Institute for Research and Development
SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
เรื่อง “ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก: อาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน”
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

ดวยความรวมมือของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรวมมือกับเครือขายวิจัย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธยา และมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ดการประชุ ม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก: อาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเปนสวนสําคัญในการเผยแพรและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยไปสูชุมชน และหวังวา
การจัดงานครั้งนี้จะสงผลตอการพัฒนางานวิจัยใหเจริญกาวไกลในประชาคมอาเซียน
ในนามของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งวิทยากร เครือขาย
วิจัยเจาภาพรวม ผูเขารวมประชุม ผูนําเสนอผลงาน คณะทํางาน เจาหนาที่และบุคลากรทุกคน ที่มีสวนชวย
ขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขออวยพรใหการประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จและบรรลุตามเจตนารมณที่ตั้งไวทุกประการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวีรย ยอดฉิม
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ
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สารบัญ
โครงการ
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คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณากลั่นกรองบทความ
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ผูทรงคุณวุฒิประจําหองการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย
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กําหนดการ
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การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
กลุมอาหาร
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลุมการศึกษา
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมศิลปะ
กลุมเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17
35
249
373
401
477
569

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร

633
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โครงการการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
เรื่อง “ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก: อาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน”
หลักการและเหตุผล
"อาหารชาววังนับเปนอาหารชั้นเยี่ยม เปนความรูท ี่สั่งสมภูมิปญญาและผสมผสานวัฒนธรรมภายใน
ราชสํ านักที่ สืบเนื่องกันมานานนับศตวรรษ มีความพิถีพิถันในการปรุงรสชาติอาหารแตละชนิดขึ้นมาไม
เพียงแตมีรสชาติอรอย แตยังมีรูปลักษณที่สวยงามและสามารถรับประทานไดทุกสวน"
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปจจุบัน คือพระราชอุทยานสวนสุนันทาในอดีต ซึ่งใช
เปนที่ประทับของ พระมเหสี พระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนเจาจอมมารดา เจาจอม และเจานายฝายใน
ทั้งหลาย ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ นับไดวาสวนสุนันทามีประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน เปนสถานที่ตนตํารับในศิลปะหลายแขนง เชน ดนตรี นาฏศิลป และงานฝมือ และมี 'อาหารชาว
วัง' เปนหนี่งในเอกลักษณที่ขึ้นชื่อ ซึ่งตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยุทธศาสตรที่ 7
สงเสริมและทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรมสูสากล นั้น จึงควรที่จะเผยแพรตํารับอาหาร และงานฝมือรวมทั้ง
ศิลปะประดิษฐ สูสาธารณชนผานงานวิจัยตางๆ ซึ่งสอดคลองกับรัฐบาลไทยไดผลักดันโครงการครัวไทยสู
ครัวโลก และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ดังนั้น เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัย และเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๔๐ ป คหกรรมศาสตร สวนสุนันทา จึงไดจัดโครงการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
๒ เรื่อง “ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน” ขึ้น ซึ่งงานประชุมวิชาการครั้ง
นี้จะเปนสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ดานคหกรรมศาสตร อาหาร และศิลปะประดิษฐ และจะเปน
อีกหนึ่งเวทีที่เปดโอกาสใหนักวิชาการ นักวิจัย คณะอาจารย และนักศึกษา ไดแสดงองคความรูใหม รวมถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูน วัตกรรมใหม การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดพัฒนาการ
ทางการศึกษาและวิจัยดานตางๆ ใหมีคุณภาพสูงขึ้น กอใหเกิดประโยชนหลายประการสําหรับนักวิชาการ
นักวิจัย คณาจารย และนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนเจาภาพในการจัดการประชุมดังกลาว ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความเขมแข็งขององคกร หรือความเปนสถาบันการศึกษาไดเปนอยางดียิ่ง อีก
ทั้งไดรับการยอมรับจากสถานการศึกษาอื่นๆ อีกดวย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคในระดับชาติ
๒. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
๓. เพื่อสงเสริมและสรางเครือขายงานวิจัยและผลงานสรางสรรคกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานดานการวิจัยในระดับชาติ
๔. เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั และผลงานสรางสรรคในระดับชาติ
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ตัวชี้วัด / เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รอยละของอาจารยที่ไดรับการสนับสนุนตอจํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ
ประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เปาหมาย
คณาจารย และนักวิจัย
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย/สมศ.
เกณฑตัวชี้วัด ขอมูลจากคูมือประกันคุณภาพ /คูมือ กพร./คูมือ สมศ.

กลุมเปาหมาย จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบดวย
๑. อาจารย นักวิชาการและนักวิจัย
๒. ผูบริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ
๓. นิสิต นักศึกษาและผูส นใจทั่วไป
วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ
เริ่มดําเนินโครงการ
สถานที่ในการดําเนินโครงการ

เดือนกันยายน ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงแรมเดอะรอยัล ริวเวอร กรุงเทพมหานคร

แผนการดําเนินการ
- ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดรูปแบบในการนําเสนองานวิจัย
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
- ติดตอวิทยากร และผูทรงคุณวุฒิ
- ประชาสัมพันธโครงการการจัดการประชุมวิชาการ และการประกวดน้ําพริกลงเรือ
- เปดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ และการประกวดน้ําพริกลงเรือ
- นําสงบทความวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
- แจงผลการพิจารณาบทความแกผูสงผลงานเขารวมนําเสนอ
- แจงผลการคัดเลือกผูเขารวมการประกวดน้ําพริกลงเรือ
- รวบรวมบทความที่แกไขจากผูเขารวมนําเสนอ
- จัดทําหนังสือรวมเลมผลงานวิจัย (Proceedings)
- ประกาศตารางการนําเสนอผลงานวิชาการ
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- จัดเตรียมเอกสาร และสิ่งของประกอบการประชุม
- จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการประชุมวิชาการ
- จัดประชุมวิชาการ
- จัดประกวดน้ําพริกลงเรือ
- สรุปผลการดําเนินโครงการ
แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมวางแผนเพื่อกําหนด
รูปแบบในการนําเสนองานวิจัย
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๓. ติดตอวิทยากร และ
ผูทรงคุณวุฒิ
๔. ประชาสัมพันธโครงการการ
จัดการประชุมวิชาการ และการ
ประกวดน้ําพริกลงเรือ
๕. เปดรับบทความวิจัยและ
บทความทางวิชาการ และการ
ประกวดน้ําพริกลงเรือ
๖. นําสงบทความวิจัยให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
๗. แจงผลการพิจารณาบทความ
แกผูสง ผลงานเขารวมนําเสนอ
๘. แจง ผลการคั ดเลื อ กผู เ ข าร ว ม
การประกวดน้ําพริกลงเรือ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

















































๙. รวบรวมบทความที่แกไขจาก
ผูเขารวมนําเสนอ
๑๐. จัดทําหนังสือรวมเลม

ต.ค

พ.ย.
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ธ.ค.

ม.ค.

ผลงานวิจัย (Proceedings)
๑๑. ประกาศตารางการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
๑๒. จัดเตรียมเอกสาร และสิ่งของ
ประกอบการประชุม
๑๓. เตรียมสถานที่ในการจัดการ
ประชุมวิชาการ
๑๔. จัดประชุมวิชาการ
๑๕. จัดประกวดน้ําพริกลงเรือ













๑๖. สรุปผลการดําเนินโครงการ





ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผลงานวิจัย “ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก: อาหารเพื่อการพัฒ นาทองถิ่นที่ยั่ง ยืน” จะไดรับการ
เผยแพรในแวดวงวิชาการและถายทอดการใชประโยชนสูชุมชนทั้งภายในประเทศและเครือขายนักวิจัย
๒.อาจารย และนักวิจัย ไดเผยแพรผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและงานวิจัยระดับชาติ
๓.เพื่อใหผลงานจากงานวิจัยสามารถนําไปใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. ไดแนวทางในการเตรียมรับมือและปรับตัวของชุมชนและทองถิ่นตอการเปลี่ยนแปลงในประชาคม
อาเซียน
๕. นั ก วิจั ยจากสถาบั นอุดมศึก ษา หนวยงาน/องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ปราชญชาวบาน และ
ผูสนใจ ไดรวมแสดงผลงานวิจัยและสรางความเขมแข็งดานวิชาการ ทั้งความรวมมือดานวิจัย และวิชาการ
ภายในประเทศ
๖. มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (สมศ 5) เพิ่มขึ้น
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คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา

เกิดวิชัย
เมฆขํา

คณะกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา
ผูชวยศาสตราจารยรจนา
อาจารยภูสทิ ธ
นางสาวพรทิพย
นางสาวขนิษฐา
นางสาวชุติมา
นางสาววราภรณ
นายเอกรัก
นางสาวธนัญญา
นางสาวเจนจิรา
นายฉัตรไชย
นายอนุพันธ
นายวุฒิกร
นางสาวณัฐชา
นายวันจักร

ยอดฉิม
สุดเจริญ
จันทราสา
ภูคําชะโนด
เรืองปราชญ
พลับแกว
ธีรสุวรรณ
ศรีบัวแกว
ไชยสถาน
ศานติธรรมกุล
ชินวงษ
ดิษฐเจริญ
สุทธิมาร
มะลิคง
วัฒนประภา
นอยจันทร

เจาภาพรวม
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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รายชื่อผูท รงคุณวุฒพิ ิจารณากลัน่ กรองบทความ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฎกรัชต
รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ
รองศาสตราจารย ดร.นิยม วงศพงษคํา
รองศาสตราจารยสถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสจั
รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทกั ษ
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ
รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค
รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ
รองศาสตราจารย ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง
รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการประจําหองการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย (Oral Presentation)
รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร.เชาวน โรจนแสง
รองศาสตราจารย ดร.โกสุม สายใจ
รองศาสตราจารย ธีระดา ภิญโญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
เรื่อง “ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก: อาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน”
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม

ลงทะเบียน ณ หองภาณุรังษี
พิธีเปด
กลาวรายงาน โดย ผศ.ดร.สุวรีย ยอดฉิม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปดงาน
โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีมอบของที่ระลึกแกเจาภาพรวม
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเดนภาคบรรยายและภาคโปสเตอร
บรรยายพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมชาววัง”
โดย นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (หองยอย)

วันศุกรที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ หองภาณุรังษี
บรรยายพิเศษเรื่อง “ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน”
โดย อาจารยวันดี ณ สงขลา
โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (หองยอย)
ลงทะเบียนสําหรับผูเขาแขงขันการทําน้ําพริกลงเรือ ณ หองภาณุรังษี
ประชุมชี้แจงผูเขารวมแขงขันการทําน้ําพริกลงเรือ
แขงขันการทําน้ําพริกลงเรือ
รับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (หองยอย)
กรรมการเริ่มตรวจใหคะแนน
ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลการแขงขันน้ําพริกลงเรือ
พิธีปด

หมายเหตุ: - รับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๔๕ น.
- กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
- การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรจะจัดแสดงบริเวณโถงชั้น ๒
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กลุมอาหาร

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย

กลยุทธการตลาดรานคาปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตรการคาการลงทุน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุจังหวัด
สมุทรสงคราม

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อุตสาหรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมารและโอกาสดานการตลาด
การศึกษาการพัฒนาและความสําคัญในการออกแบบสื่อเชิงภาพและ
วิดีทัศน ที่มีตอสังคมและชุมชน
การศึกษาองคประกอบของปจจัยความสําเร็จของผูประกอบการพอคาเรตลาดนัด
จังหวัดราชบุรี
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความตองการของผูประกอบการหาบเรแผงลอยในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
ทุนทางสังคมมีผลตอการทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยภายในโครงการบานเอื้ออาทร รมเกลา 2
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธสําหรับแหลงทองเที่ยวน้ําพุรอนในประเทศไทย
อิทธิพลของการมุงเนนตลาด และการจัดการโซอุปทาน ที่สงผลตอความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทย
การออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามจากเศษถานไมโกงกาง
บทบาทสตรีกับการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
: กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
ศึกษาเฉพาะกรณีการดําเนินการที่เปนเลิศในการสืบสวนเพื่อการปราบปราม
การออกแบบเรขศิลปเพื่อสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ณ บางลําพู
บทบาทการเมืองภาคประชาชนในชุมชนทานาสามเสน
แนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนเมืองในเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
แรงงานขามชาติกับความตองการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระนอง
นวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดระนอง
การรับรู แรงจูงใจ และความตองการมาทองเที่ยวจังหวัดระนองของนักทองเที่ยว
ชาวไทยและนักทองเที่ยวกลุมประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
การสื่อความหมายในเพลงประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาชญากรรมที่สัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนแออัด
การศึกษาปจจัยทางกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัย
กรณีศึกษา : พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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วิริยา บุญมาเลิศ
19
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแกว 28

นิรชราภา ทองธรรมชาติ
ตนฝน ทรัพยนิรันดร

37
46

อัจฉรียา โชติกลาง

58

ชฎาพร โพคัยสวรรค
ญาลดา พรประเสริฐ
ภัทรภร พลพนาธรรม
บัณฑิต ผังนิรันดร
พิบูล ไวจิตรกรรม
ณัฐพงษ เตชะรัตนเสฏฐ

66
77
85
92
106
113

ธนัฐพงศ ไพรวันรัตน
วิลาสินี จินตลิขิตดี

127
135

พ.ต.อ.สมศักดิ์ หนองพงษ

141

ดวงรัตน ดานไทยนํา
บารมีบุญ แสงจันทร
สันตชัย รัตนะขวัญ

148
160
168

ศิวิไล ชยางกูร
มีนา เชาวลิต
ปติมนัส บรรลือ

177
184
195

วิภาณี แมนอินทร

203

ปณิธาน บรรณาธรรม
วินัย หมั่นคติธรรม

213
220

วินัย หมั่นคติธรรม

229

ปรเมษฐ แสงออน

242

กลุมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารผานกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษา การสื่อสารผาน
กิจกรรมพิเศษที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขารวมประกวด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีน
และนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การศึกษาความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนําชมพระบรมมหาราชวัง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยใชคลังขอมูล
ปจจัยที่มีตอการเลือกเขาศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รูปแบบการจัดประสบการณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
การศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข
ความสามารถดานภาษาญี่ปุนกับโอกาสการทํางา
นในบริษัทญี่ปุน
การสรางหลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ โดยใชเทคโนโลยีโปรแกรมตกแตงภาพเพื่อ
สื่อสิ่งพิมพ
กลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญี่ปุน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน ในรายวิชา
RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาคการศึกษา 2/2557
การศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษา :วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
พฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุนในระยะหลังคลอดในโรงพยาบาลราชพิพัฒน
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบฟนอลรวมในขาวไรภาค
ตะวันตกของไทย
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ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล

251

กรรณิการ อนัคฆกุล

260

ดนยา ดานสวัสดิ์

267

ธนวัฒน ศรีศิริวัฒน
บรรพต พรประเสริฐ

276
285

วาริยา พุทธปฏิโมกข

297

สาริสา ปนคํา
เปรมวดี ณ นครพนม

304
311

ศุภวรรณ พันธเกาะเลิ่ง

327

ไพลิน กลิ่นเกษร
เอกณรงค วรสีหะ

331
336

สุดารัตน พิมลรัตนกานต

348

นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาภาภรณ โพธิ์กระจาง

360
366

เพ็ชรัตน เตชาทวีวรรณ

375

บุญศรี เลิศวิริยจิตต
ณิชากร ปทุมรังสรรค

390
395

กลุมศิลปะ

จิตรกรรมฝาผนังกับลักษณะเฉพาะของการตูนชอง: จิตรกรรมภายในอุโบสถวัด
สุวรรณาราม
ศิลปะภาพพิมพเพื่อการพัฒนาเด็กพิการสูงานอาชีพ
เอกลักษณของวังสวนสุนันทาที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทสารคดี
กรณีศึกษาเรื่อง ชีวิตในวัง ของ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน
องคประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุนกระบอกบานคุณศิริรัตน ปานเสน
ปรากฏการณใหมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการประกอบอาชีพละครรําไทย
ประจําเทวสถานศาลหลักเมืองและศาลทาวมหาพรหมแยกราชประสงค
กรุงเทพมหานคร
การถายทอดองคความรูภูมิปญญาการทอผาตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี
แนวทางการสรางสรรคทารําสําหรับเพลงเสมอตามสภาพของตัวละคร
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาโองยุคเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค: เอกลักษณและการตลาด

กลุมเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใชนโยบายคาจางแรงงานขั้นต่ํา
ตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย
การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาความพรอมของพนักงานแผนกคลังสินคากับการใชโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการคลังสินคา WMS
ความตรงตอเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง จากเสนทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรากรุงเทพฯ
พัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน:กรณีทาน้ําสามเสนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การสนับสนุนของแฟรนไชสซอรที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจแฟรนไชสกลุม
อาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีม
การบริหารจัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
กลยุทธการจัดการธุรกิจรานคาปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลตอการเลือกซื้อปุยอินทรีย
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุของผูไดรับคาจางแรงงาน
ที่อาศัยอยูในเขตดุสิต : ศึกษากรณีผูทํางานที่อยูในวัย 30-60 ป
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เอกพงศ อินเกื้อ

403

ธานินทร ตันตระกูล
ภัทริยา ศรีสุข

409
416

อรวัฒนา เนียมอุทัย
เสาวภา ไพทยวัฒน

425
438

วรรณา โชคบรรดาลสุข
สุภาวดี โพธิเวชกุล
ศันสนีย จะสุวรรณ

445
456
467

กฤษฎา สังขมณี

479

อภิญญา วิเศษสิงห

489

ชัชรินทร ศาสตรเสริม
วราภรณ สารอินมูล

496
502

จัตตุรงค เพลินหัด

506

บุณยาพร ภูทอง
ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์

519
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ลัดดา หิรัญยวา
พัชราภรณ เลขยันต
อนุช นามภิญโญ

537
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549

รัศมี รัตนอุบล

558

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาการละลายของออกซิเจนในน้าเมื่อใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกัน
ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การใช้ระบบธรรมชาติเพื่อเพิม่ คุณภาพอากาศภายในอาคาร
การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากองค์ประกอบและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามลบ-ลินเลย์และการประยุกต์
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
การพัฒนาเคลือบเซลาดอนเทียมจากเศษแก้ว
การมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วิชาญ เลิศลพ
นิธินาถ เจริญโภคราช

571
578

จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา 583
อาณัติ ต๊ะปินตา
590
ทวีป พรหมอยู่
จันทนา กาญจน์กมล
สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์

595
601
608
620

สินีเนตร รักษา
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

635
640

ธนาวุฒิ ชัยเดช

648

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
ตารับอาหารท้องถิ่นอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
การออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
โอโซนได้ โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดตรัง
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ผลงานวิจัยภาคบรรยาย
กลุมอาหาร
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Marketing Strategies Retail Business Halal Food Trade, Investment Strategy
กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน
วิริยา บุญมาเลิศ และ บุญยาพร ภู่ทอง
Abstract
The research project "Marketing Strategies
retail business halal food trade, investment
strategy" is a qualitative research. The purpose is
the strategies study and the retail business model
of halal food in Bangkok. This research
recommended the retail business strategic of the
halal food. The study findings can be summarized
as follows. Halal food products in the retail
business currently has three Categories. It have
cooked, Fresh ,And categories that are Halal. The
products are subject to different marketing mix.
When analyze the marketing mix of Halal food
products. There are featured in the cleaning
products that reach customers with unique
characteristics as well as recognize and
understand consumer behavior. Since the
restaurant is located in a community with
customers who are Muslims. But no product
diversity It also requires the development of the
nutritional value, taste and packaging to promote
the product to go the market with a wider group
of customers. 3.For the STP analysis for strategic
planning, marketing of halal food products that
such products can be divided into three market
groups were a group of customers in the
community Typical customers And customers only
The targeting and market position would be
different, that is. Customers in the community to
determine its prices relatively cheap. Customers
will generally set prices based on the market
price. And customer-specific pricing high. Because

the product is a unique and sensitive. There is a
risk that people will not buy them.
Keyword: Retailing,Retail Store, Retailer,Retail
Strategy
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีก
ธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน” เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและ
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะกลยุทธ์
การดําเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล โดยจากการศึกษา
สามารถสรุปข้อค้นพบสําคัญได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท คือ ประเภทปรุง
สุก ประเภทอาหารสด และประเภทที่มีตราฮาลาล ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละประเภทมีส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน 2. เมื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดพบว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่
สะอาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากเข้าใจและรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากตั้งร้าน
อยู่ในเขตชุมชนที่มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม แต่ผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีความหลากหลาย รวมทั้งยังต้องมีการพัฒนาในเรื่อง
คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่ตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้น 3.ในการ
วิเคราะห์ STP เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล พบว่า สินค้าดังกล่าว
สามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาดได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้า
ในชุมชน กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ซึ่งในการ
กําหนดเป้าหมายและตําแหน่งทางการตลาดจะแตกต่างกัน
กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าในชุมชนจะกําหนดตําแหน่งสินค้าใน
ราคาที่ค่อนข้างถูก กลุ่มลูกค้าทั่วไปจะกําหนดราคาโดยอิง
ตามเกณฑ์ราคาตลาด และกลุ่มลูกค้าเฉพาะจะกําหนดราคา

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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ไว้สูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะและมีความ
อ่อนไหวง่าย มีความเสี่ยงที่คนจะไม่มีซื้อได้
คาสาคัญ: การค้าปลีก, ร้านค้าปลีก, พ่อค้าปลีก, กลยุทธ์ค้า
ปลีก

ศาสนาอิสลาม แต่มีความเชื่อมั่นว่าอาหารฮาลาลนั้นสะอาด
ปลอดภัย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าแฝง ก็เชื่อได้ว่าตลาดอาหารฮา
ลาลนั้นน่าจะมีมูลค่ามากกว่า 1 ใน 3 ของตลาดอาหารโลก
(http://www.halalscience.org, 2558) ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องทําการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างการยอมรับของมาตรฐานและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
(สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558)

บทนา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานภาพรวมของธุรกิจค้า
ปลีก ในปี พ.ศ. 2557 ยังคงพบกับความท้าทายจาก ปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางด้าน “กําลังซื้อที่ชะลอตัว
ลงของผู้บริโภค” และ “สถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศ” ซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางการขยายตัวของ
ธุรกิจค้าปลีกในปี 2557 และส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังคงต้องรอปัจจัยหนุน
ทางด้านรายได้ต่างๆ ในปีนี้ ที่ยังคงมีอย่างจํากัด ดังนั้น ปี
2557 จึงนับว่าเป็นปีที่ท้าทายสําหรับผู้ประกอบการค้าปลีก
ที่จะต้องมีการปรับตัวและวางแผนรับมืออย่างรัดกุม เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาใช้จ่ายและประคองภาพรวมของ
ธุรกิจไว้หรืออาจจะมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
เช่น ผู้บริโภคอาหารประเภทมังสวิรัติ ผู้บริโภคประเภท
อาหารฮาลาล

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษากลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลา
ลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารฮาลาลเพื่อ
รองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคอาหารเฉพาะ
อย่าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า
ปลีกสามารถดําเนินกิจการอยู่ได้ในสภวะการแข่งขันที่สูง
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารฮาลาล
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
ร้านค้าปลีกอาหารฮาลาล
2. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมีแนวโน้มจะ
ทวีความสําคัญต่อการส่งออกอาหารของไทยมากขึ้นเป็น
ลําดับ โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออก
สินค้าอาหารฮาลาลของไทยมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อย
ละ 10.89 โดยเพิ่มขึ้นจาก 7.2 หมื่นล้านบาทในปี 2546
เป็น 10.73 หมื่นล้านบาทในปี 2550 ซึ่งสินค้าอาหารฮาลา
ลส่งออกที่สําคัญของไทย ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป ผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
และอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ
(สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558) นอกจากนี้ ทิศทาง
และแนวโน้มสินค้าอาหารฮาลาลไทย และตลาดฮาลาลโลก
ว่า ในปีพ.ศ. 2563 ประเมินว่า อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมี
ขนาดใหญ่มากในตลาดโลก ซึ่งมีขนาด 1 ใน 4 ของ
ประชากรโลก และหากรวมถึงกลุ่มประชากรที่ไม่นับถือ

วิธีการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้
ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล เนื่องจากเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ จึงทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม
รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 10 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ราย
1.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขต
คลองตัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ราย
2. ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และการตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
2.5 การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความสอดคล้องและความ
แตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล หาข้อสรุป
ตีความในรูปแบบการพรรณนาตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้
โดยทําการตรวจสอบข้อมูลแบบ “ Triangulation” หรือ
เรียกว่า “การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า” เป็นการใช้
กระบวนการวิธีที่หลากหลาย ( the Multiple Method
Approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
(1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (
Data
Triangulation) โดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้อง
หรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล
ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล
(2) การตรวจสามเส้าด้านทฤษฎี (
Theory
Triangulation) โดยตรวจสอบว่าหากผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี
ที่ต่างกันออกไปจากเดิมจะทําให้การตีความข้อมูลแตกต่าง
กันมากน้อยเพียงใด
(3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวม
ข้อมูล ( Methodological Triangulation) โดยการใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน เช่น การใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม
พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากตําราหรือหนังสือประกอบ
2.6 สรุปผลการวิจัย
(1) การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis)
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการใช้กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดจะสามารถช่วยกระตุ้นธุรกิจค้าปลีก
อาหารฮาลาล
(2) การเสนอสรุปผลการวิจัย คือ ความพยามยาม
ในการหาความหมายของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาสร้างระบบความคิด รวมทั้งการอภิปราย
ผลที่ได้จากการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดจะ
สามารถช่วยกระตุ้นธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลรวมทั้ง
สังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
อาหารฮาลาลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการศึกษา 2
รูปแบบ คือ
(1) การวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept
Interview) เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลได้แก่
ผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาลเป็นสําคัญแบบมี
โครงสร้างที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมาจากวรรณกรรม และนํา
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลเอกสาร
2.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่ ผู้
ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล จํานวน 10 คน
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นขั้นส่วนที่
ผู้วิจัยกระทําอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์ การเก็บ
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย
ยึดหลักการตามแนวคิดของ Miles and Huberman
(1994) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (ชาย โพธิสิตา , 2554:
335-337) คือ
(1) การจัดระเบียบข้อมูล ( Data Organization)
ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร บทสรุป
ที่ได้วิเคราะห์จากการบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์
เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการการใช้กล
ยุทธ์ส่วนประทางการตลาดจะสามารถช่วยกระตุ้นการขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแบบค้าปลีก จํานวน 10 คน มาทํา
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ สามารถ
นํามาใช้ได้สะดวกตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือได้ง่าย นําข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วย่อหรือลดทอน
ข้อมูล (Data Reduction) ให้มีขนาดเล็กลงหรือเฉพาะส่วน
ที่จะนําไปวิเคราะห์ได้จริง
(2) การแสดงข้อมูล ( Data Display) ผู้วิจัย
เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกันนําเสนอข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณนา
(3) การหาข้อสรุปและการตีความ ( Conclusion
and Interpretation) ผู้วิจัยหาข้อสรุปและตีความจาก
ปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล รวมถึง
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ผลการวิจัย

เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่มากกว่า ประกอบกับ
ราคาอาหารที่แพงกว่าตามท้องตลาดทั่วไปทําให้ผู้บริโภค
เลือกที่จะซื้ออาหารจากชุมชนมากกว่า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ทางการตลาดที่มี
ผลต่อการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีก
รวมถึงวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีก และเสนอแนะกลยุทธ์การ
พัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีก
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกอาหารฮาลาลในเขตสวนหลวงและเขตคลองตัน จํานวน
10 คน ผลการวิจัยมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทปรุงสุก ตลาด
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชน เนื่องจากอยู่ใกล้ผู้บริโภคที่เป็น
ชาวมุสลิมด้วยกัน ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายหรือตลาดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้จะเป็นชาวมุสลิมที่อยู่ในชุมชน
มากกว่า ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะไม่เน้นความสวยงาม แต่จะเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและราคาถูก สะดวกในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเภทอาหารสด จะ
จําหน่ายที่ตลาดและมีตราฮาลาล เพื่อยืนยันคุณภาพของ
สินค้าตามหลักศาสนา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์
หากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้จะไม่เคร่งครัดมาก
กลุ่มผู้บริโภคจะเน้นที่กลุ่มมุสลิม แต่ก็สามารถขายให้
ผู้บริโภคอื่นได้ด้วย หากผู้จําหน่ายเป็นชาวมุสลิมด้วยกันจะ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวมุสลิมมากกว่าผู้
จําหน่ายที่ไม่ใช่มุสลิม บรรจุภัณฑ์ไม่เน้นความสวยงาน แต่
จะเน้นที่ความสะดวกในการถือกลับ นอกจากนี้ผู้บริโภคยัง
เน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาที่ถูก

1. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอาหารฮาลาล
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
ลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีก พบว่า
ประเภทอาหารมีทั้งอาหารสด อาหารปรุงสําเร็จ แต่การ
เลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคประเภทนี้จะมีลักษณะที่เฉพาะ
คือเน้นความสะอาด และต้องถูกหลักการทางศาสนา ทําให้
การประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลที่เน้นตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภภคมีลักษณะที่เฉพาะตามพฤติกรรมการ
บบริโภคของผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ดังนั้น
ประเภทกิจการส่วนใหญ่จึงเป็นอาหารปรุงสําเร็จมากกว่า
กิจการประเภทอาหารสด เนื่องจากร้านค้าปลีกส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองซึ่งลักษณะการบริโภคของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําอาหารบริโภคเอง โดยระยะเวลาในการ
ขายส่วนใหญ่จะขายในช่วงเช้าและเย็น ส่วนช่วงกลางวัน
ขายได้น้อยเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไปทํางานไม่อยู่ใน
ชุมชน

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราฮาลาล จะจําหน่าย
ตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกทั่วไป เน้นกลุ่ม
ผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งจะกว้างกว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างตนทั้ง
2 ประเภท อาหารประเภทนี้จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่เน้นคุณภาพของสินค้าที่มีความ
สะอาดมากกว่า มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามกว่า และให้
ความสําคัญของคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับ
ชาวมุสลิมแล้วยังเป็นอาหารทางเลือกให้กับผู้บริโภคในกลุ่ม
อื่นๆ เช่น ผู้บริโภคที่ชอบรับประทานเครื่องเทศ

ในการเลือกทําเลที่ตั้งร้านส่วนใหญ่จะตั้งร้าน
ในเขตชุมชนและสถานที่ทํางาน ส่วนห้างสรรพสินค้าจะมี
น้อย เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่เน้นการ
บริโภคอาหารที่สดและสะอาด นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า
ควรรับประทานอาหารที่ชาวมุสลิมทําถึงจะถูกหลักการทาง
ศาสนา และปลอดภัยถึงแม้จะไม่มีตราฮาลาลก็สามารถ
รับประทานส่วน อาหารในห้างสรรพสินค้าถึงแม้จะมีตรา
อาหารฮาลาลให้เลือกหลากหลาย แต่ชามุสลิมก็นิยมที่จะ

จากการผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลทั้ง 3 ประเภท
พบว่า แต่ละประเภทมีลักษณะทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ทั้งในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ สถานที่จัด
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จําหน่าย และการประชาสัมพันธ์การขาย โดยผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีตราฮาลาลจะมีลักษณะที่มีคุณภาพและราคาที่สูง
กว่า ผลิตภัณฑ์อีก 2 ประเภท เนื่องจากมีต้นทุนในเรื่องการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า มีการทําการตลาด
(Promotion) มากกว่า ร่วมถึงค่าตั้งร้านที่สูงกว่า ทําให้ราคา
ของผลิตภัณฑ์จึงแพงกว่าสินค้าอีก 2 ประเภท ซึ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคก็ยอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงกว่า ส่วนผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลประเภทอาหารปรุงสุกและอาหารสด มี
ลักษณะผลิตภัณฑ์และการตลาดที่ใกล้เคียงกัน คือ เน้นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่เฉพาะ เน้นความสะอาดและถูกต้องตามหลัก
ศาสนา แต่ไม่ให้ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์และสถานที่ใน
การจัดจําหน่ายที่ใกล้กลุ่มผู้บริโภคมากกว่า

รหัส

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
มีการพัฒนารูปแบบอาหารฮาลาลที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นอาหารที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าซึ่งมีราคา
แพง
ภัยคุกคาม
T1
เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ซึ่งอาจมี
T2
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายได้
ประเทศไทยยังไม่มีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
T3
AEC เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจ
T4
อาหารอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอาหารฮาลาลใน
ธุรกิจค้าปลีก
T5
กําลังในการซื้ออาหารลดลง ประชาชนใช้จ่ายอย่าง
T6
ประหยัดมากขึ้น
T7
อาหารฮาลาลมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารที่
T8
ได้คุณภาพตามตราฮาลาลเพียงอย่างเดียว ยังไม่มี
การ promote ในรูปแบบอื่นๆ
ประชาชนไม่นิยมทางอาหารที่มีเครื่องเทศมาก
อาหารฮาลาลเป็นอาหารสําหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
เทคโนโลยีสําหรับอาหารฮาลาลมีน้อย
เทคโนโลยีในการผลิตอาหารฮาลาลมีราคาสูง ผู้ที่มี
เงินทุนน้อยยังไม่สามารถเข้าถึงได้

2. การวิเคราะห์กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจคค้า
ปลีกอาหารฮาลาล จากสภาพการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก
อาหาร และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง พบว่า บริบท
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลาล
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การธุรกิจค้า
ปลีกอาหารฮาลาลสามารถแข่งขันในตลาดอาหารได้และเป็น
การลดช่องว่างที่เกิดจากการการตลาดในปัจจุบันจึง
จําเป็นต้องมีการทบทวนสถานะของธุรกิจค้าปลีกอหารฮา
ลาลด้วย SWOT Analysis โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้

2.1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
รหัส
จุดแข็ง
S1
S2
S3
S4
S5

2.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจค้าปลีก
อาหารฮาลาล (SWOT Analysis)
2.1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
Q1 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเพิ่มกําลังการผลิตและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหาร
Q2 และการใช้มาตรการ food safety
Q3 อุตสาหกรรมอาหารขยายตัวมากขึ้น
Q4 ความนิยมในการรับประทานอาหารที่อร่อยถูกปาก
ถูกหลักอนามัย

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
บุคลากรมีประสบการณ์ในการทําอาหารฮาลาล
มีฝีมือในการทําอาหารฮาลาล และรู้ข้อกําหนด
ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารฮาลาลเป็นอย่างดีบุคลากรมี
ไม่บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารฮาลาล
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจอาหารฮาลาล คือ
ตราฮาลาล
คุณภาพของสินค้าและการบริการสะอาด

จุดอ่อน
W1 บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการตลาด
W2 ผู้ขายอาหารฮาลาลมีจํานวนน้อย
W3 ช่องทางการจัดจําหน่ายยังไม่หลากหลาย
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รหัส
W4
W5

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงกลุ่ม
เดียว
อาหารฮาลาลมีไขมันมาก ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภค
กลุ่มรักสุขภาพ
ลงทุนมากผลตอบแทนน้อย

สําหรับทุกกลุ่ม
ผู้บริโภค
ST4: พัฒนา
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ผลิตให้สามารถ
ผลิตอาหารที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการสูง
เหมาะสําหรับคน
รักสุขภาพและ
ต้นทุนต่ํา

2.2 การออกแบบกลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าปลีกอาหารฮา
ลาลด้วย SWOT Matrix
จุดแข็ง
(Strange; S)

จุดอ่อน
(Weaknesses;
W)
โอกาส
กลยุทธ์ SO
กลยุทธ์ WO
(Opportunity; SO1: พัฒนา
WO1: เพิ่มช่อง
O)
ผลิตภัณฑ์อาหาร ทางการจัด
ฮาลาลให้มีรสชาติ จําหน่ายให้
ดี สะอาด และถูก หลากหลาย และ
หลักอนามัย
สามารถต
SO2: สร้างความ ตอบสนองความ
เข้มแข็งและความ ต้องการของกลุ่ม
น่าเชื่อถือของตรา ลูกค้าได้อย่าง
สินค้าฮาลาล
ทั่วถึง
SO3: จัดวาง
WO2: พัฒนา
จําหน่ายใน
ผลิตภัณฑ์ที่มี
สถานที่ที่มีกลุ่มผู้ ไขมันและกลิ่น
ซื้อนักท่องเที่ยว
เครื่องเทศลดลง
ชาวมุสลิม
อุปสรรค
กลยุทธ์ ST
กลยุทธ์ WT
(Threats; T) ST1: สร้าง
WT1: เพิ่ม
ภาพลักษณ์ของ
คุณภาพสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ WT2: เพิ่ม
กับทุกคน
ช่องทางในการ
ST2: เพิ่มเพิ่มช่อง ประชาสัมพันธ์
ทางการจัด
และส่งเสริม
จําหน่ายให้มากขึ้น ภาพลักษณ์ของ
ST3: จัดทํากล
สินค้า
ยุทธ์การตลาด
WT3: พัฒนา

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการ
ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและราคา
ถูก

3. การวิเคราะห์ STP Marketing
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ Focus
Group เพื่อออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล โดยการวิเคราะห์ STP Marketing ดังนี้
Segmentation
กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม
กลุ่มลูกค้าทั่วไปทั้งในและ
ต่างประเทศที่นิยม
รับประทานอาหารประเภท
เครื่องแกง หรือ
ที่มีเครื่องเทศมาก
กลุ่มลูกค้าที่สนใจอาหารเพื่อ
สุขภาพ

Targeting Position
individual ราคาถูก
customer
Mass
ราคาปาน
Market
กลาง

บางส่วนของ Premium
ตลาด

4. การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix: 4 P's) โดยแบ่งตาม Segmentation
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม
Marketing Mix
กลยุทธ์
ตัวผลิตภัณฑ์
1) สินค้าควรเป็นอาหารที่มีความ
สะอาด และถูกต้องตามหลัก
ของศาสนา
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Marketing Mix

ราคา
สถานที่จําหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

กลยุทธ์
2) เป็นอาหารที่คนในชุมชน หรือ
กลุ่มชาวมุสลิมนิยมบริโภค
3) อาจเป็นข้าวราดแกง หรือ
อาหารกล่อง
35 – 40 บาท ต่อ จาน หรือ
กล่อง
1) ชุมชน หรือ สถานที่ทํางาน
1) อาจจัดเป็นแบบข้าวแกงบุฟเฟ่
2) การจัดบริการส่งถึงที่ หรือ
delivery

3. กลุ่มลูกค้าที่สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ
Marketing Mix
กลยุทธ์
ตัวผลิตภัณฑ์
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
เมนูอาหารที่ลดส่วนประสม
ของไขมันลง
2) ผลิตภัณฑ์ประเภทสลัดที่มี
รสชาติที่แตกต่างจากสลัด
ทั่วไป
3) เน้นเรื่องความสะอาด และ
ถูกต้องตามหลักของศาสนา
4) มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
ดูน่ารับประทานและมีตราฮา
ลาล
ราคา
80 – 100 บาท
สถานที่จําหน่าย
1) ภัตตาคาร หรือ ใน super
market หรือ สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ
2) ส่งขายต่างประเทศ
การส่งเสริม
1) เน้นเรื่องสุขภาพและ
การตลาด
ประโยชน์จากการ
รับประทานเครื่องเทศ
2) ร่วมออกบูทในงานอาหาร
เพื่อสุขภาพ เพื่อเปิด
ตลาดใหม่ให้กับ
ผลิตภัณฑ์

2. กลุ่มลูกค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศที่นิยม
รับประทานอาหารประเภทเครื่องแกง หรือ
ที่มีเครื่องเทศมาก
Marketing Mix
กลยุทธ์
ตัวผลิตภัณฑ์
1) สินค้าควรเป็นอาหารที่มี
ความสะอาด และถูกต้อง
ตามหลักของศาสนา
2) รสชาติอาหารควรเป็นแบบ
กลางๆ ไม่จัดจ้านจนเกินไป
หรือ อาจมีรสชาติให้เลือก
หลายระดับ
3) ควรเป็นอาหารตาม
ภัตตาคาร หรือ ใน super
market
4) มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
ดูน่ารับประทานและมีตราฮา
ลาล
ราคา
50 – 80 บาท
สถานที่จําหน่าย
ภัตตาคาร หรือ ใน super
market
การส่งเสริม
จัดโฆษณาโดยเน้นที่ความ
การตลาด
สะอาด ความสะดวกในการ
รับประทาน

สรุปและอภิปรายผล
โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีก
ธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการ
วิเคราะห์และเสนอแนะกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจค้าปลีก
อาหารฮาลาล โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล พบว่า ปัจจัยด้าน
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(2547) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้าไร้สนิมของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจําหน่าย
มากที่สุดโยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมาในด้านราคา
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ในด้านผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.71 และสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ตามลําดับ
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ไม่มีการ
โปรโมชั่นทําให้ผู้ซื้อสินค้าไม่มีแรงจูงใจซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนุภาศพัฒน์ สุทธิธรรม (2546: 75) เรื่อง
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครกล่าวว่า หากมีการส่งเสริมการขายผู้บริโภคจะ
กลับมาซื้ออีกครั้ง ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคสินใจคือของแถม
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าการที่สินค้าที่ราคาถูก
แต่หากที่ไม่เป็นที่ดึงดูดใจก็ยังไม่สามารถเพิ่มยอดขายหรือ
ยอดการสั่งซื้อของลูกค้าได้ การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สนับสนุนให้การผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจึง
เป็นสิ่งจําเป็นในการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ราคาและคุณภาพมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
โดยราคานั้นผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินค้าที่สะอาดและถูกต้องตามหลักศาสนา
ซึ่งสอดคล้องกับ เทวฤทธิ์ นิกรเทศ (2544) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค กล่าว
ว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับป้ายราคาสินค้าแต่ละชิ้นอย่าง
ชัดเจนและราคาที่ต่ํากว่าร้านทั่วไป
ส่วนในด้านคุณภาพ พบว่า ผู้บริโภคต้องการสินค้า
ที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับ
มิตร ชูนิ่ม (2549) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูป กล่าวว่า ปัจจัยต่างๆ ที่ทํา
ให้เกิดความต้องการที่จะซื้อนั้นมาจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นสําคัญ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคจะ
คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานมากที่สุด โดยผู้บริโภค
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีในระดับที่มีการรับรองจาก
หน่วยงานรัฐและอยู่ในราคาที่ถูก
เมื่อทําการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) มีข้อ
ค้นพบสําคัญดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าปัจจุบันสินค้ายังไม่ได้รับ
การยอมรับเท่าที่ควร วัดได้จากข้อมูลการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
ต่อสัปดาห์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้ายังไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจภา มีประดิษฐ์ (2554:46) เรื่องความคาดหวังและการ
รับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
น้ํายาล้างจานชีวภาพจากผลมะกรูดของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดชลบุรี กล่าวว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าเป็นอย่างมาก
2) ด้านราคา พบว่า สินค้ามมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ เทวฤทธิ์ นิกรเทศ (2544)
ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อร้านสะดวกซื้อของ
ผู้บริโภค กล่าวว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับป้ายราคาสินค้า
แต่ละชิ้นอย่างชัดเจนและราคาที่ต่ํากว่าร้านทั่วไป
3) ด้านสถานที่จําหน่าย พบว่า เน้นการขายกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ อยู่ในชุมชน หรือ สถนที่ทํางาน ซึ่ง
ทําให้สินค้าไม่แพร่หลายสู่ท้องตลาด ลูกค้าทั่วไปจึงไม่รู้จัก
สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ สินวิริยะกุล

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้มีความ
หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการ
จัดทําบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตําแหน่งในการจัดจําหน่าย
ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
และสื่อถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยเน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่
ต้นทุนต่ําแต่คุณภาพดี ควรมีร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
สามารถเข้าถึงง่าย รวมถึงช่องทางในการจัดจําหน่ายที่
หลากหลายเพื่อรอบรับกลุ่มลูกค้าในหลายกลุ่ม ควรมีการ
ส่งเสริมการขายเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก
ให้กับกลุ่มลูกค้า Premium การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายระยะยาว
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่องการกลยุทธ์การตลาดร้านค้า
ปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน
เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น และกําลังใจ
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ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วิทยา เมฆขํา
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรีย์ ยอดฉิม
(ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ผู้ช่วยศาตราจารย์
กฤษดา กรุดทอง (คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
และอาจารย์คมสัน โสมณวัตร (คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน) ที่ได้ให้คําชี้แนะให้สําเร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์
ขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้
รายงานการวิจัยของผู้สําเร็จลุล่วง
ขอขอบคุณ อาจารย์บุญยาพร ภู่ทอง ซึ่งเป็นผู้ร่วม
วิจัยที่ได้ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และประสานงาน
ติดต่อตลอดช่วงเวลาที่ได้ศึกษาวิจัย และได้ให้ความ
ช่วยเหลือแนะนําและปรับแต่งรายงานการวิจัย
เอกสารอ้างอิง
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Factors Related to Food Consumption Behavior Among Elderly
Samut Songkham Srovince
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 316 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ ด้วย
สถิติไคสแควร์และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ของผู้สูงอายุ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ปัจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ คือ แหล่งที่มาของรายได้
ส่วน เพศ อายุ
สถานภาพ การพักอาศัยร่วมกับบุคคลต่างๆ ของผู้สูงอายุรายได้
ต่อเดือนและการมีโรคประจาตัว ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ3) ปัจจัยนา ซึ่งประกอบไปด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการรับรู้ประโยชน์ของ
การดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผู้สูงอายุ4) ปัจจัยเอื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพยากรที่
ส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ 5) ปัจจัยเสริม ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารจากสื่อต่างๆและการได้รับคาแนะนา หรือการสนับสนุนให้
ปฏิบัติตนเรื่องการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุจากบุคคล
ต่างๆมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ผู้สูงอายุ
คาสาคัญ:พฤติกรรมการรับประทานอาหาร, ผู้สูงอายุ

