบด:ผักตบชวาบด:เศษผักบด:แปงมัน:น้ําสะอาด (1 kg : 2 kg : 0.5 kg : 0.25 liter)  
คําสําคัญ: เครื่องบดอัด, เช้ือเพลิงแทง, ชีวมวล, ขยะชุมชน 
 

Abstract 
The study and development of the design of the fuel briquette compactor from the multi-

purpose grinder and the determination of the briquette mixture from biomass waste suitable for the 
production of the briquette. 3 types of raw materials, namely durian peel, water hyacinth and 
household food scraps are crushed and compressed into a specially designed fuel stick. 4 formulas, 
using the ingredients of : durian peel, ground water hyacinth, crushed vegetable scraps, tapioca starch, 
and clean water were established and then used to test various properties. From the design and 
construction of the pulverizer and stick fuel compactor, it was found that the machine can be used to 
grind all three types of materials well, especially durian peel, which can grind up to 2-5 mm. 80 kg per 
hour at a speed of 1400 rpm and in the biomass fuel compression section It works well too, with all 
formulations compacted into a high-density, unbreakable bar. Formula 1 the ingredients are as follows. 
Crushed durian peel: Ground water hyacinth: Crushed vegetable scraps: Tapioca starch: Clean water (1 
kg : 2 kg : 0.5 kg : 0.25 liters) was found to be the best as provides more heat and higher moisture 
content than other formulations. and shrinkage after elimination of moisture is about 3.75 % and has 
a heat value of 34.7 kJ.  
Keywords: Granulator and press machine, Briquette, Biomass, Municipal Solid Waste 
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บทนํา 
ขยะมูลฝอยในประเทศไทยเกิดข้ึน ประมาณปละ 27.8 ลานตัน แตไมไดถูกกําจัดอยางเปนระบบ อาจทําใหเปน

ปญหาใหญอยางหน่ึงของสังคมไทย ท่ีถูกเรียกวาเปนปญหาสังคม จนกระทั่งในปจจุบันก็ยังไมสามารถแกปญหาน้ีได      
อยางเปนรูปธรรม ตัวเลขปริมาณขยะในไทยลาสุดถูกระบุโดยกรมควบคุมมลพิษวา ท้ังปไทยมีขยะประมาณ 28 ลานตัน 
แตสามารถกําจัดไดถูกกรรมวิธีที่ปลอดภัยเพียง 11 ลานตัน ดังน้ันจึงมีคําถามวา แลวขยะที่เหลือถูกนําไปท้ิงที่ไหน      
ขยะเหลานั้นสรางมลภาวะใหสังคมไทยมากนอยเพียงใด (ปยชาติ ศิลปะสุวรรณ, 2557).  เม่ือกระบวนการกําจัดขยะ      
ในประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพในการกําจัดมากถึงขนาดน้ัน ในขณะที่ปริมาณขยะสารพัดชนิด ทั้งขยะทั่วไป และขยะ
พิษในบานเมืองของเรากลับมีเพ่ิมขึ้นทุก ๆ วัน ซึ่งก็หมายความวาปญหาขยะจะยังคงเปนปญหาใหญของสังคมไทยตอไป
ในอนาคต แลวถาหากคนจํานวนไมนอยในสังคมไทยยังคงสรางขยะพลาสติกชนิดใชคร้ังเดียวแลวทิ้งจํานวนมากเชนน้ี
ตอไปเรื่อย ๆ ก็หมายความวาคนไทยตองเผชิญกับวิกฤติขยะลนเมือง และปญหามลภาวะ รวมถึงปญหาระบบนิเวศ      
อยางไมมีทางหลีกเลี่ยงไดในอนาคตอันใกลน้ี ปจจุบันในชุมชนมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนากันอยางรวดเร็ว          
ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานส่ิงอุปโภคบริโภคเปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน การซ้ือของใชตามรานสะดวกชื้อ,ตามตลาดสด
และตามสถานศึกษา ทําใหเกิดขยะชีวมวลขึ้นเปนจํานวนมาก เชน ประเภทขยะชีวมวลที่เปนขยะแหงอยาง เศษไม,      
เศษเปลือกผลไม หรือขยะเปยกจากเศษอาหาร เปนตน ถาหากไมมีการนําขยะเหลาน้ีไปใชประโยชน ขยะเหลานี้          
จะกอใหเกิดปญหามลพิษตามมาในภายหลัง จากปญหาเหลาน้ี จึงมีความคิดวาหากนําขยะเหลาน้ีมาทําเปนเช้ือเพลิง     
โดยการนํามาทําเปนถานอัดแทงเพ่ือจัดการปญหาขยะชีวมวลพวกน้ี ประกอบดวยในปจจุบันปริมาณความตองการถานไม
และถานอัดแทงมีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงขึ้น เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงในการใชทําอาหารแตปญหาพบวาปริมาณไมสําหรับเปนวัสดุ
ในการผลิตถานมีปริมาณลดลง  ไมเพียงพอในการผลิตถาน ดังน้ันการทําถานอัดแทงจากขยะจึงเปนทางเลือกหน่ึง         
ในการผลิตถานอัดแทงในทองตลาด ที่ผานมามีการผลิตถานอัดแทงหลายรูปแบบ ไดแก 

1.ผักตบชวา เปนถานอัดแทงพลังงานเชื้อเพลิง (อามานี สามะและคณะฯ, 2560) เปนการนําเอาผักตบชวา        
มาทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทง โดยกระบวนการตาง ๆ 1. เก็บผักตบชวาตามคลองในชุมชนแลวนําผักตบชวาไปตากแหง            
เปนระยะเวลา 5-10 วัน 2. นําผักตบชวามาบดละเอียดใหมีขนาด 20 mm. 3. เปนวิธีการผสมในสัดสวนที่เตรียมไวมี 
ผักตบชวาที่บด 10kg , แปงมันสําปะหลัง 1 kg , นํ้า 1 kg 4. การอัด นําตบชวาท่ีผสมเสร็จแลว มาใสในทอ PVC ขนาด 
10 mm. 5. นําเช้ือเพลิงที่อัดเสร็จไปตากแหงเพื่อไลความเช้ือประมาณ 2-3 วัน (นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการจัดการ
ทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม) 

2.ถานอัดแทงจากเปลือกมังคุด (สุมินทรญา ทีทา และคณะฯ, 2557). เพียงนําเปลือกมังคุดมาตากจนแหงสนิท
บรรจุลงในเตา แลวจึงเผาจนกลายเปนถาน มีสีดํา และน้ําหนักเบา จากน้ันนํามาบดใหเปนผงละเอียด ผสมกับกาวแปง
เปยกในอัตราสวน 5 : 1 แลวอัดเปนแทง ตากแดดอีกครั้ง เพียงเทานี้เราก็จะไดถานเปลือกมังคุดที่สามารถนาํมาผลิตเปน
พลังงานเช้ือเพลิงได  แตวิธีน้ีมีอัตราการในการเกิดถาน 30.25% โดยมวลของเปลือกมังคุด 

3.ถานอัดแทงจากเศษอาหารเหลือทิ้ง (ศักดิ์สิทธิ์ โสธรศักดิ์, 2561) เปนการนําเอาเศษอาหารเหลือทิ้งจากการ
บริโภคมาอบหรือตากแหง ใชเวลาตาก 30 วัน ขึ้นอยูกับสภาพอาการ จากนั้นเอาเศษอาหารที่ตากจนแหงแลว มาผสมกับ
ถานจากเศษไม แลวนํานําสวนผสมทั้ง 2 ชนิดไปบด หลังการบดเสร็จแลวจึงทําการผสมเศษอาหารเหลือทิ้งตอถานเศษไม
ในอัตราสวน 2:8 จากน้ันเอาสวนผมท่ีผสมแลวเขาเครื่องอัดแทง หลังจากผานการอัดแลวนําถานที่ไดจากการอัดไปตาก
แดดใหแหงสนิท และทําการนําผลผลิตที่ไดไปศึกษาดานความรอนและสมรรถนะทางกายภาพสรุปไดวาถานอัดแทงท่ีมี
อัตราสวนของเศษอาหารเหลือทั้งตอถานเศษไมในอัตราสวน 2: 8 เปนอัตราสวนท่ีใหคาความรอนสูงเทากับ 5,646.6 
แคลอร ี/ กรัมคาความช้ืน 4.70% และปริมาณเถา 9.66% ซึ่งอัตราสวนดงักลาวผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