1

Abstract
The objectives of this research was to
investigate the factors related to food consumption
behavior in Amphawa district SamutSongkhram
Province. The sample population of 316 people. Data
collected by Interviews schedule. Statistical analysis
using percentage, mean, standard deviation,
correlation, Chi-square test, Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient, and stepwise multiple
regression. The results of this research found. 1) Food
consumption behavior 0f elderly at a moderate level.
2) The Bio-social factors that not correlate with food
consumption behavior , including gender, age, status,
inhabitant of the elderly, income and congenital
disease. But source of income that correlate with food
consumption behavior. 3) The Predisposing factors that
correlate with food consumption behavior, including
knowledge about eating and perceived benefits of
health care. 4) The Enabling factors that correlate with
food consumption behavior, support or health
promotion activities in the community. 5) The
Reinforcing factors that correlate with food
consumption behavior, including receive information
about health care from the media, recommended
practice health care Behavior from others.
Keywords :food consumption behavior, elderly
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บทนา
ปัจจุบันคนไทยกาลังเผชิญกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
รวมทั้งรูปแบบการดาเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยมี
การบริโภคไขมันเพิ่มขึ้นและเส้นใยน้อยลง มีการออกกาลังกาย
น้อยลง บางส่วนยังคงสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านกายภาพส่งผลต่อสุขภาพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลอาจ
เป็นปัจจัยสาคัญของการเจ็บป่วยและสาเหตุการเสียชีวิต ถ้า
บุคคลสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้เหมาะสมก็จะเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตจากผลการสารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบว่าโรคที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง
และหลอดเลือดในสมองตีบ [7]ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร หวานเกินไป มันเกินไป เค็มเกิน รับประทาน
เครื่องดื่มที่ปรุงแต่งเกินธรรมชาติ การใช้ชีวิตสบายเกินไป นั่งๆ
นอนๆ มากเกินจนไม่ได้ใช้แรงกาย ไม่ได้ออกกาลังกายเนื่องจากมี
สิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องทุ่นแรงในชีวิตประจาวัน
มากมาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงใน
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งสิ้น จากรายงานการสารวจ
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย พ.ศ. 25 56 โดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยบริโภคอาหารไขมันสูงร้อยละ
86.3 ดื่มเครื่องดื่มประเภทน้าอัดลมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
ร้อยละ 71.7 รับประทานอาหารประเภทจานด่วน ร้อยละ 15.3
และจากผลการสารวจเรื่องอาหารที่คนไทยบอกว่าต้องกินประจา
พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม “กินตามใจปาก” โดยพบว่า
ดื่มเครื่องดื่มประเภทน้าอัดลมร้อยละ 56.7 ดื่มชา กาแฟร้อน
ร้อยละ 54.6 รับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างจนไหม้เกรียม
ร้อยละ 54.1 รับประทานผลไม้ดองร้อยละ 35.1 รับประทาน
อาหารประเภทจานด่วน ร้อยละ 33.4 และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 18.5 [1] จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่ง
การจะลดอัตราการเกิดโรคได้นั้น การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องรีบดาเนินการ เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ได้รับรู้และตระหนักใส่
ใจด้านสุขภาพ
จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้สูงอายุ ถึง 31,479 คน หรือ
ร้อยละ 16.2 ในจานวนนีม้ ีผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิต
สูง จานวน 2,975 คน คิดเป็นอัตรา 1,543.7 ต่อประชากรแสน

คน โรคเบาหวาน จานวน 1,016 คน คิดเป็นอัตรา 527.2 ต่อ
ประชากรแสนคน ลาดับต่อๆมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ
ขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และ มะเร็ง[2]
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในจังหวัด
สมุทรสงครามเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งโรคดังกล่าวนั้นพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดความ
เจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาถึงพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานของผู้สูงอายุจังหวัด
สมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
พรรณนา ( Descriptive
Research) Cross sectional study กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกใน
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน
316คนโดย หา
จานวน ขนาดตัวอย่าง จากการใช้ ตารางเครซี่และมอร์แกน
(Krejcie& Morgan, 1970)โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่ง มี ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสั มภาษณ์ ทั้งชุด
เท่ากับ 0.88
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสถิติที่นามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติพรรณนาเพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะ
ของข้อมูลปัจจัยทางชีวสังคมปัจจัยนาปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม
ทดสอบด้วยสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi –
square) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคม
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยนาปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
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สรุปและอภิปรายผล

ตารางที่ 2ระดับปัจจัยเอื้อทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ

ลักษณะของปัจจัยทางชีวสังคมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.9 มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ร้อยละ
48.4 อายุน้อยที่สุด 60 ปีอายุมากที่สุด 94 ปี มีสถานะภาพคู่
ร้อยละ 50.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบุตร ร้อยละ 20
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000 – 5,000 บาท ร้อยละ 41.1 มี
รายได้จากการประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 26.6 มีโรค
ประจาตัว ร้อยละ 59.8 โรคประจาตัวที่พบมากที่สุดคือ โรคความ
ดันโลหิตสูง รองลงมา คือโรคเบาหวานและโรคหัวใจ และ
ผู้สูงอายุไม่เคยตรวจสุขภาพประจาปีเลย ร้อยละ 41.5
ปัจจัยนาที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม การรับประทานอาหาร
ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมามีความรู้ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 35.1 และมีความรู้ในระดับน้อย ร้อยละ 20.3 ส่วน
การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานอาหารพบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มี การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 57.3 รองลงมามี การรับรู้ประโยชน์ของการดูแล
สุขภาพในระดับน้อย ร้อยละ 29.4 และมี การรับรู้ประโยชน์ของ
การดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง ร้อยละ 13.3 ดังตารางที่ 1

ระดับปัจจัยเอื้อ
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

ปัจจัยเสริม
ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม การรับประทาน
อาหารของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพเรื่องการรับประทานอาหารจากสื่อต่างๆและการ
ได้รับคาแนะนา การสนับสนุนให้ปฏิบัติ ตนเรื่องการรับประทาน
อาหารของผู้สูงอายุ จากบุคคลต่างๆจากการศึกษาพบว่า มี ปัจจัย
เสริม ในการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 43.0 รองลงมา มี ปัจจัยเ สริม ในการ ส่งเสริม สุขภาพ
ผู้สูงอายุ ในระดับมาก ร้อยละ 29.4 และมี ปัจจัยเ สริม ในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในระดับน้อย ร้อยละ 27.5 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ระดับปัจจัยเสริมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ
ระดับปัจจัยเสริม
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

ตารางที่ 1 ร้อยละของระดับปัจจัยนาทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ

ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

ร้อยละ
30.1
37.7
32.3

ร้อยละ
29.4
43.0
27.5

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบว่า ผู้สูงอายุ ส่วน
มีระดับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 39.9 รองลงมามีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ระดับมาก ร้อยละ 32.6 และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ระดับน้อย ร้อยละ 27.5 ทั้งนี้ที่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุ
รับประทานอาหารเป็นชีวิตประจาวันอยู่แล้วโดยอาจรับประทาน
อาหารตามความเคยชิน ตามความสะดวก หรือตามนิสัยของตน
มาตั้งแต่เด็กโดยไม่ได้คานึงถึงหลักโภชนาการอาหารมากนัก จึง
เป็นเหตุหนึ่งของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของจุรีย์ที่สัมภาษณ์
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าที่ให้สารอาหารครบถ้วน แต่
จะรับประทานขนมกับโอวัลติน หรือกาแฟเป็นส่วนใหญ่แทนเพื่อ

ปัจจัยนา (ร้อยละ)
ความรู้เกี่ยวกับการ
การรับรู้ประโยชน์ของ
รับประทานอาหารที่มี
การดูแลสุขภาพ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
20.3
29.4
35.1
13.3
44.6
57.3

ปัจจัยเอื้อ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การมีทรัพยากรที่ส่งเสริมพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และการมีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า มี ปัจจัยเอื้อในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.7
รองลงมา มี ปัจจัยเอื้อในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในระดับมาก
ร้อยละ 32.3 และมีปัจจัยเอื้อในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ
น้อย ร้อยละ 30.1 ดังตารางที่ 2

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือใน
อีกด้านหนึ่งจะเป็นความพอใจของบุคคลซึ่งได้จากประสบการณ์
ในการเรียนรู้ ซึ่งอาจมีผลทั้งสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดง
พฤติกรรม [3]เช่นเดียวกันกับการศึกษาของจีราภรณ์และพนิดาที่
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่วนการรับรู้ประโยชน์
ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากการรับรู้ประโยชน์
เป็นปัจจัยภายในปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนแสดง
พฤติกรรมตามการรับรู้ของตน[4]

ความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องออกไป
ทางานนอกบ้าน[5]ดังตารางที4่
ตารางที่ 4ระดับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ
ระดับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

ร้อยละ
27.5
39.9
32.6

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผู้สูงอายุกับปัจจัยทางชีวสังคมปัจจัยนาปัจจัยเอื้อ
และปัจจัยเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุพบว่าแหล่งที่มาของรายได้
มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุส่วน
เพศ อายุ สถานภาพ การพักอาศัยร่วมกับบุคคลต่างๆของ
ผู้สูงอายุรายได้ต่อเดือนและการมีโรคประจาตัว ไม่มคี วามสัมพันธ์
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุดังตารางที่ 5

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ พบว่าทรัพยากรที่ส่งเสริม
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และกิจกรรมใน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.003ปัจจัยเอื้อจะเป็นสิ่งที่จาเป็นในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วย
ให้การแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น หรือขัดขวาง
พฤติกรรมนั้น ซึ่งทุกคนมีความเท่าเทียมกันในสิทธิที่จะเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพของแต่ละชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นสวนหย่อม หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือโครงการต่างๆ
ที่ชุมชนจัดขึ้นก็มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้
มากที่สุด โดยไม่ได้จากัดสิทธิ์ จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างได้รับปัจจัย
เอื้อเหล่านี้เท่าๆกันและสามารถเข้าถึงปัจจัยเอื้อเหล่านี้ได้ง่าย
[3]
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุรีย์ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชลประทาน อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบว่า การมีแหล่งพบปะสังสรรค์ประจาหมู่บ้านหรือ
ชุมชน การมีสนามกีฬาหรือสวนสาธารณะสาหรับการพักผ่อน
หย่อนใจ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ[5]

ตารางที5่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ
ปัจจัยทางชีวสังคม
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การพักอาศัยของผู้สูงอายุ
5. รายได้ต่อเดือน
6. แหล่งที่มาของรายได้
7. การมีโรคประจาตัว
*p < .05

²
5.879
6.125
8.961
25.531
8.764
23.270
3.631

p-value
.053
.409
.062
.377
.363
.026*
.163

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนากับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ พบว่าความรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0 10 และ
การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0 00การที่ ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ นั้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของGreen and Kreuter ที่ว่าความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารจากสื่อต่างๆและการได้รับ
คาแนะนา หรือการสนับสนุนให้ปฏิบัติตนเรื่องการรับประทาน

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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อาหารของผู้สูงอายุจากบุคคลต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .00 0สอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์ ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังด้งอาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การได้รับคาแนะนาการส่งเสริมสุขภาพ
จากสมาชิกสภา อบต.มีความความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน[6]ดังตารางที่ 6

2.
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่
เคยตรวจสุขภาพประจาปี ดังนั้น ควร ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ ตรวจ
สุขภาพประจาปีเป็นประจาทุกปีเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรค
และเป็นการคัดกรองอาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น หากพบความ
ผิดปกติก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที และยังเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลน้อยกว่าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมาก
3. จากผลการศึกษา
ปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การ
รับประทานอาหาร ของผู้สูงอายุ พบว่าบุคคลในครอบครัว หรือ
ญาติพี่น้องมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ดังนั้น
การให้สุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุนั้น ควรให้ญาติพี่น้อง ร่วมฟัง
คาแนะนา ด้วย เพื่อกลับไปที่บ้านจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลในครอบครัวเนื่องจากเป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดกัน
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรมีการนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทาการศึกษาวิจัยในเชิงทดลองเพื่อหา
รูปแบบในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งอาจแยก
ศึกษาเป็นรายพฤติกรรม เช่น รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพด้าน
การทากิจกรรมและออกกาลังกาย หรือรูปแบบการ ดูแลผู้สูงอายุ
ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวานเป็นต้น

ตารางที่ 6ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัย
เสริมกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ
ปัจจัย
ปัจจัยนำ
ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
ปัจจัยเอื้อ
ทรัพยากร ที่ ส่งเสริมพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ปัจจัยเสริม
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารจากสื่อต่างๆและการ
ได้รับคาแนะนา หรือ การสนับสนุนให้
ปฏิบัติ ตนเรื่องการรับประทานอาหาร
ของผู้สูงอายุจากบุคคลต่างๆ
**p < 0.01, *p < 0.05

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r )

p-value

.144*
.260**

.010
.000

.144*

.010

.359**

.000
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1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชนในเรื่องการรับประทานอาหาร แม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้
ผู้สูงอายุ จะมีความรู้ในระดับดีก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว
พบว่าเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารอยู่หลายข้อซึ่งเป็นข้อที่มีความสาคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารไม่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การรับประทาน
อาหารที่มีรสเค็ม การรับประทานอาหารที่ทาจากกะทิหรือทอด
น้ามันเป็นประจา และการดื่มน้าอัดลม ชา กาแฟ เป็นประจา
เป็นต้น
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Animation Industry in Myanmar and Marketing Opportunity
อุตสาหรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์และโอกาสด้านการตลาด
นิรชราภา ทองธรรมชาติ
1

Abstract
The research was to study the animation
market of Myanmar by collecting data on
animation industry status, facts and figures of
animation industry in ASEAN countries. Moreover,
the study interviewed Thai entrepreneurs, related
associations including representatives from public
sector. Diamond model theory and SWOT were
used to study the competitiveness of Myanmar
animation market compared to ASEAN countries.
The result showed that animation industry in
Myanmar looked promising because Myanmar
government had strong policy in foreign direct
investment and the establishment of ICT Industrial
Estate in many cities. The organization which was
significant for investment facilitation and
coordination was Federation of Chambers of
Commerce and Industry or UMFCCI. However,
animation industry in Myanmar was still at its
infancy stage, there were still small number
entrepreneurs and most works were outsourced
from other countries. Burmese entrepreneurs had
little knowledge in business and 3D expertise and
faced a shortage of investment funding.
Keywords: animation industry, competitiveness,
ASEAN, digital content
บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์ โดยงานวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ทาการศึกษาข้อมูลด้านสถานภาพ
อุตสาหกรรม ข้อมูลด้านสถิติของประเทศต่างๆ และประเทศ
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในอาเซียน นอกจากนั้น การวิจัยยังได้สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการไทย สมาคมที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ดิจิทัล คอนเทนต์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทฤษฎี เพชรพลวัตร
หรือ Diamond Model และ SWOT เพื่อศึกษาศักยภาพ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียน
มาร์ผลการวิจัยพบว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศ
เมียนมาร์กาลังเติบโตเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเรื่องการ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแห่งโดยองค์กรที่มี
ความสาคัญสาหรับการเอื้อประโยขน์ต่อการลงทุนและการ
ประสานงานคือ สภาหอการค้าพม่า (Federation of
Chambers of Commerce and Industry) หรือ UMFCCI
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในเมียนมาร์ยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้น ผู้ประกอบการยังมีอยู่จานวนน้อยโดยส่วนใหญ่
รับงานจ้างช่วงมาจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการแอนิ
เมชั่นในเมียนมาร์ยังขาดความรู้ความชานาญ ประสบการณ์
และขาดเงินทุน
คาสาคัญ: อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น, ศักยภาพทางการแข่งขัน,
อาเชียน, ดิจิทัล คอนเทนต์
บทนา
แนวโน้มอุตสาหกรรมคอนเทนต์และโสตทัศน์โลก
ตลาดอุตสาหกรรมคอนเทนต์โลกมีมูลค่าประมาณ 703
พันล้านเหรียญสหรัฐ (2014) และจะเพิ่มเป็น 788 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2016 มีการเติบโตเฉลี่ยโดยรวมประมาณ
5%(CAGR) ส่วนอุตสาหกรรมโสตทัศน์หรือ Audio-visual
รวมถึงภาพยนตร์ โฆษณา โทรทัศน์ซึ่งเป็น 80% ของ
อุตสาหกรรมมีมูลค่าประมาณ 486 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(2011) และคาดว่าจะสูงถึง 645 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี
2016 เฉลี่ยการเติบโตประมาณ 5.1% ซึ่งมูลค่ามาจาก
โทรทัศน์ อย่างไรก็ตามการเติบโตมากที่สุดมาจากตลาด
อุตสาหกรรมเกมโดยเติบโตโดยเฉลี่ย 7.2%
(www.researchmarket.com)
ในทวีปเอเชียแปซิฟิก อุตสาหกรรมคอนเทนต์มี
มูลค่าประมาณ 179 ล้านเหรียญสหรัฐ (2014) คาดว่ามี
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แนวโน้มในปี 2016 จะมีมูลค่าประมาณ 208 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ มีการเติบโตโดยเฉลี่ย 7.5% ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของ
ตลาดโลก อุตสาหกรรมโสตทัศน์คลองตลาดถึง 75% ของ
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ โดยมีมูลค่า 109 ล้านเหรียญสหรัฐ
(2011) และคาดว่าจะสูงถึง 156 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี
2016 การเติบโตโดยเฉลี่ย 7.4% ส่วนใหญ่มาจาก
อุตสาหกรรมโฆษณาทางโทรทัศน์ประมาณ 67 พันล้าน
เหรียญหรือ 32.5% ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในปี 2016
ตลาดเกมเติบโตสูงสุดประมาณ 10.3% ส่วนรายได้ส่วนใหญ่
ของเอเซียมา จาก ประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สาหรับ
ประเทศในอาเซียนรายได้ส่วนใหญ่มากจากประเทศไทย
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปินส์ในขณะที่ตลาดมี
การเติบโตมากที่สุด คือ ประเทศจีน ไทย และ อินโดนีเซีย
(www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-mediaoutlook/)
ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศ ญีปุ่น เกาหลี
ใต้ จีน ไทย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์
ประเทศญี่ปุ่นมีขนาดอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุด ประมาณ 94.6
พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วย จีนและเกาหลีใต้ 53.1
พันล้านเหรียญสหรัฐและ 26.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ตามลาดับ สาหรับตลาดแอนิเมชั่น ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาด
ใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 18.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นตลาด
ทางด้านการขายสินค้าลิขสิทธิ์ของตัวการ์ตูนส่วนประเทศ
เกาหลีใต้มีมูลค่าประมาณ 477 ล้านแหรียญสหรัฐซี่งยังเล็ก
กว่าประเทศญี่ปุ่นมาก(PricewaterhouseCoopers)
(2012).
สาหรับประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีมูลค่า
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นประมาณ 185 ล้านเหรียญสหรัฐ ตาม
ด้วยฟิลิปปินส์ 132 ล้านเหรียญสหรัฐและมาเลเซีย 127 ล้าน
เหรียญสหรัฐตามลาดับ สาหรับแรงงานในอุตสาหกรรมแอนิ
เมชั่นพบว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีแรงงานมากที่สุดในอาเซียน
โดยในปี 2011 มีประมาณ 10,900 คน มาเลเซีย 2874 คน
ประเทศไทย 1525 คนซึ่งว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศ
มาเลเซียทั้งที่มีประชากรเพียง 20 กว่าล้านคนเท่านั้น ถึงแม้
อุตสาหกรรมแอนิมิชั่นในอาเซียนมีมูลค่าตลาดไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีแต่มีสัดส่วนรายได้ต่อ GDP
ด้านคอนเทนต์และโสตทัศน์สูงอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศ
ไทยเท่ากับ 0.05% ของ GDP (2012) โดยโสตทัศน์โฆษณา
ด้านโทรทัศน์และการซื้อลิขสิทธิ์เป็นตลาดที่มีมูลค่ามากที่สุด
และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1). เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
ในประเทศเมียนมาร์
2) เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้ทราบถึงโอกาส
ทางการตลาดด้านแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์
ระเบียบวิธีวิจัย
ใน
ครั้งนี้เป็นการวิจัย ประยุกต์
(Applied
research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ที่เกี่ยวข้องกั บ สถานภาพอุตสาหรรมคอนเทนต์โลก และใน
เอเชีย ศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพอุตสาหรรมแอนเมชั่นใน
ประเทศเมียนมาร์ นโยบายภาครัฐ
จากนั้นได้ จัดทา
คาถาม (questions) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ผู้ประกอบการไทย สมาคมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐ
ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และสัมภาษณ์ทางอีเมล์กับ
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐในประเทศเมียนมาร์
1. เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้งนี้ คือ คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยมีการปรับคาถาม
จานวน 3 ครั้งเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน คาถามประกอบด้วย
สถานภาพอุตสาหกรรม แนวคิดในการส่งเสริมจากภาครัฐ
แนวทางการผลิต ความร่วมมือในอนาคต และข้อเสนอแนะ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ
(primary data) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ผู้ประกอบการไทย สมาคมและหน่วยงานภาครัฐ และทุติย
ภูมิ (secondary data) จากหนังสือ ตารา เวปไซต์และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือคอนเทนต์ในประเทศ
เอเชียและเมียนมาร์
3.การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วจิ ัยนาข้อมูลที่ได้ทั้งจากปฐมภูมิและทุติยภูมิมา
ทาการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี SWOT เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค และหลังจากนั้นมาวิเคราะห์ศักยภาพ
ทางการแข่งขันโดยใช้ทฤษฎีเพชรพลวัตรหรือ Diamond
Model สังเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
โดยการบรรยายเชิงพรรณนา (descriptive analysis)
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์
ตั้งแต่ปี 1930s บริษัทภาพยนตร์และแอนิเมชั่นได้เริ่มขึ้นและ
ปีทองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ในช่วงปี 1950s มีโรง

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
38

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาพยนตร์และบริษัทภาพยนตร์เกิดขึ้นจานวนมากซึ่ง
ภาพยนตร์ที่นิยมมักมาจากประเทศอินเดียและอเมริกาแต่
ลดลงหลังจากรัฐบาลทหารได้ควบคุมสื่อต่างๆ ตัวเลขข้อมูล
จึงไม่ได้มีการเก็บเท่าไรนัก อุตสาหกรรมโฆษณาลื่อสิ่งพิมพ์มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่จะใช้ดาราแสดงเพื่อ
สร้างแบรนสินค้าของตัวเอง อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบส่วน
ใหญ่อุตสาหกรรมขาดเงินทุนและด้านเทคนิค ทาให้บริษัทใน
ประเทศได้หาแนวทางการร่วมทุนกับประเทศต่างๆ อาทิ
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศอินเดียเพื่อแข่งขันใน
ตลาดต่างประเทศได้(factsanddetails.com)
ในปัจจุบันในสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีแอนิเมชั่นที่
เป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือซีรี่ย์ (ยกเว้นที่มีคุณภาพต่า อาทิ
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสั้น) แม้เมียนมาร์จะมีการทาแอนิเมชั่น
มาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปีแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของความ
พัฒนาในด้านนี้มากขึ้นเท่าไรนัก แอนิเมชั่นของเมียนมาร์ส่วน
ใหญ่จะใช้สาหรับการทาโฆษณาทางโทรทัศน์และเพื่อ
การศึกษาเล่าเรียนและการออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ
ทั้งหลายก็จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาของ VFX (Visual Effect)
สตูดิโอในประเทศที่ผลิตแอนิเมชั่นมีโอกาสน้อยมากที่จะ
สามารถยืนอยู่ในระดับมืออาชีพในการผลิตภาพยนตร์แอนิ
เมชั่นหรือซีรี่ย์ของตัวเองได้ เพราะบรรดาตลาดวงการสื่อ
บันเทิงส่วนใหญ่สนใจที่จะได้รับเงินสดทันทีหลังจากการ
ทางานเสร็จเท่านั้น ซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่นาไปสู่การผลิตวิดีโอ
ที่มีคุณภาพต่า อีกทั้งยังขาดเทคโนโลยีไฟฟ้าและทรัพยากร
มนุษย์ที่เพียงพอ ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อความก้าวหน้าของวงการแอนิเมชั่นก็คือเงิน ทั้งนี้สหภาพ
เมียนมาร์ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือสถาบันการเงินที่
เพียงพอ ผู้ประกอบการไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้จาก
แค่แผ่นธุรกิจ จึงเป็นเรื่องยากที่จะลงทุนในธุรกิจประเภทนี้
ปัจจุบันได้เกิดความร่วมมือของสตูดิโอแอนิเมชั่นใน
ประเทศโดยมีการจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนกันเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันของตนในตลาดต่างประเทศแต่ทั้งนี้ก็ยังติดกับ
ปัญหาเรื่องการขาดเงินลงทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประเทศเมียนมาร์เริ่มจัดงานมหกรรมนานาชาติด้านเกมและ
แอนิเมชั่น คือ Game and Animation Industry Seminar
ในนครย่างกุ้งโดย Mages Institute of Excellence เพื่อดึง
นักลงทุนจากต่างประเทศให้เห็นศักยภาพทางด้านการตลาด
ของเมียนมาร์
สตูดิโอแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่อยู่
ในเมืองย่างกุ้งโดยใช้เทคโนโลยี 2Dและ 3D สตูดิโอเริ่มมีมาก
ขึ้น อาทิ Myanmar Animation, Creative Media
Technologies Center, Media Start Animation Studio,

Studio 35, EPIC Media, El Dorado Digital Media,
Yejilim Entertainment, Yoeyar Studios Burma Road
Production, Shwe Nay Chi, Miracle Post Mediaและ
VertexAnimation.(www.myanmaryp.com/category/A
nimation)

นโยบายการสนับสุนนภาครัฐ
สิ่งที่รัฐบาลเมียนมาร์ต้องการคือการหาผู้ลงทุน
ซึ่งรูปแบบการลงทุนในเมียนมาร์นั้น จะมีอยู่เพียง 2 รูปแบบ
ภายใต้กรอบที่รัฐบาลพม่าได้กาหนดซึ่ง ได้แก่
1) ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 100 (100%
Foreign Owned) การลงทุนในพม่ารูปแบบนี้ หลังจากที่
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์ให้เข้ามาลงทุนในพม่าแล้ว
บริษัทที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องมาขออนุญาตดาเนิน
กิจการในสหภาพเมียนมาร์อีกครั้งหนึ่ง (การอนุญาตเข้ามา
ลงทุน กับการขออนุญาตเข้ามาดาเนินกิจการ / ค้าขาย เป็น
เรื่องแยกขาดจากกัน) ซึ่งจาเป็น ที่จะต้องโอนวงเงินขั้นต่า
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรูปเงินตราต่างประเทศไปฝากไว้กับ
ธนาคารการค้าต่างประเทศ (Myanmar Foreign Trade
Bank: MFTB) ภายใน 20 วันหลังการยื่นขอดาเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจดังกล่าว และต้องโอนให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน
180 วัน ซึ่งการแปลงหน่วยสกุลเงินต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่
ทางการกาหนด (Official Rate) เท่านั้น
2) การร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนัก
ลงทุนพม่า (Venture Capital) เอกชนต่างชาติกับรัฐบาล
พม่า: การลงทุนในลักษณะนี้มีเงื่อนไขว่า ภาคเอกชนต่างชาติ
จะต้องลงทุนโดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
35 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยสามารถยื่นคาร้องขอร่วมลงทุนนี้
กับ Myanmar Investment Commission (MIC) เอกชน
ต่างชาติกับเอกชนเมียนมาร์ เงื่อนไขสาหรับกรณีนี้คือ เอกชน
ต่างชาติจะต้องถือครองหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 35 (เช่นเดียวกับ
กรณีข้างต้น) และ ต้องโอนเงินไปฝากไว้กับ Myanmar
Foreign Trade Bank (MFTB) (เช่นเดียวกับกรณีต่างชาติ
ถือหุ้นร้อยละ 100)
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ก) สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
สหภาพเมียน
มาร์ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign
Investment Law: FIL) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศและดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในประเทศเมียนมาร์เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลของ
สหภาพพม่าได้ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ แก่นักลงทุนต่างชาติมากมายและสนับสนุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การตั้ง Industrial Park ขึ้นหลายแห่ง
1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อาทิ
1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax Holiday)
ในช่วง 3 ปีแรก นับจากปีที่เริ่มดาเนินการ
1.2 ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการนาผล
กาไรกลับไปลงทุนใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี
1.3 ธุรกิจส่งออกจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
50% ของผลกาไรที่ได้จากการส่งออก
1.4 ได้รับสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนา (R&D) ออกจากการคานวณรายได้พึงประเมิน
1.5 ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนาเข้าหรือภาษี
ท้องถิ่นอื่น ๆ (Internal Taxes) หรือทั้ง 2 ประเภท ที่เก็บ
จากการนาเข้าเครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์
เครื่องมือชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ
1.6. ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนาเข้าหรือภาษี
ท้องถิ่นอื่น ๆ หรือทั้ง 2 ประเภท ที่เก็บจากการนาเข้า
วัตถุดิบในช่วง 3 ปีแรก นับจากปีที่เริ่มดาเนินการ
1.7.สหภาพเมียนมาร์ให้สิทธิชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของกิจการภายใน Mingaladon Industrial Park (MIP)
และอนุญาตให้ธุรกิจต่างชาติเช่าที่ดินใน MIP นาน ได้ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2591 โดยสามารถเช่าได้หลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการเช่าแบบ Full Time, Partial Team หรือ
เช่ารายปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุนธุรกิจที่แนะนา
ให้มาลงทุน เช่น การก่อสร้าง โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ธุรกิจ

การเกษตร เพราะรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ให้การสนับสนุน
ค่อนข้างมาก ธุรกิจบริการร้านอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับความ
งาม อุตสาหกรรมการสร้างภาพยนต์ปัญหาในการทาการค้า
กับสหภาพเมียนมาร์ที่อาจเกิดขึ้น
ข). องค์กรภาครัฐ หอการค้าเมียนมาร์หรือ
UMFCCI
สหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียน
มาร์ (UMFCCI) ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 และพัฒนาเป็นสหพันธ์
ในปี 1999 เพื่อสอดคลองกับการยอมรับของนโยบายเชิง
เศรษฐกิจการตลาด
จุดมุ่งหมายของUMFCCI เป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนในระดับที่เป็นตัวแทนและปกป้องผลประโยชน์ของ
ภาคธุรกิจของเมียนมาร์ให้ตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชน โดยการให้บริการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการฝึกอบรมการศึกษาด้านการค้า
การบัญชีข้อมูลส่งเสริมการค้า การบริการอานวยความ
สะดวกในการดาเนินธุรกิจ การจับคู่ทางธุรกิจ และการ
บริการให้คาปรึกษา การจัดคณะผู้แทนสาหรับงานแสดง
สินค้านิทรรศการ สัมมนาและการศึกษาดูงาน และบริการ
อื่นๆอีกบทบาทหนึ่งที่สาคัญ คือทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านสมาคมในเครือ
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความเข้มแข็งของสมาชิกฯ ในเวที
ระหว่างประเทศและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการของ
การแข่งขันกันทางการค้า ลดอุปสรรคทางการค้าต่างๆ และ
อานวยความสะดวกในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1). การมีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจของรัฐ
2). การเข้าร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
3). ปกป้องผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน
4). ให้ความร่วมมือกับรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม
5). ให้ความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจต่างๆ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
40