การนําขยะมาแปรรูปใหเปนพลังงาน เปนอีกแนวทางหน่ึงที่ชวยแกไขปญหาขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ             
จากการนําขยะมูลฝอยมาผลิตเปนแทงเช้ือเพลงิตาง ๆ ที่กลาวมาบางการผลิตมีการใชงบประมาณคอยขางสูง (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2548). และบางการผลิตใชเวลาคอนขางนานจึงมีความคิดเห็นวา หากนําขยะ     
ชีวมวลมาทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทง โดยใชการผลิตที่ตางออกไป คือการนําขยะตาง ๆ ที่กลาวมานํามาคัดแยกขยะ            
ที่สามารถทําเปนเช้ือเพลิงได เชน เปลือกทุเรียน เศษวัชพืช และเศษอาหาร จากน้ันเอาวัตถุดบิไปแยกแลวทําการบดใหได
ขนาดที่ตองการประมาณ 20 mm. และนําวัตถุดิบที่บดมาแลวมาทําการผสมเขาดวยกันโดยสัดสวนการอัดมีหลายสูตร   
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ในการผสม จากน้ันเอาวัตถุดิบท่ีทําการผสมเสร็จแลวนําเขาเคร่ืองอัดโดยการอัดน้ันจะมีมอเตอรสงกําลังขนาด 2 แรงมา 
เพื่อสงกําลังไปยังเคร่ืองบดอเนกประสงคท่ีมีการพัฒนามาใหสะดวกในการอัดใชเวลานอยและรวดเร็ว จากน้ันเอาวัตถุดิบ
ที่ผานการอัดมาแลวนําไปทําการไลความช้ืนในกระบวนการตอไป จากกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงอัดแทงจากขยะชีวมวล
ดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทําเคร่ืองอัดถานขึ้นมาใชในการผลิต  ซ่ึงที่ผานมีการพัฒนาเคร่ืองอัดแทงถานในรูปแบบ
เกลียวอัดเย็นสาหรับเชื้อเพลิงชีวมวล จากเศษวัสดุเหลือใชในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชน และหาคุณสมบัติ              
ทางเช้ือเพลิงจากผลิตภัณฑถานอดัแทง (พงษศักด์ิ อยูมั่น, 2559) ดวยเชนกัน 

จากปญหาที่กลาวมาจึงไดกลับมาคิดทบทวนถึงการจัดการขั้นพื้นฐานโดยการฝงกลบหรือการเผาซ่ึงมุงเนน        
ไปที่การจัดการกับขยะที่ยอยสลายได แตถาหากเปนขยะชิ้นใหญ เชน เปลือกทุเรียน หรือเศษวัชพืชตาง ๆ การปลอยให
ยอยสลายตามธรรมชาติน้ันอาจจะตองใชระยะเวลาคอนขางนาน จากปญหาที่กลาวมาจึงนําขยะชีวมวลท่ีกลาวมาขางตน
แลว นํามาบดและผสมในอัตราสวนที่เหมาะสมเพ่ือทําเปนเช้ือเพลิงอัดแทงใชในครัวเร่ือนเพื่อลดภาระการใชจาย          
และลดการใชฟน ถานไมและกาซธรรมชาติ รวมทั้งยังเปนการแกไขปญหาขยะ ตลอดจนเปนการอนุรักษธรรมชาติ       
และส่ิงแวดลอม ทั้งน้ันยังลดการตัดไมทําลายปาไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพื่อพัฒนาเคร่ืองอัดเช้ือเพลิงแทงจากเคร่ืองบดอเนกประสงค 
2. เพื่อศึกษาสวนผสมเชื้อแพลิงอัดแทงจากขยะชีวมวลที่เหมาะสมสําหรับผลิตเปนเชื้อแทง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 อุปกรณที่ใชในงานวิจัย 

 - เคร่ืองผสมขนาด 1 แรงมา 

 - เคร่ืองสบัยอยวัสดุขนาด 2 แรงมา 

 - เคร่ืองชั่งนํ้าหมักแบบ ดิจิทัล ความละเอียดทศนิยม 3 ตําแหนง (0.001 g)  

 ขั้นตอนการออกแบบ 

  1.ออกแบบและสรางเคร่ืองบด อัดแทงเชื้อเพลิง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1  

 1.1 คํานวณหาขนาดเพลา ใชทฤษฎีความเคนเฉือนสูงสุด ซ่ึงเปนการออกแบบโดยวิธีสถิตยศาสตร (Static 

Design Method) เพลาสวนมากจะอยูภายใตความเคนที่เปนวัฏจักร โดยใชวัสดุเพลาทําจากโลหะเหนียว (St 42)        

ตามมาตรฐาน ISO/R 775-1969 เน่ืองจากเปนการงายตอการคํานวณ และยังเปนการประหยัดคาใชจายในการซ้ือวัสดุ    

ในการทําเพลาดวย เน่ืองจากตองการใหแรงบิดที่เกิดขึ้นที่เพลาอัดเกลียวมาก วิธีการคํานวณขนาดของเพลา (d) จะใช

สมการดังน้ี (พงษศักด์ิ อยูม่ัน, 2559). 

 

         (1)   

 
เม่ือ 

Ct = ตัวประกอบความลาเน่ืองจากการดัด (ลักษณะเปนเพลาหมุน แรงเพิ่มขึ้นอยางชาๆ = 1.5) 
Cm = ตัวประกอบความลาเนื่องจากการบิด (ลักษณะเปนเพลาหมุนแรงเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ = 1.0) 
T = แรงบิดท่ีเกิดกับเพลา (N-m) 
M = โมเมนตดัดท่ีเกิดกับเพลา (N-m) 

d = คาความเคนเฉือนในการออกแบบ (กรณีที่เพลาไมมีรองลิ่มเทากับ 55 N/mm2) 
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รูปที่ 1 เคร่ืองบดอัดแทงเช้ือเพลิง ประกอบดวย: 1) มอเตอร 2) กระบอกอัด 3) ชุดสกรูอัด 4) พูลเลและสายพาน         
5) ชองปอนวัตถุดิบ 6) เพลาสกรูอัด  
  
 1.2 การคํานวณหากําลังงานที่เพลา เม่ือทราบความเร็วรอบ และแรงบิดของเพลาสามารถคํานวณหากําลัง

งานที่เกิดขึ้นในเพลา (P) ได 1.8 แรงมา (Hp) จากการคํานวณดังน้ี 

 

         (2)   

 
เม่ือ 

P = กําลังงาน (Hp) 
T = แรงบิด (N-m) 
n = ความเร็วรอบของเพลา (rpm) 

 
1.3 การคํานวณหาโมเมนตดัดสูงสุด ท่ีเกิดข้ึนในเพลา เม่ือทําการวิเคราะหโมเมนตดัดที่เกิดขึ้นในเพลาโดยทํา

การพิจารณาจากแรงตาง ๆ ที่กระทํากับเพลา โดยทําการแบงการพิจาณาเปนสองระนาบ คือ แนวนอน และแนวด่ิง 
จากน้ันทําการคํานวณหาโมเมนตสูงสุด 18.5 N-m ไดจากสมการ 

 
         (3) 

 
เม่ือ 

M = โมเมนตดัดสูงสุดที่เกิดข้ึนกับเพลา (N-m) 
MH = โมเมนตดัดสูงสุดในแนวนอน (N-m) 
MV = โมเมนตดัดสูงสุดในแนวด่ิง (N-m) 

 

 2. การหาคาความรอน 

  2.1 เตรียมแทงเช้ือเพลิงจากสวนผสมตาง ๆ และนําไปทดสอบโดยหาคาพลังงานความรอนโดยใชเคร่ือง 

Bomb Calorimeter นําในแตละอัตราสวน มาวิเคราะหหาสมรรถนะของเชื้อเพลิง และมลภาวะตามวิธีมาตรฐาน ASTM 
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ดังน้ี คาความรอน (heating value), ASTM D 5865 ปริมาณสารที่เผาไหมได (volatile matter), ASTM D 3172 

ปริมาณเถา (ash), ASTM D 3174 และปริมาณความช้ืน (moisture), โดยสงตัวอยางวิเคราะหประสิทธิภาพ                 

ณ หองปฏิบัติการตรวจวัดคุณสมบัติของเชื้อเพลิง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ซึ่งการหาคาความรอนเปนการวิเคราะหโดยตรง โดยการนําตัวอยางขยะเช้ือเพลิงมาบด ใหมีขนาดเล็กประมาณ 