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประเทศเมียนมาร์กาลังมีอุปสงค์การบริโภคคอนเทนต์ที่
เพิ่มขึ้นให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดจากประเทศอื่นจึงมี
มากขึ้นโดยเมืองผลิตที่สาคัญ เมืองย่างกุ้ง ตลาดเมียนมาร์เริ่ม
มีการบริโภคที่สูงขึ้นแต่ยังไม่มีงานที่ประสบความสาเร็จใน
ตลาดต่างประเทศด้านนี้ ซึ่งอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่งานใน
ค. สถาบันการศึกษาแอนิเมชั่นในเมียนมาร์
รูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ยังมีน้อย แรงงานที่ชานาญในด้านนี้
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศพม่าคือ
จึงไม่เกิดขึ้นมากนักแม้จะมีสถานศึกษามีหลักสูตรเรียนด้าน
University of Yangon ซึ่งมีหลายสาขาทั่วประเทศ
ดิจิทัลมีเดียเพิ่มมากชึ้นแต่ก็ขาดต้นแบบที่เป็นมาตรฐานใน
มหาวิทยาลัยได้นาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยออซ
ประเทศ สิ่งที่น่าสนใจในการที่ต่างชาติจะเข้าไปเปิดตลาด
ฟอร์ดและเคมบริดจ์มาใช้ในการวางหลักสูตร มีระดับ
ดิจิทัลคอนเทนต์คือการสร้างบุคลากรด้วยการเข้าไปฝึกอบรม
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยี
แนะแนว หรือสร้างสถาบันศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะจะเป็น
คอมพิวเตอร์ ไม่ได้เน้นการออกแบบซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ที่น่าสนใจสาหรับบุคลากรด้านนี้ การตั้งฐาน outsourcing
สาหรับป้อนตลาดด้านดิจิทัล คอนเทนต์ จึงเป็นการยากที่มี
บุคลากรที่เพียงพอในตลาด อย่างไรก็ตามประเทศพม่าได้เน้น เพื่อขยายฐานแรงงานในการผลิตน่าจะเหมาะกว่า เพราะ
เมียนมาร์มีอัตราการจ้างงานที่ถูกและพูดภาษาอังกฤษเก่ง
หลักสูตรเปิดอบระยะสั้นทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้น
กว่าประเทศไทยมาก ในปัจจุบันจะเห็นบริษัทจากจีน ญี่ปุ่น
นอกจากนั้นยังมี Mages Institute of
เกาหลี ไทย ได้ขยายการลงทุน โดยเฉพาะประเทศไทยมี
Excellence, Myanmar Imperial College และ BTEE
การค้ามากกว่าประเทศอื่นตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งใน
Higher National Diploma in Media Arts
อนาคตประเทศเมียนมาร์จะเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
ทางการแข่งขันสูงในอาเซียน ในเรื่อง ประชากร แรงงานที่
ผลการวิจัย/สรุปผล
ประเทศเมียนมาร์ยังคงเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาใน กาลังพัฒนา ภาษาอังกฤษที่โดดเด่น ประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีนซึ่งมีกาลังซื้อสูง
ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ยังไม่เติบโตเต็มที่
แต่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต หากประเทศเมียนมาร์ถือได้ว่ายัง เศรษฐกิจที่กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งนโยบายรัฐบาล
ช้ากว่าประเทศไทยทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพ ที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และประเทศเริ่มเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น
อยู่มาก ถึงแม้รัฐบาลมีแผนงานสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่การ
สนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศเมียนมาร์ยังคงไม่ชัดเจน ด้านรัฐบาล
ประเทศเมียนมาร์เริ่มมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
เนื่องจากประเทศให้ความสนใจด้านไอซีทีมากกว่า
สร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรม มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และด้านแอนิเมชั่น ประเทศเมียน
ด้วยกันและกับสมาคมที่เกี่ยวข้องโดยผ่านสภาหอการค้าพม่า
มาร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตซอฟต์แวร์ การ
รัฐบาลกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งออกซอฟต์แวร์ มีนักโปรแกรมเมอร์มากกว่าประเทศไทย
และการสื่อสารแต่ไม่ได้เน้นมากในเรื่องการส่งเสริมแอนิเมชั่น
ทาให้รัฐบาลหันมาสนใจในด้านนี้อย่างจริงจัง นอกจากนั้น
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นขาดเงินทุนและแรงสนับสนุนที่ชัดเจน อุตสาหกรรมยังขาดการสนับสนุนด้านการเงินทั้งจากสถาบัน
การเงินและจากหน่วยงานภาครัฐ ขาดการส่งเสริมการจับคู่
จากหน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ขาดฐานข้อมูลการวิจัยที่จาเป็นในการ
ดิจิทัลคอนเทนต์ยังขาดแหล่งทุนในการประกอบกิจการ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เช่น เรื่องช่องทางการตลาด
ฉะนั้นทาให้ผู้ประกอบการต้องไปหาแหล่งทุนที่สาคัญ จาก
ขาดการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งถ้ามองในเรื่อง
ต่างประเทศเป็นหลัก
ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศที่ประชากรกว่า 50 การสนับสนุนจากภาครัฐ ประเทศมาเลเซียมีนโยบาย
ล้านคนซึ่งน้อยกว่าประชากรในประเทศไทย ประเทศเมียน มาตรการที่ชัดเจนกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ด้านโอกาส
มาร์มีขนาดตลาดแอนิเมชั่นเล็กกว่าประเทศไทยแต่ยังขาด
ปัจจุบันประเทศในอาเซียนมีโอกาสมากที่สุด
การวิจัยสนับสนุนเป็นรูปธรรมในด้านสถิติที่สาคัญ การวิจัย
เก็บรวบรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่เป็นที่สนใจ ภูมิภาคหนึ่งจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มากนักสาหรับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น แต่ที่น่าสนใจคือมีการ ในอนาคตกันใกล้ เหมือนการรวมตัวของสหภาพยุโรปซึ่งทา
ให้ประเทศต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าการแข่งขันที่
ขยายตลาดและการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้นแสดงว่า

6). เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐและภาคเอกชน
7). ให้การสนับสนุนสาหรับการแข่งขันมากขึ้นของ
SMEs และ SMLs
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รุนแรงระหว่างกัน นอกจากนั้นโอกาสจากการเปิดเสรี
ทางการค้าทาให้มีอิสระทางการค้า การเกิดสื่อใหม่ทาให้เกิด
ช่องทางการตลาดมากขึ้น เทคโนโลยีในการผลิตง่ายขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของการบริโภคส่งผลให้เกิดการผลิต
ที่มีมากขึ้นตามลาดับ
ในอนาคตการคาดการณ์การเติบโตของตลาด
แอพพลิเคชั่น เช่น smart device, facebook, e
commerce
และระบบโครงการสร้างพื้นฐานทาให้
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นสามารถมีบทบาทในการประยุกต์ใช้
ใน cluster ต่างๆมากขึ้น
ด้านปัจจัยการผลิต
ประเทศเมียนมาร์ยังขาดบุคลากรตรงกับความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นการผลิตแอนิเมชั่นเพื่อการโฆษณามากกว่าการผลิตแอนิ
เมชั่นเป็นตอนยาว แต่มีประสบการณ์ในการรับงานจ้างช่วง
(outsourcing)
ผู้ประกอบการยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ การสร้าง การวางเค้าโครงเรื่อง การนาเสนอ
เนื้อเรื่องให้น่าสนใจ นอกจากนั้นปัญหาปัจจัยการผลิตที่
สาคัญคือเรื่องเงินทุนในการผลิต
ด้านสภาวะอุปสงค์
ผู้บริโภคมีการเสพเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นจาก
ช่องทางต่างๆ แต่ผู้บริโภคยังคงนิยมแอนิเมชั่นนาเข้ามากกว่า
การผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตามความต้องการในเรื่องแอนิ
เมชั่นมากขึ้นส่วนใหญ่เน้นแอนิเมชั่นจากญี่ปุ่น
ด้านการแข่งขัน โครงสร้าง กลยุทธ์บริษัท
การแข่งขันที่เห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นใน
เมียนมาร์หรือแม้แต่อาเซียนมากจากภูมิภาคตะวันตก เช่น
อเมริกา ยุโรป ส่วนในเอเชีย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และ
อินเดีย และจากการวิเคราะห์การแข่งขันแล้วส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงคือ ลักษณะตัวการ์ตูนควรมีความเป็นสากลมากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นท้องถิ่นซึ่งทาตลาดได้ใน
ประเทศเท่านั้นหรือที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน และการเร่ง
สร้างผลงานในระดับสากล การสร้างบุคลากรเฉพาะด้านและ
การทางานเป็นทีม และการร่วมผลิต (co-production) จะ
เป็นทางที่ดีในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน
การมองกลุ่มคลัสเตอร์ภาพรวมจากอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนืองหรือสนับสนุน แอนิเมชั่นสามารถประยุกต์ใช้ได้
หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงการศึกษา การให้ความรู้

การสร้างค่านิยม และในเชิงพาณิชย์ อาทิ ในด้านท่องเที่ยว
และกีฬา ด้านการแพทย์ ด้านโฆษณา โอกาสทาการตลาด
ของผู้ประกอบการไทยในประเทศเมียนมาร์อุตสาหกรรม
โฆษณาในประเทศเมียนมาร์กาลังเติบโตสอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแต่อุตสาหกรรมยังขาด
การออกแบบตัวการ์ตูนที่น่าสนใจ การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ
ส่วนใหญ่ยังคงใช้ดาราในการสร้างแบรนด์สินค้า แต่
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมีความต้องการสร้างภาพลักษณ์ของ
สินค้าและบริการมากขึ้น ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการ
บริโภคการ์ตูนนาเข้าจากต่างประเทศมากกว่าผลิตเองใน
ประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน อินเดียและอเมริกา มากกว่า
ผลิตในประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับในประเทศไทย ประเทศ
ไทยจึงสามารถมีโอกาสเข้าไปทาตลาดได้เนื่องจาก
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์ยังใหม่มากและ
ยังไม่รู้จักประเทศไทยมากนักผู้บริโภคของเมียนมาร์มีความ
ต้องการแอนิเมชั่นประเภคตลก (comedy) และแนวผจญภัย
(adventure) มากกว่าประเภทอื่น และผู้บริโภคมีรสนิยม
ด้าน 3D มากกว่า 2D อาจเป็นเพราะอิทธิพลแอนิเมชั่นจาก
ตะวันตกที่มีมานาน นอกจากนั้นผู้ประกอบการขาด
ประสบการณ์ในการสร้างการ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องยาวเป็นตอน
เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เน้นการผลิตแอนิเมชั่นในเชิง
โฆษณา (animation advertising) ความยาว 15 วินาที -1
นาทีและจานวนเรื่องยังมีการผลิตต่อปีน้อยมาก ประเทศ
เมียนมาร์ยังคงมีความต้องการสื่อการเรียนการสอนเป็น
จานวนมาก การผลิตหนังสือเรียนสาหรับเด็กเล็กและการ
ผลิตสื่อเพื่อการศึกษายังเป็นที่ต้องการมากเพราะรัฐบาล
สนับสนุนในการรักการอ่านหนังสือและนักเรียนมีการแข่งขัน
สูงในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
ในประเทศเมียนมาร์ยังคงเหมือนประเทศไทยเรื่อง
ความสาเร็จในการทาการตลาดในประเทศซึ่งสถาบันการเงิน
มองอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นมีความสาเร็จอยู่ในระดับต่าและมี
ความเสี่ยงสูงในความล้มเหลว ทาให้ขาดแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคง
พึ่งตนเองเป็นหลักเพราะการให้ทุนสนับสนุนน้อยมาก การ
ผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตสาหรับการรับงานจากภาครัฐใน
เรื่องการศึกษา และการรับงานผลิตจากต่างประเทศ การที่
ประเทศไทยจะหาเงินทุนจากประเทศเมียนมาร์เป็นไปได้ยาก
ซึ่งไม่เหมือนกับประเทศมาเลเซียที่รัฐบาลสนับสนุน
อุตสาหกรรมด้านนี้อย่างเต็มที่ลักษณะการทาการตลาดกับ
ผู้ประกอบการเมียนมาร์นั้น สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับผู้ประกอบการ
ไทยคือ การร่วมผลิต Co-production คือต่างคนต่างลงทุน
ของในส่วนตัวเองในการผลิตซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการของ
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ผู้ประกอบการมาก เนื่องจากผู้ประกอบการเมียนมาร์ต่าง
ฝ่ายก็หางานจากต่างประเทศเป็นหลักทั้งด้านรับงาน
Outsourcing และ การร่วมผลิต นอกจากนั้นผุ้ประกอบการ
ไทยสามารถให้ผู้ประกอบการเมียนมาร์เป็นตัวแทนจัด
จาหน่าย (distributor) เพื่อขยายตลาดสู่ตลาดอินเดียได้
เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกาลังซื้อสูง ทาให้ผู้ประกอบการไทย
ไม่ต้องเสียเวลาในการหาตลาดใหม่
การเปิดสถาบันฝึกอบรมและร่วมทาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีด้านแอนิเมชั่นกาลังเป็นที่ต้องการสาหรับประเทศเมียน
มาร์ เห็นได้จากการบุคลากรเริ่มส่งผลงานประกวดใน
ต่างประเทศและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัยที่อธิบายไว้ข้างต้นและผลการวิเคราะห์
จากเอกสารและจากบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในตลาดดิจิทัล
คอนเทนต์ทั้งไทย และในประเทศเมียนมาร์ ได้สรุป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและความเห็นดังต่อไปนี้
1) กรอบการทางานร่วมกัน ควรให้การอบรมและ
แลกเปลี่ยนการศึกษา เพื่อลดอุปสรรคสาหรับการตลาดใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยสร้างแผนการร่วมมือ
ในมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการผ่อนผัน
กฎระเบียบการลงทุน
2) แผนการตลาด แม้ว่าตลาดขนาดเล็กในประเทศ
เดียว หากสามารถดาเนินการตามแผนการตลาดที่ศึกษาคู่ค้า
มาอย่างดี ก็จะสามารถสร้างตลาดที่ใหญ่กว่าในระดับภูมิภาค
และการขยายขนาดของธุรกิจ ร่วมกันดาเนินการมาตรการ
ในการสร้างตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ที่ใหญ่กว่าระดับอาเซียน
3) ความร่วมมือ ก้าวแรกที่จะเป็นการร่วมมือทาง
ธุรกิจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาลของประเทศ
ไทยและเมียนมาร์ คือ ให้มีการปฏิบัติตามโดยการริเริ่ม
ส่งเสริมการขายของโครงการดิจิทัลคอนเทนต์ที่เป็นรูปธรรม
เช่น การร่วมผลิต
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์
จากการพิจารณาตามการวิเคราะห์ตลาดดิจิทัลคอน
เทนต์ของไทยและเมียนมาร์ และจากประเด็นในการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายต่างๆได้ให้ข้อเสนอแนะและ
วิสัยทัศน์ มุมมองในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้อธิบายไว้ใน 4 ประเด็น
หลัก ดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสาคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสาคัญสาหรับผู้ประกอบการ
แอนิเมชั่นทั้งไทยและเมียนมาร์ ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างความ
ชานาญในระดับสูงในเรื่องของทักษะหรือเชี่ยวชาญในด้าน
กระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในการพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมมาตรฐานนั้น ยังเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
สนับสนุนการสร้างงาน สามารถพัฒนาแรงงานและทรัพยากร
มนุษย์ให้มีพื้นฐานในระดับเดียวกันเพื่อการสร้างงานอย่างมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การผ่อนผัน
กฎระเบียบวีซ่าธุรกิจและลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการ
เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเพิ่ม
โอกาสในการร่วมผลิตและการจ้างงานระหว่างประเทศ
2) การส่งเสริมธุรกิจ สิ่งสาคัญในการเพิ่มขึ้นของ
เงินทุนและการแบ่งปันทรัพยากรทางธุรกิจสาหรับการ
ส่งออกของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์
เป็นสิ่งสาคัญในการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ระหว่างประเทศ
แม้ว่าทรัพยากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวาง
แผนการผลิตและการกระจายตลาดดิจิทัลคอนเทนต์นั้นจะ
ได้รับการพัฒนาขึ้นมา ผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ในแต่ละประเทศควรระดมทุนและทรัพยากร
สาหรับการกระจายตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไปยังส่วนที่พื้นที่ที่
ยังขาดตลาดประเภทนี้ ซึ่งจะทาให้เกิดการร่วมผลิตมากขึ้น
เป็นที่คาดการกันว่าการเสริมสร้างรูปแบบทางธุรกิจเหล่านี้จะ
นามาซึ่งการเติบโตต่อไปในตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ระหว่าง
ประเทศ
3) การขยายตัวของการค้า วัตถุประสงค์ของ
นโยบายการส่งเสริมการค้ายังเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ ต้องแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอย่างมาก
ควรวาง
นโยบายให้ความรู้และปลูกฝังการซื้อขายสินค้าดิจิทัลคอน
เทนท์ที่ถูกกฎหมายซึ่งมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน ควรสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการวางกฏหมายอย่างเด็ดขาดแก่ผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ สร้างจิตสานึกในการใช้และการนาเข้าสินค้าดิจิทัล
คอนเทนต์ที่ถูกกฎหมาย ให้เกิดความตระหนักอย่างเคร่งครัด
4) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ การ
แนะนาเทคโนโลยีใหม่เป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดและหาข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐบาลและ
ผู้ประกอบการธุรกิจในแต่ละประเทศซึ่งเทคโนโลยีที่ล้าหน้า
ถือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
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การส่งเสริมมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีใหม่นี้ถือว่ามี
ความสาคัญ สาหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในแต่
ละภูมิภาค
สรุป
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์ยงั อยู่ใน
ระยะเริ่มต้นโดยยังมีความต้องการทักษะความชานาญจาก
ต่างประเทศ การขยายโอกาสด้านการตลาดในประเทศเมียน
มาร์ของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศจึงมีความเป็นไป
ได้แต่หากต้องศึกษากฎระเบียบเรื่องนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนกับต่างประเทศโดยผ่านหน่วยงานรัฐของเมียนมาร์ การ
หาแหล่งทุนในประเทศเมียนมาร์ในการรับจ้างผลิตเป็นไปได้
ยากนอกจากต่างคนต่างผลิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
แอนิเมชันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของ
สตูดิโอในแต่ละปี
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาการพัฒนาและความสาคัญในการออกแบบสื่อเชิงภาพและ
วิดีทัศน์ ที่มีต่อสังคมและชุมชน
ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์1
ABSTRACT
In this research, the researcher analyse
the creativity of "Know to Fight Flood Bangkok"
by non profit organization in chapter 1 "Know
More about Flood" broadcasted on October,
24th 2011. There are 2 groups. The 1st group
listened without seeing of "Know More about
Flood". The 2nd group listened and saw "Know
More about Flood" of "Know to Fight Flood
Bangkok" by non profit organization chapter 1
"Know More about Flood" in the number of 50
people to study the effectiveness of informing
through visual design and aplly information
and knowledge to develop the effectieness of
visual informing. This research is qualitative
research by content analysis through the
researcher's study including with qualitative
research by questionnaire to gather from
totally 100 samples which are lecturers, staffs
and students of Suan Sunandha Rajabhat
University and other people. The findings
indicate that the 2nd group who listened and
saw Know to Fight Flood Bangkok" by non
profit organization chapter 1 "
Keywords : การออกแบบ สื่อเชิงภาพ