1 มลิลิเมตร แลวนําไปวิเคราะหโดยวิธี Bomb Calorific Method คาความรอนที่ไดเรียกวา Dry Solid Calorific Value 

(DSCV) เปนคาความรอนที่ไดจากการเผาไหมอยางสมบูรณ ผลการตรวจวัดคาความรอนของขยะเชื้อเพลงิ 

 2.2 การทดสอบหาสมบัติทางฟสิกสและสมบัติทางความรอน วิเคราะหหาคาความหนาแนนของเช้ือเพลิงทั้ง 

4 สูตรโดยนําเช้ือเพลิงมาชั่งมวลและคํานวณปริมาตร และวิเคราะห ความหนาแนน ของเชื้อเพลิง จากอัตราสวนของมวล

ตอปริมาตรของเช้ือเพลิงและหาคาความช้ืนของเช้ือเพลิงทุกสวนผสม หาคาความชื้นเฉลี่ยของเช้ือเพลิงแตละสวนผสม 

จากน้ันหาเวลาการเผาไหมจนหมดของเชื้อเพลิงและเถาของเช้ือเพลิง โดยทําการทดสอบทุกสวนผสม แลวบันทึกผล 

 2.3 หาเวลาการเผาไหมจนหมดใหความรอนของเชื้อเพลิงทั้ง 4 สูตร ครั้งละ 1 กิโลกรัมเทากันในเตาอังโล     

ที่แบงครึ่งเตาโดยใชแผนสังกะสีก้ันกลางในที่โลงแจง (เพื่อใหเปนการเผาไหมแบบสัมบูรณ) บันทึกเวลาในการเผาไหม     

จนหมด เมื่อระบบเย็นตวัลง นําข้ีเถาที่เหลือไปชั่งมวล เพ่ือหาปริมาณเถาเฉลี่ย ของถานแตละสวนผสม 

 
วิธีการทดลอง 

1. เตรียมอุปกรณและวัตถุดิบที่ตองใชในการทดลอง  
2. นําเปลือกทุกเรียน,ผักตบชะวา, เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ ไปตากแดดใหแหง 3-4 วัน ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ  
3. นําวัตถุดิบที่ผานการตากแดดแลวมาบดดวยเคร่ืองสับยอยเพ่ือลดขนาดใหได 20 มิลลิเมตร (ไมนําวัตถุดิบ บด

รวมกัน) 
4. นําวัตถุดิบที่สับยอยแลวเขาเคร่ืองบด อัด ที่ออกแบบใหละเอียดอีกครั้งใหไดขนาด 0.5 – 1 mm. 
5. นําวัตถุดิบแตละชนิดท่ีผานการสับยอยละเอียดแลวมาเขาเคร่ืองผสมโดยจะผสมทั้งหมด 4 สูตร ดังน้ี 

สูตรที่ 1. ใชสวนผสม อัตราสวน (1:2:0.5:0.25)  
เปลือกทุเรียน      1  กก 

   ผักตบชะวา            2  กก 
   เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ   0.5 กก 

แปงมัน   0.25 กก 
สูตรที่ 2. ใชสวนผสม อัตราสวน (2:1:0.5:0.25) 

เปลือกทุเรียน     2   กก 
   ผักตบชะวา           1   กก 
   เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ   0.5 กก 

แปงมัน   0.25 กก 
สูตรที่ 3. ใชสวนผสม อัตราสวน (1.5:1.5:0.5:0.25) 

เปลือกทุเรียน   1.5  กก 
   ผักตบชะวา          1.5  กก 
   เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ   0.5 กก 

แปงมัน   0.25 กก 
สูตรที่ 4. ใชสวนผสม อัตราสวน (0.5:2.5:0.5:0.25) 

เปลือกทุเรียน   0.5 กก 
   ผักตบชะวา          2.5  กก 
   เศษอาหารและวัชพืชตาง ๆ   0.5 กก 

แปงมัน   0.25 กก   
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6. จากน้ัน เอาแตละสูตรไปอัดโดย ใชเคร่ืองอดัอเนกประสงค ใหไดขนาด 40*100 มิลลิเมตร (ทรงกระบอกตัน) 
7. หลังจากผานการอัดนําเชื้อเพลิงแตละสูตร มาตรวจสอบการจับตัวเปนกอน และนําไปไลความชื้น 
8. นําเช้ือเพลิงที่ไดไปทดสอบคุณสมบัติดานเคมีและคุณสมบัติดานกายภาพ ของเชื้อเพลิงอัดแทง ทดสอบ

คุณสมบัติดานเคมีไดแก ปริมาณความช้ืน,ปริมาณเถาและคาความรอน และทดทดสอบคุณสมบัติดานกายภาพ ไดแก 
ความหนาแนน,การหดตัว,ระยะเวลาการใชงาน 

 

ผลการวิจัย 
          จากผลการคํานวณออกแบบขางตนและดาํเนินการสรางสําเร็จไดเคร่ืองบดยอยขยะดังรูปที ่2 โดยมีสวนประกอบ
มีหลักเลือกใชใหสอดคลองกับสินคาตามทองตลาดท่ีจําหนายอยูในปจจุบันดังน้ี 
 1) ตนกาํลังใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เลอืกใชมอเตอรขนาด 2 HP 50Hz 380 V ใชความเร็วรอบในการทํางาน 

1400 rpm ที่มีจําหนายในทองตลาด 

 2) ชุดสกรูอัดออกแบบใชเหล็กความหนา 14 mm ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 125 mm สําหรับใสเพลาตัน

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 mm ยึดดวยล่ิมส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 4x8 mm ใชเพลาเสนผานกลาง 1 inch. 

 3) ลอสายพานและสายพาน (Pulley and belt) ระบบทดกําลังใชลอสายพานขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 inch  

และ 18 inch  และสายพานเบอร 82 รอง A  

 4) กระบอกอัดแทงเชื้อเพลิงขนาดปากกรวยและปากกระบอกกรวยใหมีขนาด 4 เซนติเมตรเพ่ือใหวัตถุดิบ           

ที่อัดออกมามีขนาดใกลเคียงกับผลิตภัณฑในทองตลาด ฐานกรวยขนาด 11.5 เซนติเมตร เพื่อใหใสไดกลับเคร่ืองบด

อเนกประสงค องศาของกรวย 17.49 องศา ขนาดความยาวของกระบอกกรวย 12.5 เซนติเมตร 

 ทดสอบสมรรถนะการบดละเอียด นําเปลือกทุเรียน ผักตบชวา และเศษอาหาร ไปแยกบดโดยเคร่ืองบดหยาบ

จากน้ันทําการแยกบดอีกคร้ังโดยเคร่ืองบดอเนกประสงคตามความเร็วรอบที่กําหนด นําเอาวัตถุดิบท่ีไดมาชั่งนํ้าหนัก     

และวัดขนาดแลวแสดงในตารางท่ี 1 ผลการทดลองการบดละเอียดโดยนําเปลือกทุเรียน จํานวน 7 kg มาบดละเอียดดวย

ความเร็วรอบท้ัง 3 โดยพจิารณาจากปริมาณท่ีไดในแตละรอบ พบวาการบดเปลือกทุเรียนที่ความเร็วรอบ 500 และ 1000 

rpm ไมสามารถบดละเอียดออกมาไดดีเทาที่ควรเน่ืองจากความเร็วรอบตํ่าเกินไป จึงมีแรงบิดในการบดไมพอ             

สวนความเร็วรอบที่ 1400 rpm บดละเอียดไดขนาด 2-5 mm และไดปริมานทั้งหมด 6.74 kg เน่ืองท่ีความเร็วรอบสูงข้ึน

ทําใหแรงบิดและกําลังเพ่ิมขึ้นสงผลใหสามารถบดไดละเอียดมากขึ้นตามไปดวย 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมรรถนะการละเอียดบดของเปลือกทุเรียน 

สูตร ความเร็วรอบ (rpm) เวลา (min) ขนาด (mm) ปริมาณ (kg) รูปผลการทดลอง 

 

1 

 

500 

 

5 

 

10 

 

3.22 

 

 

 

2 

 

1000 

 

5 

 

10 

 

3.81 

 

- 

 

3 

 

1400 

 

5 

 

2-5 

 

6.74 
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จากตาราง 2 ผลการทดลองการบดละเอียดโดยนําผักตบชวา จํานวน 7 kg มาบดละเอียดดวยความเร็วรอบ    
ทั้ง 3 รอบ โดยพิจารณาจากปริมาณที่ไดในแตละรอบ พบวาผักตบชวาสามรถบดไดดีทุกความเร็วรอบ ดังน้ีท่ี  500 rpm 
ปริมาณที่ได 3.53kg, ความเร็วรอบ 1000 rpm ได 5.09 kg และความเร็วรอบ 1400 rpm ได 5.75 kg ทั้ง 3 รอบมีขนาด
ประมาณ 2-4 mm. 

  
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถนะการละเอียดบดของ ผักตบชวา 

สูตรที่ ความเร็วรอบ (rpm) เวลา (min) ขนาด (mm) ปริมาณ (kg) รูปผลการทดลอง 

 

1 

 

500 

 

5 

 

1-3 

 

4.05 

 

 

 

2 

 

1000 

 

5 

 

1-3 

 

4.59 

 

 

 

3 

 

1400 

 

5 

 

1-3 

 

5.25 

 

 

 

 

 
จากตาราง 3 ผลการทดลองการบดละเอียดโดยนําเศษอาหาร จํานวน 7 kg มาบดละเอียดดวยความเร็วรอบ    

ทั้ง 3 รอบ โดยจับเวลา 5 นาที โดยพิจารณาจากปริมาณท่ีไดในแตละรอบ พบวาเศษอาหาร (เศษผักรอยละ 50,อาหาร
จําพวกแปงรอยละ 40 และอื่นๆรอยละ 10) บดละเอียดดวยความเร็วรอบ 500 rpm ได 4.05 kg , ความเร็วรอบ 1000 
rpm ได 4.95 kg และความเร็วรอบ 1400 rpm ได 5.25 kg ทั้ง 3 รอบมีขนาดประมาณ 1-3 mm  
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบสมรรถนะการละเอียดบดของ เศษอาหาร  

สูตรที่ ความเร็วรอบ (rpm) เวลา (min) ขนาด (mm) ปริมาณ (kg) รูปผลการทดลอง 

 

1 

 

500 

 

5 

 

2-4 

 

3.53 

 

 

 

2 

 

1000 

 

5 

 

2-4 

 

5.09 

 

 

 

3 

 

1400 

 

5 

 

2-4 

 

5.75 

 

 

 

 
ในสวนของการทดสอบการอัดแทงเช้ือเพลิง นําเปลือกทุเรียน ผักตบชวา และเศษอาหารที่ผานการบดละเอียด

มาผสมตามอัตราสวนที่กําหนดดังตารางท่ี 4  จากน้ันนําเอาวัตถุดิบที่ผสมแลวไปอัดท่ีความเร็วรอบ 1400 rpm   
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการอัดแทงเช้ือเพลิง 

สูตรที่ ขนาด (mm) จํานวน (แทง) ปริมาณ (kg) 

1 40 25 2.85 

2 40 25 2.87 

3 40 22 2.70 
4 40 22 2.67 

 
จากตารางท่ี 4 การอัดแทงเชื้อเพลิงใน สูตรที่ 1 ขนาดที่ได คือ 40 mm ไดจํานวนทั้งหมด 25 แทง และปริมาณ

ที่ได คือ 2.85 kg สูตรท่ี 1 มีอัตราสวน คือ (1:2:0.5:0.25) สวนผสมหลัก คือ ผักตบชวา สูตรท่ี 2 ขนาดที่ได คือ 40 mm 
ได จํานวนทั้งหมด 25 แทง และปริมาณที่ได คือ 2.87 kg สูตรที่ 2 มีอัตราสวน คอื (2:1:0.5:0.25) สวนผสมหลัก               
คือ เปลือกทุเรียน สูตรท่ี 3 ขนาดท่ีได คือ 40 mm ไดจํานวนทั้งหมด 25 แทง และปริมาณที่ได คือ 2.70 kg สูตรที่ 3         
มีอัตราสวน คือ (1.5:1.5:0.5:0.25) สวนผสมหลัก คือ ผักตบชวาและทุเรียน สูตรที่ 4 ขนาดที่ได คือ 40 mm ไดจํานวน
ทั้งหมด 25 แทง และปริมาณที่ได คือ 2.67 kg สูตรที่ 4 มีอัตราสวน คือ (0.5:2.5:0.5:0.25) สวนผสมหลัก คือ ผักตบชวา 
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                                             (ก)                                         (ข) 
 

                                                   
    (ค)    (ง) 

รูปที่ 2 เช้ือเพลิงอัดแทงจากสวนผสมสตูรตางๆ ก) สูตรที่ 1, ข) สูตรท่ี 2, ค) สูตรท่ี 3, ง) สูตรท่ี 4 
 

จากการอัดแทงเช้ือเพลิงทั้ง 4 สูตร แสดงดังรูปที่ 2 จะเห็นไดวาสูตรท่ี 2 (ข) จะไดปริมาณมากที่สุด เน่ืองจาก
วัตถุดิบที่ใชผสมนั้นมีเปลือกทุเรียนเปนวัตถุดิบหลักในการอัดแทงเชื้อเพลิง เพราะเปลือกทุเรียนมีกากใยมากจึงทําให
ปริมาณท่ีมาก และ สูตรที่ 4 (ง) ท่ีอัดแทงเชื้อเพลิงออกมาแลวไดปริมาณนอยท่ีสุด เน่ืองจากใชผักตบชวาในการผสม    
เปนหลัก จึงทําใหปริมาณที่ไดนอย เพราะผักตบชวามีกากใยนอยที่สุดในท้ัง 3 วัตถดิุบ  

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทดสอบคุณทางสมบัติทางฟสิกสและทางกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแทง 

 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติเช้ือเพลิงแทงทั้งกอนและหลังไลความช้ืนพบวาคาความหนาแนน    

ที่ไดมีคาใกลเคียงกัน และสูตรที่มีความชื้นมาก คือ สูตรที่ 2 เน่ืองจากวัตถุดิบในการอัดและมีอัตราสวนในการผสมมาก   
จึงทําใหความชื้นมีมากกวาสูตรอื่น ๆ และหลังไลความช้ืนสูตรที่ 2 ก็ไลความช้ืนไดดีเชนเดียวกัน เน่ืองจากวัตถุดิบหลัก     
ในการผสม (เปลือกทุเรียน) สามารถไลความช้ืนไดดีที่สุด และมีปริมาณมากกวาสูตรอื่น ๆ  ในเร่ืองการหดตัวพบวา สูตรที่ 
3 มีการหดตัวมากกวาสูตรอื่น เน่ืองจากวัตถุดิบในการผสมมีการผสมเปลือกทุเรียนนอยที่สุด จึงทําใหมีการหดตัวมาก
เพราะเปลือกทุเรียนมีความหนาแนนมากที่สุด เห็นขอแตกตางไดจากสูตรที่ 1 เน่ืองจากสูตรที่ 1 มีการใชเปลือกทุเรียน

สูตร 
ความหนาแนน (g/cm3) 

การหดตัว (%) ปริมาณความชื้น (%) คาความรอน (kJ) 
ความช้ืน (ρ ) ความช้ืน (ρ ) ความช้ืนกอน ความช้ืนหลัง 

1 1.23 0.61 3.75 62.58 16.72 34.7 

2 1.41 0.55 5.02 69.66 22.69 33.38 

3 1.19 0.51 6.25 70.66 24.09 30.35 

4 1.36 0.63 5.14 68.02 21.27 30.02 
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มากที่สุดในการผสม จึงทาํใหการหดตัวนอยที่สุด ในท้ังหมด 4 สูตร สอดคลองกับปริมาณความช้ืนของสูตรที่ 3 มีปริมาณ
ความช้ืนมากกวาทุกสูตร เน่ืองจากปริมาณวัตถุดิบในการผสมผักตบชวามากกวาทุกสูตร เพราะผักตบชวามีความช้ืน       
ถึง 12 % จึงทําใหปรมิาณความชื้นในตอนอัดแทงเช้ือเพลิง สูงถึง 70.66 % และหลังไลความช้ืน ยังสูงถึง 24.09 % จึงทํา
ใหหดตัวสูงกวาสูตรอื่น ๆ 

จากการทดลองคาความรอน สูตรท่ี 1 มีคาความรอนมากกวาทุกสูตร เน่ืองจากปริมาณวัตถุดิบในการผสม 
เปลือกทุเรียนมากกวาทุกสูตร จึงทําใหคาความรอนในตอนอัดแทงเช้ือเพลิง สูงถึง 34.4 kJ เห็นขอแตกตางไดจากสูตร      
ที่ 4 เน่ืองจากวัตถุดิบ เปลือกทุเรียน นอยท่ีสุดจึงทําใหคาความรอนนอยที่สุดถึง 30.02 kJ จึงสรุปไดวา ปริมาณของ
วัตถุดิบมีผลตอคาความรอน เพราะเปลือกทุเรียนมีการพาความรอนไดมากกวา ผักตบชวา และเศษอาหาร ผลจากการ
วิเคราะหคาความรอนของเช้ือเพลิงอัดแทงจากวัตถุดิบเหลือใช 3 ชนิด ใน 4 อัตราสวน 2:1:0.5, 1:2:0.5, 1:1:0.5, 2:1:1 
ทั้ง 3 ตัวอยาง แสดงใหเห็นวาเชื้อเพลิงอัดแทงมีคาความรอนสูงขึ้นแปรพันตามอัตราสวนของชีวมวลท่ีถูกเพ่ิมขึ้น          
โดยอัตราสวนที่มีคาความรอนสูงที่สุดใน ท้ัง 4 ตัวอยาง ที่มีเปลือกทุเรียนเปนตัวผสมหลักคืออัตราสวน 2:1:0.5 จากการ
เพ่ิมอัตราสวนผสมของชีวมวลจะสงผลใหทํา ใหเชื้อเพลิงอัดแทงมีคาความรอนที่สูงข้ึน ปริมาณคารบอนคงตัวสูงข้ึน        
ซ่ึงเปนการเพ่ิมคุณภาพ ของเชื้อเพลิงอัดแทง โดยทั้ง 4 ตัวอยางน้ันมีคาความชื้นที่ต่ํากวา 8 % ทั้ง 4 ชนิด โดยเชื้อเพลิง
อัดแทงจากวัตถุดิบเหลือทิ้ง ผสมรวมกับแปงมันสําปะหลังและนํ้าอาดมีคาความรอนสูงสุด เปลือกทุเรียน 17.2 kj/g 
ตามลําดับ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการออกแบบและสรางเคร่ืองบดและอัดเชื้อเพลิงแทง สามารถใชงานบดละเอียดวัสดุที่นํามาทดลองไดดี     

ทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนสามารถบดไดถึง 2-5 mm. และไดปริมาณโดยเฉลี่ยสามารถบดไดถึง 80 kg/hr       
ในความเร็วที่ 1400 rpm และในสวนการอัดเชื้อเพลิงแทงชีวมวลก็สามารถทํางานไดดีดวยเชนกันโดยทุกสูตรอัดตัวเปน
แทงมีความหนาแนนสูงไมแตกหัก  

การหาสูตรท่ีมีสวนผสมที่เหมาะสําหรับการนําไปใชงานโดยสูตรท่ีใชเปลือกทุเรียนเปนวัตถุดิบหลัก คือ สูตรที่ 1 
จากการการบดละเอียดผักตบชวาสามารถบดไดถึง 1-3 mm. และไดปริมาณโดยเฉลี่ยสามารถบดไดถึง 63 kg/hr         
ในความเร็วที่ 1400 rpm จากการการบดละเอียดเศษอาหารสามารถบดไดถึง 2-4 mm. และไดปริมาณโดยเฉลี่ยสามารถ
บดไดถึง 78 kg/hr ในความเร็วที่ 1400 rpm จึงสรุปไดวาความเร็วรอบที่ 1400 rpm เปนความเร็วรอบที่เหมาะสม      
ในการบดละเอียดวัตถุดิบท้ัง 3 ชนิด  

การทดสอบเชื้อเพลิงแทงชีวมวลทั้ง 4 สูตร โดยเลือกใชท่ีความเร็วรอบ 1400 rpm ได พบวาสูตรท่ี1 มีปริมาณ
ความช้ืนอยู 62.58% หลังไลความช้ืนอยูประมาณ 16.72% ความหนาแนนอยูประมาณ 1.23 g/cm3 หลังไลความชื้นอยู
ประมาณ 0.61 g/cm3 การหดตัวหลังไลความช้ืนประมาณ 3.75 % และมีคาความรอนถึง 34.7 kJ เปลือกทุเรียนบด:
ผักตบชวาบด:เศษผักบด:แปงมัน:นํ้าสะอาด (1กก:2กก:0.5กก:0.25ลิตร) เปนสูตรที่ดีที่สุด เน่ืองจากเปนสูตรที่ใหความ
รอนที่มากและมีปริมาณความช้ืนท่ีกวาสูตรอ่ืนๆ ซ่ึงงานวิจัยขอมูลเปรียบเทียบกับงานวิจัยศึกษาแทงเชื้อเพลิง RDF-5 
จากขยะชุมชน:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วสันต และดวงกมล, 2559)  ซ่ึงใหคาความรอนมากกวา    
ซ่ึงใช ที่มีคาความรอนสูงสุดท่ี 26.352 MJ/kg คาความหนาแนน 1,035.07 kg/m3 ทั้งน้ีเน่ืองจากแทงเชื้อเพลิง RDF-5 
ดังกลาวมีสวนผสมที่เปนพลาสติกคอนขางมากและยังมีความหนาแนนสูงกวาอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. เม่ือเคร่ืองบดมีภาระมากจะเกิดการสายพานลื่น (Belt Slip) อาจตองเปลี่ยนระบบสงกําลังเปนโซ จะชวยลด
ปญหาการลื่นของสายพานดังกวาได 

2. ในการปอนวัตถุดิบเพ่ือทําการบดหรืออัดจะตองมีอุปกรณปองกันอันตรายจากการปอนดวยมือปอนอาจ       
เกิดอันตราย 

3. ในการทดลองครั้งตอไปควรเพิ่มเติมข้ันตอนการทดสอบในดานแรงกดตอแทงเช้ือเพลิงดวยเพ่ือพิจารณาในดาน
ความแข็งไมแตกหักงายขยะนําใชงาน 
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บทคดัยอ 

 การเรียนการสอนในรายวิชาน้ีรูปแบบเดิมคือการเรียนการสอนแบบบรรยาย และใหดูรูปภาพในหนังสือ        
จึงอาจจะทําใหไมนาสนและไมเขาใจ  งานวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือน
จริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบผสมผสาน 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือการสรางท่ีพัฒนาข้ึน โดยกลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองการวิจัย
ในครั้งน้ี เปนอาจารยที่สอนในรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอาจารยจะนําสื่อการสอนน้ีไปชวยสอนเสริม        
ในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกันและเกิดการปฏิสัมพันธในรายวิชา 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เร่ือง การจําลอง
การงานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model ที่พัฒนาขึ้น 2) ประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่สรางขึ้น อยูในระดับ
ดี สามารถไปใชในการเรียนการสอนเสริมในรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรได 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ, สื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ, ช้ันสถาปตยกรรมเครอืขาย OSI Model, การ
เรียนรูแบบผสมผสาน 
 

Abstract 
 The traditional teaching method on the subject of Computer Network System is not 
interesting. As a result, the purposes of the research were to: 1) to develop an Interactive 2D Augmented 
Reality Instruction Media: to teach the OSI Model Network Architecture of Using Blended Learning and 
2) to find the efficiency of the developed Instruction Media. The research sample group in computer 
network system courses. 
 The results indicated that 1) Have the Interactive 2D Augmented Reality Instruction Media: 
Simulate to work Network Architecture of the OSI Model. and 2) the efficiency of the developed 
Instruction Media was a good level. can be used for teaching and  learning  in computer network system 
courses. 
Keywords: 2D augmented reality technology, interactive instruction media, Network architecture layer 
of OSI Model, Blended Learning 
 
บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือส่ิงใหม ๆ ที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยแกปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือ
พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ส่ือตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
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การศึกษา สื่อเปนชองทางในการเรียนรูที่เปดกวางและเขาถึงไดงายที่สุด เชน ส่ือโทรทัศนเปนชองทางใหเด็กเขาถึง       
และติดตามขาวสารที่เปนความรูรอบตัว หรืออินเทอรเน็ตซึ่งเปนชองทางในการคนควาหาความรู และวิชาการตาง ๆ  

จากการสังเกตุและสอบถามนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง“การจําลองการทํางานของชั้น
สถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  สรุปประเด็นไดคือ แตเดิม
ไดมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือไมมีการทํากิจกรรมรวมกัน              
ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายไมสนใจที่จะเรียนรูไมเขาใจถึงหลักการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขายซึ่งเปน
พื้นฐานของการส่ือสารในระบบเครือขาย สงผลใหขาดความรูพ้ืนฐาน ขาดความเขาใจและไดคะแนนที่คอนขางนอย  

Augmented Reality หรือ AR เปนเทคโนโลยีใหมที่ผสานเอาโลกแหงความเปนจริงเขากับโลกเสมือน ซึ่งจะทํา
ใหภาพที่เห็นในจอภาพกลายเปนวัตถุ ลอยอยูเหนือพื้นผิวจริง Augmented Reality แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ       
1) Location-Based ใชงานผาน Smart Phone 2) Marker หรือ Image-Based AR สวนใหญใชงานผานคอมพิวเตอร 
ดวยการเขียนโคดรหัสในการใชงานเพ่ือใหเกิดเปนวัตถุในรูปแบบตาง ๆ ลักษณะของเทคโนโลยี Augmented Reality 
คือการพัฒนาโดยผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ เชน Webcam, Computer, Cloud Computing หรือ
อุปกรณอื่นที่เก่ียวของ ซ่ึงภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร บน Projector หรือบนโทรศัพท         
อาจมีลักษณะทั้งที่เปนภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเปนส่ือที่มีเสียงประกอบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกแบบ
ส่ือแตละรูปแบบวาใหออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย, 2556) 

จากปญหาหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงทําใหผู วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อการสอนดวย
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI 
Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อที่จะทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่สนุกสนาน ไดรับความรูแบบคงทน เกิดการเรียนรูรวมกันและเกิดการปฏิสัมพันธในรายวิชา 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1 เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ เร่ือง การจําลองการทํางาน    
ของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนาส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เร่ือง     
การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการเรียนรูแบบผสมผสาน และมีวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยดังตอไปนี้ 

1 ข้ันการออกแบบ (Design) 
   1.1 ศึกษาเน้ือหารายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรม
เครือขาย OSI Model  
   1.2 ศึกษาตํารา เอกสารที่เก่ียวของ วิธีการสรางสื่อการสอน การสรางส่ือแบบ 2 มิติ การสรางสื่อแบบ            
มีปฏิสัมพันธ จุดประสงค การจัดกิจกรรม ตลอดจนลักษณะของผูเรียน 
   1.3 ออกแบบสื่อการสอนโดยใชภาพ เสียง และสีสันที่นาสนใจ เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนติดตามส่ือการสอน
เกิดการเรงเราความสนใจ ตามหลักการสอนของ Robert Gagne’ 
    1.4 ออกแบบผังงานและบทดําเนินเร่ือง (Lesson Flowchart and Storyboard Design) 
            - ออกแบบผังงาน (Flowchart) แสดงความสัมพันธของบทดํา เนินเรื่อง เปนการจัดลํา ดับ
ความสัมพันธของเนื้อหาแตละสวนวา สวนใดเก่ียวของกับสวนใดและสวนใดมากอนหลัง เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ส่ือการสอน 
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2 ข้ันการพฒันา (Development) 
2.1 สรางสื่อการสอนเพ่ือเปนตนแบบ 

     - กําหนดรูปแบบของสื่อการสอนท่ีจะพัฒนาขึ้นมา 
     - สรางส่ือโดยทําภาพ 2 มิติ จากน้ันทําไปสรางเปนวีดีโอ 
     - สรางปุมควบคมุ ไดแก ปุมเร่ิมเลนและพัก(Play/Pause), หยุดเลน(Stop), เปด/ปดเสียง(Sound)  
     - นําบทดําเนินเรื่องท่ีออกแบบไวมาสรางเปนสื่อการสอน  แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป 

- สรางสื่อการสอน  โดยนําขอมูลจาก Storyboard  และขอมูลมาทําการสรางสื่อการสอนโดยอางอิง
เน้ือหาที่ทําการวิเคราะหและออกแบบไว 

- นําส่ือการสอนที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง  เพื่อความ
ถูกตองและความสมบูรณของส่ือการสอนรวมทั้งปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม 

- นําสื่อการสอนมาใหผูเช่ียวชาญทําการประเมินสื่อการสอนที่สรางข้ึนแลวนําขอมูลที่ไดมาทําการ
แกไขปรับปรุง  เพ่ือใหมีความสอดคลองและเหมาะสมตอไป  

 

 
 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางการพัฒนาสื่อการสอน 
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3 การทดลองใช (Implementation) 
3.1 เมื่อไดส่ือการสอนที่พัฒนาข้ึนแลว  ขั้นตอนตอไปเปนการนําส่ือการสอนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบกอน       

เม่ือไดรับผลการประเมินและแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมแลว จึงนําไปใชกับกลุมทดลอง ซึ่งการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีได
แบงกลุมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมตัวอยาง ซ่ึงกลุมทดลองก็คือการเรียนเน้ือหาในหนวยการเรียนนี้      
แบบวิธีปกติโดยไมไดใชสื่อการสอน  

3.2 นําสื่อการสอนที่พัฒนาข้ึนอยางสมบูรณแลวไปใชงานจริงกับกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางจะไดเรียน
เน้ือหาในหนวยการเรยีนน้ีโดยผานสื่อการสอน 

4 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลเปนการนําสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมา โดยไดใหผูเชี่ยวชาญนําไปใชงานจริงในรายวิชาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ซ่ึงเน้ือหาในหนวยการเรียนรูเรื่อง การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI 
Model เพื่อทําการประเมินคุณภาพของสื่อการสอน  โดยนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาหลังจากเปรียบเทียบ       
ผลคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมตัวอยางแลว ผลปรากฏวากลุมตวัอยางที่เรียนผานส่ือการสอนน้ีอยูในระดับดี 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาสื่อการสอนส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เร่ือง การจําลอง

การทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย  OSI Model โดยใชการเรียนรูแบบผสมผสาน  โดยเน้ือหาในบทเรียนดังกลาว
แบงออกเปน 7 หนวยการเรียน ดังน้ี 
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รูปที่ 2 ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน 7 หนวย 

 
2. ผลการหาประสิทธิภาพ 

 สื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เร่ือง การจําลองการทํางานของช้ัน
สถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model ในการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ         
แบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model  โดยใชการจัดการเรียนรู      
แบบผสมผสาน ผูวิจัยไดนําส่ือไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานท่ีเปนอาจารยผูสอนในรายวิชาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 
 
ตารางที่ 1-1  ผลการประเมินคุณภาพของส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง         
การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย S.D. ระดับคุณภาพ 
ดานเน้ือหา 4.36 0.37 ดี 
ดานเทคนิค 4.12 0.59 ดี 

เฉล่ียทั้งสองดาน 4.24 0.48 ดี 
 
 เมื่อพิจารณาระดับของการประเมินคุณภาพของส่ือการสอนทางดานเนื้อหาและดานเทคนิค  มีคาเฉล่ียรวม   
ทั้งสองดานเทากับ 4.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.48 แสดงวา สื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 
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2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน ที่สรางขึ้นอยูในระดับดี สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเสรมิได 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. สรุปผลการวิจัย 
หลังจากไดดําเนินการวิจัยเพื่อสรางสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เร่ือง     

การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลที่ไดมาสรปุผลการวิจัย ดังน้ี 

   1. ไดสื่อการสอนท่ีพัฒนาข้ึนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลอง          
การทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  สามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนเสริมเพื่อทําใหเขาใจในเน้ือหาเพิ่มมากขึ้น เพราะเปนการจําลองการทํางานในแตละชั้นสถาปตยกรรม
เครือขาย โดยใชรปูแบบของวีดิโอ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ชวยในการนําเสนอ และใช 
ความสามารถของสมารทโฟนติดตั้งแอพพลิเคช่ัน จากน้ันก็สองไปท่ีมารกเกอรแลวจะปรากฏส่ือการสอนดวยเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธขึ้นมา 

   2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และดานเทคนิค พบวาระดับความคิดเห็น       
ของผูเชี่ยวชาญในดานเน้ือหามีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.36  และระดับความคิดเห็นในดานเทคนิคมีคาคะแนนเฉล่ีย
รวมเทากับ 4.12 เมื่อพิจารณาระดับของการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ
แบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรู     
แบบผสมผสาน ทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค  มีคาเฉลี่ยรวมทั้งสองดานเทากับ 4.24 แสดงวาระดับความคิดเห็น      
ของผูเช่ียวชาญมีคณุภาพอยูในระดับดี 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง       
การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model มีประสิทธิภาพดี และมีความเหมาะสมอยูในระดับดี 
ดังน้ันจึงสามารถนําสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางาน        
ของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน น้ีไปใชในการเรียนการสอนเสริมได 
 

2. อภิปรายผล 
ผลจากการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางาน

ของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 
    1. ดานการพัฒนาส่ือการสอนในยุคเกาน้ันอาจจะยังไมมีความนาสนใจเทาที่ควร แตเน่ืองจากปจจุบัน          
มีเทคโนโลยีใหมๆ เขามา ทําให ผู วิจัยได เล็ง เห็นและพัฒนาส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ                 
แบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรู     
แบบผสมผสาน ขึ้นแทนรูปแบบเดิมท่ีใชวิธีการสอนแบบบรรยายตาม หนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือ ไมมีการทํา
กิจกรรมรวมกันสงผลใหนักเรียนขาดความสนใจ และขาดส่ิงเรา จึงไดพัฒนาสื่อการสอนน้ีขึ้นมา 

   2. ประสิทธิภาพของส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลอง     
การทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  เม่ือพิจารณาระดับ      
ของการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค  มีคาเฉล่ียรวมท้ังสองดานเทากับ 4.24 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.48 แสดงวา ส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ         
เร่ือง  การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model ที่สรางขึ้นอยูในระดับดี สามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนเสริมได 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. การเรยีนรูแบบผสมผสานโดยใชสื่อการสอนเสริมจําเปนที่จะตองออกแบบกระบวนการทํางานทางกายภาพ
ของอุปกรณเครือขายใหชัดเจน 
 2. ในหนวยการเรียนรู เรื่อง ชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย ควรจะเพ่ิมตัวอยางการทํางานของแตละชั้น           
ทั้ง 7 ชั้น ของ OSI Model ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเขาใจการทํางานไดมากข้ึน 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
The Development of Applications for a tent site of Phuket Phang Nga  
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บทคดัยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา         
และกระบี่ บนอุปกรณเคล่ือนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหา            
จุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่  

ผลการวิจัยพบวา 1) แอปพลิเคชันมีความสามารถ ในการคนหาขอมูลสถานท่ีทองเที่ยว สามารถแสดงขอมูล
สถานท่ี ระบุตําแหนงปจจุบันของผูใชงาน แสดงตําแหนงที่ตั้ง แนะนําเสนทาง โดยผูใชงานสามารถเชื่อมตอแผนท่ี        
เพ่ือนําทางไปยังสถานที่จุดกางเต็นทได 2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต 
พังงา และกระบี่โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน, จุดการเต็นท, อุปกรณเคล่ือนที่, แอนดรอยด 

 
Abstract 

The goals of this study were to 1) construct an Android application for searching for camping 
spots in Phuket, Phang Nga, and Krabi, and 2) evaluate the app's effectiveness. Find camping locations 
in Phuket, Phang Nga, and Krabi. 

The findings revealed that 1) the application was capable of; and 2) When looking for tourism 
information, the location information can be displayed. The current location of the user is specified. 
Show the location and provide a path that people may link to a map to go to the camping site.  
2) Assess the effectiveness of the tent search application on a large scale in Phuket, Phang Nga, and 
Krabi. The standard deviation is 0.22 and the mean is 4.26. 
Keywords: Application, Tent site, Mobile device, Android  
 

บทนํา 
เทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคงหนีไมพนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต และการสื่อสาร โทรศพัทมือถือสมารท

โฟน แท็บเล็ต เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถเขาถึงได และมีผูใชงานเปนจํานวนมาก ไดพัฒนาใหมีคุณสมบัติการใชงาน             
ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายของผูใชงาน มีเทคโนโลยีในการระบุตําแหนงที่อยู การนําทางสามารถ
เช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตไดงายและครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญ มีคาใชจายไมสูง ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ     
ไดงาย พกพาไดสะดวก มีการใชงานที่แพรหลายเปนที่นิยมอยางมาก (สุธิรา จันทรปุม, พิเชนทร จันทร ปุม และ         
แพรตะวัน จารุตัน, 2560) สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ นักทองเท่ียว                
ใหความสนใจเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ในปจจุบันนักทองเท่ียวสวนใหญมีการใชงานโทรศัพทมือถือที่สามารถติดตั้ง
แอปพลิเคชันสําหรับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวได ซึ่งแอปพลิเคชันเหลาน้ันสามารถนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับสถานท่ี
ทองเที่ยวตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูสนใจที่จะทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยแตละ          
แอปพลิเคชันตางก็มีจุดเดนและจุดดอยที่ตางกันไปอยางไรก็ตามแอปพลิเคชันสําหรับนักทองเท่ียวสวนใหญยังไมสามารถ
ระบุตําแหนงของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบ่ี ไดอยางละเอียด ถูกตอง และแมนยําเทาที่ควร ทําให
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สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจบางที่ยังไมเปนที่รูจัก และไมถูกระบุตําแหนงบนกูเก้ิลแมพเอพีไอ (Google Maps API) ทําให
ผูใชงานไมเห็นขอมูลตําแหนงของสถานที่ทองเที่ยว และไมไดขอมูลตามที่ผูใชตองการ 

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทางคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ดวยเทคโนโลยี Flutter Framework เน่ืองจากอุปกรณที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีจํานวน
มาก อุปกรณมีหลากหลายระดับรวมท้ังสามารถทํางานบนอุปกรณที่มีขนาดหนาจอ และความละเอียดแตกตางกันได  
ทําใหสามารถเลือกใชไดตามตองการ โดยแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่จะแสดง
สถานที่ตางๆ ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และสามารถระบุตําแหนงตาง ๆ ไดอยางแมนยํา ซึ่งนักทองเที่ยว
จะไดรับประโยชนในดานการวางแผนการทองเที่ยวโดยสามารถศึกษารายละเอียดของสถานที่ทองเที่ยว และนําไป
ประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สุวิวิชญ อินทรภิรมย ทําการวิจัยเรื่อง ระบบนําทางการทองเท่ียวของจังหวัดสุราษฎรธานีดวยกูเก้ิล แมพเอพีไอ 

บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบนําทางการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี      
ดวยกูเก้ิลแมพ และแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไดผลการทดสอบประสทิธิภาพของระบบจํานวน 40 ครั้ง โดยแบงการ
การทดสอบการนําทางไปสถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานี 20 ครั้งและทดสอบการคนหา สถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 20 ครั้ง มีคาความถูกตอง 100 เปอรเซนต 

นฤพนธ เพ็ชรพุม และคณะ ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อการทองเที่ยวประเทศไทย          
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแนะนําการทองเที่ยวในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาเว็บ 
แอพพลิเคชั่นใหสามารถทํางานไดทุกระบบปฏิบัติการ และ 3) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว       
ในประเทศไทย รวมถึงใหขอมูลที่เปนประโยชนตอนักทองเที่ยว 

ผลการดําเนินงานสรุปไดวา การนําเอาเทคนิค Responsive web design มาใชประกอบการพัฒนาเว็บ 
แอพพลิเคชั่นจะชวยใหเว็บเพื่อการทองเท่ียวประเทศไทย สามารถทํางานไดครอบคลุมทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ และ ผูใช
สามารถเขาไปใชงานผานอุปกรณที่ตางชนิดกัน ไมวาจะเปนสมารทโฟน แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร โดยไม ประสบปญหา
เก่ียวกับการแสดงผลในหนาจอที่มีขนาดตางกัน ทั้งน้ี งานวิจัยในคร้ังน้ีนับวาเปนประโยชนสําหรับ นักทองเที่ยวที่ตองการ
จะเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ภายในประเทศไทย เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลตาง ๆ อยาง ครอบคลุม รวมไปถึงมีบริการแผนที่
ออนไลน ซ่ึงชวยใหเกิดความสะดวกสบายสาํหรับการวางแผนเดินทางมากย่ิงข้ึน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการดําเนินงาน การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยพัฒนา (Research and Development) มาเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน มรีายละเอียดดังน้ี 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับขอมูลสถานที่จุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา 
และกระบ่ี พบวาขอมูลสถานท่ีจุดกางเต็นทของจังหวัดจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ น้ันหาไดยาก ผูวิจัยจึงศึกษา       
ความเปนไปได โดยการแกปญหาดวยการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 

2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบโครงรางจอภาพใหมีความงายและเหมาะสม 
กับผูใชงานทั่วไป 
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       ภาพที่ 1 การออกแบบหนาจอการใชงานแอปพลิเคชัน 
 

3.  ข้ันตอนการพัฒนา (Development) การพัฒนาแอปพลิชันมี 2 สวน ไดแก 
3.1 ระบบฐานขอมูล การพัฒนาแอปพลิเคชันใหสามารถใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตและจัดเก็บขอมูล

ลงฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล MySQL  
 

 
 

ภาพที่ 2 ER-Model ของฐานขอมูล 
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3.2 แอปพลิเคชัน การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการดึงขอมูลมาจากฐานขอมูลนํามามาแสดงขอมูลบน           

แอปพลิเคชัน อปุกรณที่ใชพัฒนาแอปพลิเคชัน 1) โทรศัพทมือถือระบบปฎบิัติการ Android ในการทดสอบแอปพลิเคชัน  

2) โปรแกรม XAMPP ใชในการจําลองเซิรฟเวอรเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล (MySQL) 3) โปรแกรม Android Studio 

ใชเปนเคร่ืองมอืในการเขียนภาษา Dart 4) โปรแกรมภาษา Dart 5) Flutter Framework 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 แบบจําลองการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

4.  การทดลองใช (Implementation) ผูวิจัยไดนําแอปพลิเคชันใหผูเช่ียญชาญทดสอบใชงาน หลังจากการ
ทดสอบใชแอปพลิเคชันก็นําเอาขอเสนอแนะของผูเชี่ยญชาญไปปรับปรุงแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต 
พังงา และกระบี่ใหมคีวามสมบูรณมากขึ้น 

5. การประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะหและสรุปผลนํามาคํานวนโดยหาคาเฉล่ีย
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา และกระบี่โดยลักษณะคําถามเปนแบบสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) 
โดยใหเกณฑระดับ 5 คะแนน ดงัตาราง 

 
ตารางที่ 1 มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท 

คานํ้าหนัก ระดับ 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยท่ีสดุ 

 
5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ันผูวิจัยไดนําแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และ

กระบี่ที่ผู วิจัยออกแบบใหผูเชี่ยวชาญประเมินทดลองใชและแจกแบบทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันคนหา          
จุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พงังา และกระบี่ แลวนําขอมลูไปวิเคราะหตามข้ันตอนวิจัย 

5.3 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี่ ใชในการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีกําหนดเกณฑแปลความหมายเพื่อจัด ระดับ
คะแนนเฉล่ียคาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภเูก็ต พังงา และกระบี ่

 
 
 
 

Input Database Output 
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ตารางท่ี 2 เกณฑความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูใชตอแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี ่

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
4.50 - 5.00 มากที่สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอย 
1.00 – 1.49 นอยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ีผูวิจัยไดดําเนินการ
พัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ีตามขั้นตอนการวิจัยโดยนําขอมูลจากการศึกษา 
และวิเคราะห มาจัดทําแอปพลิเคชันคนหาจุดการเต็นทจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และเคร่ืองมือของกิจกรรม แสดงดังตาราง
ที่ 3 – 5 และ ภาพที่ 4 - 10 

 
ตารางที่ 3 ตารางเก็บขอมูลสถานที่ 

ตารางเก็บขอมูลสถานที่ ประกอบดวย 

id รหัสสถานท่ี 

name ชื่อสถานที่ 

province จังหวัด 

image รูป 

address ท่ีอยู 

tel เบอรโทร 

date วัน เวลา เปด ปด 

id_province รหัสจังหวัด 

 
ตารางที่ 4 ตารางเก็บขอมูลจังหวัด 

ตารางเก็บขอมูลจังหวัด ประกอบดวย 

id_province รหัสจังหวัด 

name_province ชื่อจังหวัด 

id_place รหัสสถานท่ี 
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ตารางที่ 5 ตารางเก็บขอมูลรูปภาพ 

ตารางเก็บขอมูลรูปภาพ ประกอบดวย 

id_gallery รหัสรูป 

name_gallery ช่ือรูป 

id_place รหัสสถานท่ี 

 

 
 

ภาพที่ 4 หนาแรกของเว็บไซต 
 

จากภาพที่ 4 แสดงผลการพัฒนาเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบเพื่อเพิ่ม ลบ และ แกไขขอมูล รูปภาพ รายละเอียด
ของจุดกางเต็นท กอนจะนําขอมูลไปแสดงบนแอปพลิเคชั่น 
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       ภาพที่ 5  ตราสัญลักษณ (logo)                                         ภาพที่ 6  หนาแรก 
                 

       ภาพที่ 7  หนาจอแสดงรายการ            ภาพที่ 8  หนาจอแสดงรายละเอียด 
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 ภาพที่ 9 หนาจอแสดงรูปภาพตางๆ                     ภาพที่ 10 หนาจอแสดงแผนที่ 

ภาพที่  5 - 10 แสดงผลการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภู เก็ต พังงา และกระบี่
ประกอบดวย หนาโลโก หนาแรก หนาแสดงรายละเอียด หนาแสดงคลังรูปภาพของแตละสถานที่ และแสดงแผนท่ี       
เพื่อนําทางได 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ  

1. สวนของเว็บไซตสําหรับผูดูแลระบบซึ่งไดบรรลุวัตถุประสงค คือ ไดระบบฐานขอมูลสําหรับการเก็บขอมูล
สถานที่ เชน ขอมูลชื่อ จังหวัด ที่อยู เบอรโทร วัน เวลาเปด ปด และรูปภาพ โดยพัฒนาจากภาษา PHP และใช MySQL 
เปนฐานขอมูล ในระบบดังกลาวจจะสามารถเพ่ิม แกไข ลบ อัปโหลดรูปภาพ สําหรับจุดกางเต็นทเปนไปตาม             
ความตองการของผูพัฒนาและพัฒนาระบบตามขั้นตอน เร่ิมต้ังแตวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ จนกระทั้งประเมิน
คุณภาพของระบบ  

2 .สวนของแอปพลิเคชันสําหรับผูใชงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา 
และกระบ่ีมีความแตกตางจากแอปพลิเคชัน ทั่วไป คือ สามารถคนหาสถานที่จุดกางเต็นทภายในจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ ทําใหประชาชนภายใน 3 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี และ ประชาชนในประเทศ และ นักทองเท่ียวสามารถ
คนหาเสนทางและตําแหนงที่ต้ังของสถานที่จุดกางเต็นทภายใน 3 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
และยังเปนการประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยว 3 จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ซ่ึงไดนํา
แอปพลิเคชันเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.26 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาประสทิธิภาพดานขอมูลของแอปพลิเคชัน  
รายการ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั 

1. ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 
2. การเรียบเรียงเน้ือหามีความเขาใจงาย 4.33 0.58 มาก 
3. แสดงรายละเอียดขอมูลครบถวน 4.33 0.58 มาก 
4. ระบบแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 3.67 0.58 มาก 
5. ระบบมีเสถียรภาพ การเช่ือมตอไมเกิดปญหา 4.00 0.00 มาก 
6. การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

ดานขอมูลของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.17 0.28 มาก 
 
ตารางที่ 7 ผลการศึกษาประสทิธิภาพดานการดําเนินงานของแอปพลิเคชัน  

รายการ คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. การเขาระบบเพ่ือใชงานสะดวกและปลอดภัย 4.33 0.58 มาก 
2. รายการขอมูลแตละหนาจอครบถวนตามการใชงาน 4.00 0.00 มาก 
3. ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา 4.33 0.58 มาก 
4. ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

ดานการดําเนินงานของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.25 0.17 มาก 
 
ตารางที่ 8 ผลการศึกษาประสทิธิภาพดานการออกแบบของแอปพลิเคชัน  

รายการ คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. มีความสวยงาม 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. จัดรูปแบบงายตอการใชงาน (ขนาด ส ีชนิดลักษณะ) 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. มีการใชสีสันที่มีความสบายตาและเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

ดานการออกแบบของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.56 0.19 มากที่สุด 
รวม 4.28 0.22 มาก 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทใหสามารถคนหาครอบคลุมไดทุกจังหวัดในประเทศไทย 
2. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ครอบคลุมภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ 
3. ควรนําแอปพลิเคชั่นไปไวที่เพลยสโตร เพ่ือใหสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นไปใชงานได 
4. ควรพัฒนาบนระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS) ตอไป 
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