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1350
e-mail : Tiyole@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์สื่อเชิง
ภาพและวิดีทัศน์ องค์กรไม่แสวงผลกาไร ตอนที่ 1
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2554 แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้ที่ฟังเสียง
โดยไม่เห็นภาพของเรื่อง
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น
จานวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ได้รับชม ทั้งภาพ
และเสียง เรื่อง สื่อสร้ างสรรค์ของ รู้ สู้! Flood กรุงเทพมหานคร - องค์กรไม่แสวงผลกาไร ตอนที่ 1
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น จานวน
50 คน เพื่อใช้ใน
การ ศึกษาประสิทธิภาพของการ ให้ข้อมูลผ่านการ
ออกแบบเชิงภาพ และนาข้อมูลและความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของการ ให้ข้อมูลเชิงภาพ ซึ่ง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (
Qualitative
Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่อหา ( Content
Analysis) ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของผู้วิจัย
ร่วมกับการทาวิจัยเชิงปริมาณ (
Qualitative
Research)
โดยผู้วิจัยได้ทาแบบสอบถาม
(Questionnaire survey) เพื่อเก็บรวลบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจบากกลามตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น 100 คน จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนทั่วไป
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในภาพรวม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ได้รับชม ทั้งภาพและเสียง เรื่อง สื่อ
สร้างสรรค์ของ รู้ สู้! Flood - กรุงเทพมหานคร องค์กรไม่แสวงผลกาไร ตอนที่ 1 รู้จักน้าท่วมให้มาก
ขึ้น ชอบมากว่า กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ฟังเสียงโดยไม่เห็นภาพ
ของเรื่อง รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ 2 มีการนาเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น สีสัน
สดใส ชวนมอง ดึงดูดผู้ชมด้วยปลาโลมาน่ารักเป็น
สัญลักษณ์ที่โดนเด่น และจดจาง่าย สามารถดูแล้ว
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เข้าใจ ดูได้ทุกเพศทุกวัยวิธีการเล่าเรื่อง มาจากเรื่องที่
เกิดขึ้นจริงผ่านการตูนแอนิเมชั่น ทาให้ผู้ชมสื่อ
สร้างสรรค์ชุดนี้เข้าใจว่าน้าท่วมเกิดมาจากสาเหตุอะไร
ควรตั้งสติในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การรับ
ข้อมูลข่าวสารที่พอดี และพอสมควร
คาสาคัญ : สื่อเชิงภาพ
บทนา
ในปัจจุบนั มีข้อมูลมากมายหลากหลายที่สามารถหาได้
ทั้งทางหนังสือสื่อต่างๆรวมถึ งในโลก อินเตอร์เน ็ต
แต่การอ่านหรือวิธกี ารเสพสื่อต่างๆนั้นได้เปลี่ยนไป
อย่างเช่น ในเมืองไทนมีการวิจัยว่า คนไทยอ่านหนังสือ
โดยเฉลี่ย 7 บันทัดต่อปีทาให้เห็นว่าการส่งสาร ที่สาคัญ
ถึงผู้รับสารเป็นไปได้ยากขึ้นจึงมี การพัฒนาการให้ข้อมูล
ที่ง่ายและเข้าถึงได้มากยิง่ ขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความเป็นสากล
และหลากหลายมากขึ้นทั้งด้วยภาพและวิดีโอ ยังสามารถ
พัฒนาเพื่อตอบรับการเป็นสมาชิกอาเชี่ยน
ผู้วจิ ัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกา
รพัฒนาและความสาคัญของการออกแบบการให้ข้อมูลเ
ชิงภาพและวิดีโอ เพื่อให้เห็นถึงวิธกี าร ความหลากหลาย
และการเข้าถึงของชุมชนและสังคม และนาข้อมูลที่ได้มา
พัฒนารูปแบบการทาสื่อข้อมูลและได้นาความรู้ไปใช้พฒ
ั
นาประสิทธิภาพของการออกแบบสือ่ ข้อมูลในอนาคต
เนื้อเรื่อง
ในการสร้างสรรค์สื่อเชิงภาพผู้วจิ ัยได้ทาการศึกษาทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐาน และ
แนวทางใน การสร้างสรรค์สื่อเชิงภาพดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงภาพ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบข้อมูลเชิงภาพ
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบนั ลักษณะของการรั บรู้ข่าวสารและข้
อมูลมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งความรวดเ ร็ว
ของการแชร์ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมีการเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ฉนั้นการให้ข้อมูลในรูปแบบเก่าๆ
ได้มีการแปลี่ยนแปลงไปเทรนในการให้ข้อมูลเชิงภาพจึงเ
กิดขึ้น แต่จริงๆแล้วกลับไม่ใช่สิ่งใหม่เลย
จากงาน
วิเคราะห์ของนาย อาศิรา พนาราม (2012)ได้กล่าวไว้วา่
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale )
จะเป็นพยาบาลในตานานผู้อุทศิ ตนดูแลคนไข้อย่างไม่เห็
นแก่เหน็ดเหนื่อยแล้ว ไนติงเกลยังเป็นผู้ออกแบบ
อินโฟกราฟิกที่มีคุณูปการต่อการสาธารณสุข
(ของทหารและชนชั้นล่าง )
อย่างมหาศาล
ด้วยการอุทศิ เวลา รวบรวมข้อมูลและออกแบบ
“กุหลาบไนติงเกล
” ไดอะแกรมทรงพลัง
ระดับเปลี่ยนสังคมขึ้นมาได้ จากการ ได้เข้าไปดูแลทหาร
ที่ผ่านสงครามมาในค่าย เธอพบว่า สิ่งที่คร่าชีวติ ของ
ทหารผ่านศึกได้ในจานวนมากเท่าๆ กับทหารที่ตาย
ในสงคราม ก็คือสภาพความเป็ นอยู่ในสถานพยาบาล
ของทหารที่ทั้งสกปรกและแออัดยัดเยียด
ทาให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงและการสูญเสียชีวติ โดยไม่จา
เป็น ไนติงเกลเสนอข้อมูลนี้ต่อรัฐ แต่สถาบันชั้นสูง
ไม่สนใจเสียงเรียกร้องของพยาบาลตัวเล็กๆ คนหนึ่ง
เธอจึงคิดค้นหาทางนาเสนอข้อมูลใหม่โดยปรึกษา
กับนักสถิติ ศาสตร์ จนในที่สุด ไนติงเกลก็สามารถ
ออกแบบ Diagram of the Causes of Mortality
ที่เปรียบเทียบส่วนต่างของจานวนการเสียชีวติ ของทหาร
จากเหตุสุดวิสัย และเหตุที่สามารถป้องกันได้ด้วย
การสาธารณสุขที่ดีขึ้น แทนที่จะนาเสนอเป็นตาราง
บรรจุข้อมูลยาวเหยียด ไดอะแกรมของไนติ งเกลบ่ง
ชี้ความต่างของข้อมูลด้วยสีและขยายพื้นที่ออกจากศูนย์
กลางจนดูเหมือนกลีบดอกกุหลาบ
(ในเวลาต่อ
มาผู้คนจึงเรียกผลงานชิ้นนี้วา่ Nightingale Rose
Diagram)

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์
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จากงานนี้แสดงให้เห็นว่าการทาให้คนหันมาส
นใจและใส่ใจในข้อมูลที่ยุ่งยากและน่าเบื่อนั้นสามารถทา
ได้ด้ว ยการนาเสนอผ่านภาพ ทั้งนี้นายอาศิราพนาราม
ยังได้แสดงให้เห็นถึงพลังในการใช้ข้อมูลเชิงภาพใน
ปัจจุบนั ไว้ในบทความว่า สร้างคลื่นพลังใหม่
ในเครือข่ายสังคม
แม้อินโฟกราฟิกจะเกิดขึน้
มาเนิ่นนานในหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ผลักดันให้มัน
“อิน” สดุ ๆ ได้ ณ ขณะนี้ก็เพราะมันได้มาทางาน
ร่วมกับ “เครือข่ายสังคม” ที่สามารถกระจายข้อมลู
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมือนไฟลามทุ่ง
การใช้งานอินโฟกราฟิกเพื่อสื่อ สารข้อมลู
ที่ซับ ซ้อนเริ่มได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย ในปี2005
กระแสของมัน แรงขึ้นมาพร้อมๆกบั
เว็บอย่าง diggและ redditที่รวบรว มและเผยแพร่
ข่า วสารบทความ ด้านเทคโนโลยีมนัทางานร่วมก ับ
เครือขา่ยสงัคมโดยเปิดช่องทางให้ใครก็ได้โพสต์
ข้อมูลที่น่าสนใจขนึ้ มา และหากโพสต์นนั้ เข้าท่า
สมาชิกก็จะเข้ามาช่วยกัน “ขุด ” (dig ) ยิ่งโพสท์
ไหนมียอดขุด เยอะก็จะยิ่งขึ้น มาอยู่ด้านบน
เหนือโพสต์อื่นๆ เหตุ นี้ทาให้บรรดาบล็อกเกอร์นักโพสต์
ต่างแข่งขันกันจัดเต็มให้กับโพสต์ ของตัวเองใส่ลูกเล่น
กันเต็มที่ทั้งภาพดนตรีไฟล์วดิ ีโอ ฯลฯ จนใน ที่สุด
ก็มีคนหัวใสงัดเอาอินโฟกราฟิกขึ้น มาใช้เป็นไม้ตาย
ทาให้มันได้รับความนิยมและ แพร่กระจายอย่างรวด
เร็วไปสู่วงการต่างๆ

ภาพที่ 2
อินโฟกราฟิกรายงานความคืบหน้าคะแนนนิยมในการเลื
อกตั้ง ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาในปี 2008
ที่มา : อาศิรา พนาราม, Infographic
เทรนด์มาแรงในสังคม “เครือข่ายนิยม”, เข้าถึงเมื่อ 14
กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographi
c￼
ในต่างประเทศอินโฟกราฟิกถือเป็นอาวธุสำ
คัญของสานักข่าวต่างๆ ใครที่ออกแบบได้ เจ๋งสวย
สื่อสารดี ก็จะถือไพ่เหนือกว่าเมื่อครั้งที่ มีการเลือกต ั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2008 รวมไปสานักข่าว
ทุกแห่งต่า งพา กันออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าคะแนนนิยม ถึงแคมเปญหาเสยีงต ่า งๆ
ของผู้สูมคัรหลายคน ยงัใช้อินโฟกราฟิกเพื่อช่วยอธิบาย
ถึงนโยบายการ ใช้งบประมาณ และอื่นๆ ด้วย
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ภาพที3่ ภาพตัวอย่างอินโฟกราฟิก
ที่มา : อาศิรา พนาราม, Infographic เทรนด์มาแรง
ในสังคม “เครือข่ายนิยม”, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม
2555, เข้าถึงได้จาก

http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic

ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลของสานักงานส่งเสริ
มการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.)(2012)ได้
ให้เหตุผลที่ความมีการพัฒนาการให้ข้อมูลเชิงภาพไว้ดั้ง
นี้
7 เหตุผลเว็บไซต์การศึกษาควรมี Infographic คือ :
- ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม
ทั้งนักเรียน ครู และบุคคลากรต่างๆด้านการศึกษา
- ผู้ใช้สามารถจดจาเนื้อหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
- เป็นประโยชน์ในการทาซ้าหรือเผยแพร่
ข้อมูล
- ประหยัดเวลาของผู้อ่าน เพราะความอ่าน
ง่ายทา ให้สามารถศึกษาข้อมูลยากๆได้เร็วขึ้น
- ดึงดูดความสนใจได้ง่าย เพราะ Infographic
ประกอบด้วยสีสันและลวดลายที่น่าสนใจ
- การเพิ่ม Infographic ให้เว็บ
สามารถเสริมภาพลักษณ์ความสร้างสรรค์ให้เว็บได้
-เพิ่มทราฟฟิกให้กับเว็บไซต์
เพราะความง่ายในการศึกษาอาจทาให้มีผู้ติดใจต้องการ
กลับมาชม Infographic ใหม่ๆตลอดเวลา
ดังนั้นเมื่อศึกษาข้อมูและความเป็นไปได้ในปัจ
จุบนั แล้วจึงทาให้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการออกแบบใ
ห้นาเสนอข้อมูลเชิงภาพ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งาน
สื่อข้อมูลเชิงภาพ
จากการเรียบเรียงของคุณ จงรัก เทศนา แสดง
ให้เห็นถึงหลักการการออกแบบข้อมูลเชิงภาพที่ดีดังนี้
การออกแบบอนิโฟกราฟิกส์เป็นการนาข้อมูลที่เข้าใจยา
กหรือข้อมลูที่เป็นตัวหนังสือจาานวน มากมานาเสนอ
ในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้ว
ยตัวเองมีองค์ประกอบที่สาคัญคือหัวข้อที่น่าสนใจภาพแ

ละเสียงซ่างจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เพียงพอแล้วน
ามาสรุป วิเคราะห์เรียบเรียงแสดงออกมา
เป็นภาพจึงจะดึงดดูความสนใจได้ดีช่วยลดเวลาในการอ
ธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็น
ภาพ ลายเส้น
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่
ฯลฯ จัดทาา ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย
สามารถจดจาได้นาน ทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟกิส์
(Infographics) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ด้านข้อมูล ข้อมูลที่จะนาเสนอต้อง
มีความหมายมีความน่าสนใจ เรื่องราวเปิดเผยเป็นจริง
มีความถูกต้อง
2. ด้านการออกแบบการออกแบบ ต้อง
มีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้างหน้าที่การทาางาน
และความสวยงาม โดย ออกแบบให้ เข้าใจง่าย
ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง
การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ
(Designing An Amazing Infographics)
ข้อมูลสารสนเทศสามารถนามาจัดทาให้สวยงา
มและมีประโยชน์หากมีการนาเสนอที่ดีที่ผ่านมา
ข้อมูลสารสนเทศจานวนมากถูกนามาจัดกลุ่มทาให้ไม่น่า
สนใจการจัดทาาข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิกจึงเป็นที่นิยมใ
นปัจจุบนั อินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบ
ให้เป็นภาพที่ชว่ ยอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
Hyperakt’s Josh Smith ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ได้ค้นพบกระบวนการที่ดีในการออกแบบ
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 10 ขั้นตอน
1. การรวบรวมข้อมูล (Gathering data)
คัดเลือกข้อมูลดิบที่รวบรวมมาแต่ที่ยังไม่เป็นร
ะเบียบ โดยอาจใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ
บันทึกภาพต่างๆ
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ผู้ชมนักออกแบบที่ดีต้องมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายล
ะเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน

ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน
2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything)
การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่านอย่างผิวเ
ผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะทาให้ไ
ด้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เราม
องเห็นภาพรวมของประเด็นสาคัญ
ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ต้องมีทกั ษะในการจัดการข้อมู
ลและแน่ใจว่าข้อมูลที่สาาคัญไม่ถูกละเลยที่จะมาสนับส
นุนเรื่องราวที่ต้องการนาเสนอ
3. การค้นหาวิธกี ารเล่าเรื่อง (Finding the narrative)
การเล่าเรื่อง การบรรยาย
การนาเสนอ
ข้อมูลที่น่าเบื่อจะทา
ให้อินโฟกราฟิกส์น่าเบื่อ
เว้นแต่วา่ จะ
ค้นพบการนาเสนอเรื่องราว
ที่ดึงดูดความสนใจอินโฟกราฟิกส์เริ่มที่จุดมุ่งหมายเดียว
ขยายควา มข้อมูลที่ ซับซ้อนอ ธิบายกระบวนการเน้น
ที่แนวโน้มหรือสนับสนุนข้อโต้แย้งการหาวิธกี ารเล่าเรื่อง
ที่น่าสนใจอาจจะยุ่งยากในระยะแรก ถ้าเราคุ้น
เคยกับข้อมูล ที่มีอยู่จะทาให้สามารถเล่าเรื่องราว
ได้การใส่ใจกับเนื้อหา ที่สาคัญที่จะช่วยให้การนาเสนอ
ข้อมูลมีคุณค่า
4. การระบุปญ
ั หาและความต้องการ (Identifying
problems)
หาเอกลักษณ์ ระบุชื่อ ชี้ตัว แสดงตัวเมื่อ
ได้ข้อมูลมาแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้องอาจ
มีข้อมูลที่ไม่สนั สนุน หัวข้อหรือประเด็นที่
เราต้องการนาาเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุป
ที่แท้จริง เพื่อระบุปญ
ั หาและความ ต้องการผู้ชม
ต้องการข้อมู ล ที่มีการจัดการและมีการออกแบบที่ดี
มิฉะนั้น จะกลาย เป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาด
ปรับปรุงข้อมูลและเรื่องราวให้มีเอกลักษณ์ตรง
กับหัวข้อศึกษาทบทวน
หลายๆ
ครั้งหาวิธกี ารนาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและมีคุณค่า
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการ
ออกแบบให้ชนะใจ

5. การจัดลาดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a
hierarchy)
การจัดลาดับชั้นของข้อมูลเป็นที่นิยมในการสรุ
ปข้อมูลเป็นการนาผู้ชมให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจน
จบ เป็นวิธกี ารจัดการกั
บข้อมูลในการ
สร้างอินโฟกราฟิกและตรึงผู้ชมตามโครงสร้างลาดับชั้นข
องข้อมูลการจัด รูปแบบข้อมูลตามลาดับจะส่งเสริม
ให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลเป็นช่วงระยะของการเล่าเรื่อง
ซึ่งกลายเป็นวิธกี ารที่ แพร่หลายในการออกแบบ
อินโฟกราฟิกส์
6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a
wireframe)
เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละ
เอียดแล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นลาดับชั้น และออกแบบ
โครงสร้างของของข้อมูลผู้ออกแบบควรทาความเข้าใจกั
บภาพหรือกราฟิกที่เป็นตัวแทนของข้อมูลสาคัญ ที่จัดไว้
เป็นลาดับชั้นแล้ว นาไปให้ผู้ชมวิพากษ์วจิ ารณ์ การออก
แบบทีผ่ ่านการโต้เถียงจากบุคคลในหลายมุมมองที่ให้ข้อ
เสนอแนะแตกต่างกันออกไป จะเป็นข้อสรุปของการ
จัดทาาโครงสร้างอินโฟกราฟิกส์
7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Choosing a
format)
เมื่อสิ้นสุดการกาหนดภาพหรือกราฟิกที่เป็นตั
วแทนของข้อมูลแล้ว วิธจี ัดกระทาข้อมูลที่ดีทสี่ ุดคือ
การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนผัง กราฟต่างๆ เช่น
กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม
หรืออาจจะใช้ไดอะแกรม
หรือผังงานเพื่ออธิบายกระบวนการทางาน
อาจนาแผนที่มาประกอบในการเล่าเรื่อง
หรือบางทีการใช้ตัวเลขนา เสนอข้อมูลง่ายๆ
อาจเป็นวิธที ี่ดีที่สุด
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8. การกาหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a
visual approach)
การเลือกใช้ภาพในการทาให้อินโฟกราฟิกส์ให้
ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ข้อมูลดิบมาจัดทาเป็น กราฟ
หรือ แผนผังให้น่าสนใจใช้สี การพิมพ์ และการจัด
โครงสร้าง ในการออกแบบงาน ให้มีศิลปะและ ใช้ลา
ยเส้ น วาดภาพหรือคาอุปมา
เปรียบเทียบ
ไม่ แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็น
เป็นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรือแผนผังเท่า
นั้น เราไม่ควรติดยึดกับวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่ง
ควรผสมผสานวิธกี ารใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง
ตกแต่งองค์ ประกอบด้วยการวาดลายเส้น
หรือนาภาพที่เป็นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกันอา
จเสริมด้วยข้อมูล สื่อ ตราสัญลักษณ์ และเนื้อหาในการ
ออกแบบ ให้ตรงกับหัวข้อ
9. การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement
and testing)

บวิธกี ารนาาเสนอข้อมูลวิธใี หม่ได้ข้ อคิดเห็นต่างๆ
จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผลงานที่ถูกวิจารณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเราเหมือนเป็นรางวัลในการทาางาน
การออกแบบที่ถูกกลั่นกรองอย่างเข้มข้นเป็นส่วนหนึ่งที่
จะสะกดผู้ชม

การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
(Designing Effective Infographics)อินโฟกราฟิกส์
เป็นที่นิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตเพราะสามารถถ่ายท
อดข้อมูลจากการ ออกแบบ ที่มีศิลปะอย่างแท้จริง
เป็นภาษาสากลที่สามารถเล่าเรื่องราวแม้วา่ ดูแค่ภาพที่
นาาเสนอเราสามารถ พูดได้วา่ อินโฟกราฟิกส์
ไม่มีขอบเขตและขีดจากัดในการเล่าเรื่องผ่านภาพ
การใช้กราฟิกช่วยเพิ่ มความ สวยงามแก่สิ่งต่างๆ
ทาให้ข้อมูลน่าประทับใจมีคุณค่าอย่างมีนัยเพื่อที่จะเผยแ
พร่สู่สาธารณะ
1. เน้นที่หวั ข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single
topic)
สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือหัวข้อหลักในการสร้า
เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกส์เสร็จแล้วเริ่มตรวจ
งอินโฟกราฟิกส์ คุณจะมีผลงานที่มีประสทธิภาพ
สอบข้อมูลอย่างละเอียด ผู้ชมจะดูทั้งข้อมูลและภาพ
ถ้าพยายามตอบคาาถามเดียวจะชัดเจนถ้ารู้ทศิ ทางของสิ่
ที่เล่าเรื่องราว เพื่ อให้แน่ใ ว่าผลงา นที่เสร็จแล้วมี
งที่จะทา สิ่งนี้จะขจัดความยุ่งยากสาาหรับผู้อ่าน
คุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมาย ประเมินทั้ง
และผู้ชม หลังจากกาหนดหัวข้อ แล้วกาหนดคาถาม
การออกแบบ และจุดเน้นจนกระทั่งผลงาน
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างชมผลงาน เฉพาะที่ต้องการคาาตอบในอินโฟกราฟิกส์
และให้ข้อคิดเห็นว่า สามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน
ประเมินกลับไปกลับมาระหว่างผู้ช ม และกลุ่มตัวอย่าง
จนกระทั่งลงตัวได้ข้อยุติ จึงนาเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple)
ตั้งแต่เริ่มออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่าข้อมู
10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it
ลไม่อัดแน่นซับซ้อนสับสนเข้าใจได้ง่ายไม่ทาให้ผู้อ่าน
into the world)
อินโฟกราฟิกส์ส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเ และ ผู้ชมยุ่งยาก ภาพที่ซับซ้อนจะทาาให้การตีความ
ทอร์เน็ตมีแพร่หลายเป็นที่นิยม เป็นการทดสอบผลงาน ผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลที่มีลักษณะที่น่าสนใจจะถู กอ่านโดยบุคคลทั่วไปข้
อมูลที่ถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ไ
ด้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ค้นพบวิธกี ารเล่าเรื่องราวนั้น
ถึงแม้วา่ ผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์
วิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อโต้แย้งและค้นพ
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6. การออกแบบที่ดีทาให้มีประสิทธิภาพ (Good design
is effective)
การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบที่ดีจะ
ดึงดูดใจผู้ชมสิ่งสาคัญคือออกแบบอินโฟกราฟิกส์ให้เข้าใ
จง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพ
กราฟิก สี ชนิด แบบ และช่องว่าง

ภาพที4่ ตัวอย่างอินโฟกราฟฟิกส์
ที่มา: จงรัก เทศนา, อินโฟกราฟฟิกส์(Infographic),
http://www.krujongrak.com/infographics/infogra
phics_information.pdf

7. ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors)
การใช้สีเป็นสิ่งจาเป็นควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึ
งดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีด้วย ใช้สี
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อว่าเราจะออกแ บบอินโฟกร
าฟิกส์ให้ใครชม ไม่จาเป็นต้องทาให้มีสีสันมาก
อินโฟกราฟิกส์ บางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพ
ได้

3. ข้อมูลเป็นสิ่งสาาคัญ (Data is important)
การสร้างอินโฟกราฟิกส์ต้องคานึงถึงข้อมูลที่เกี่
ยวกับหัวข้อเป็นสาคัญการออกแบบต้องไม่ทาเกินขอบเข
ต ของหัวข้อซึ่งจะเป็นก ารทาลายข้อมูลที่จาเป็น
ต้องแน่ใจว่าการออกแบบเน้นที่ข้อมูลและรูปแบบ
ของอินโฟกราฟิกส์
4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be sure facts are
correct)
การทาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งสาาคัญถ้าไม่ถูก
ต้องจะลดความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิกส์
ดังนั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิกส์ต้องแน่ใจว่าข้อมูลถูก
ต้อง ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและใช้ข้อมูล
ที่ถูกต้องอย่าลืมอ่านผลงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ถูกต้อง
5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง (Let it tell a story)
อินโฟกราฟิกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเล่าเรื่
องราวด้วยภาพวาดหรือกราฟิกซึ่งสามารถบอก
บางสิ่งบางอย่างและสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้วา่ ผู้
ชมจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการใช้สีในอินโฟกราฟฟิกส์
ที่มา: จงรัก เทศนา, อินโฟกราฟฟิกส์(Infographic),
http://www.krujongrak.com/infographics/infogra
phics_information.pdf
8. ใช้คาพูดที่กระชับ (Use short texts)
การออกแบบภาพที่ใช้ในการนาเสนอ
จาเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้นกระชับตรงกับจุดหมาย
ที่ต้องการนาเสนอ อาจใช้แผ่นป้ายหรือข้อมูลสั้นๆ
มาสนับสนุนภาพ การทาเรื่องราวให้ดึงดูดความสนใจ
อาจใช้ตัวเลขมาสรุปเป รียบเทียบข้อมูลและควรใช้
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วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
ผลการวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง
การวิเคราะห์รูปแบบภาพยนตร์
โฆษณาเพื่อส่ งเสริม ภาพลักษณ์ องค์กรประเภท
ไม่แสวงหากาไร : กรณีศึกษา มูลนิธริ ักษ์ไทย ”
ของนางสาวอารีรัตน์ ใจประดับ และนายซามูแอล
ฟอร์ กเนอร์ ร่วมกับ การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลของ
ผู้วิจัยเอง โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์
ภาพยนตร์โฆษณาขึ้น จานวน 1 ชิ้น ความยาว
ประมาณ 30 วินาที -1 นาที หลังจากนั้นจะ
จัดทาแบบสอบถาม (Questionnaire survey) เพื่อ
เก็บข้อมูลวัดระดับความพึงพอใจในการรับชม
ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง แบ่ง
วิธีการดาเนินการวิจัย

ตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย
9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล Check your numbers)
ถ้านาเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟและแผ
นผังตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและภาพวาดและ
ต้องรู้วา่ ตัวเลขไหนควรใช้และไม่ควรมีอยู่ ด้วยวิธนี ี้จะทา
ให้อินโฟกราฟิกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ทาไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก (Make the file size
small)
ทาไฟล์อินโฟกราฟิกส์ให้เล็กเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึง
และดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และนาไปใช้ต่อได้ดีตามจุด
ประสงค์ที่ต้องการ ดาวน์โหลดเร็วและ
ใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอนข้อมูลใส่แฟลชไดร์ฟ
สามารถแนบไฟล์ ส่งอีเมล ไปให้ผู้อื่น
แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพควรใช้ไฟล์ที่มีคุณภาพ
สูงเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมสิ่งที่ไม่ ควรทาาในการออกแบบ
อินโฟกราฟิกส์
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นฤมล ถิ่นวิรัตน์ (2555) ได้ศึกษาถึงอิธพิ ล
ของอินโฟกราฟิกต่อการส่งสารข้อมลู เชิงซ้อน กรณี
ศึกษาโครงการ
“ รู้สู้ flood”พบว่าการจัด
เตรียมข้อมูลที่ดีและการออกแบบที่เหมาะสมทาให้ผู้คน
มี ความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผศ .ดร .วรลักษณ์ วงศ์โดยหวงั ศิริเจริ
ญ
(2557) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและ
รูปแบบของ อินโฟกราฟฟิกส์ ใน Infographic : The
New Communication Tool in Digital Age
มีการศึกษา ถึงเครื่องมือ (Tool) ในการสื่อสาร มีการคดิ
วิ ธี การที่ จะนาเสนอข้ อมูลอย่างไรให้น่าสนใจด้วย
วิธตี ่ างๆ ทั้ง Time line Based มี 2 แบบ คือ
แนวตั้ งและแนวนอน และแบบ Infogram และ
Visually ดังที่ได้รับความนิ ยม แบบThe Foundation
of Infographics. They are Visual, Content and
Knowledge อย่างไรก็ ตามไม่ มีก ารระบุ Evaluate
Criteria
ว่ า แบบใดดี ที่สุ ดที่จะมีประสิธภิ าพ
ดีที่สุดในการนาเสนอ

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
สูงสุด เมื่อฟังเรื่อง รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้นนี้แล้ว สามารถ
เข้าใจรับมือกับน้าท่วมได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.26 (คิด
เป็นร้อยละ65.2) รองลงมา ท่านนึกภาพเกี่ยวกับเรื่องที่
ท่านฟังและเข้าใจง่าย น่าสนใจหนือไม่ ค่าเฉลี่ย 3.04
(คิดเป็นร้อยละ 60.8) น้อยที่สุด ท่านเข้าใจเรื่องที่ท่าน
ได้ฟังนี้หรือไม่ ค่าเฉลี่ย 3.2 (คิดเป็นร้อยละ 60.4) และ
ท่านชอบเรื่องที่ท่านได้ฟังหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 3.02
(คิดเป็นร้อยละ 60.4)
กลุ่มที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
สูงสุด เมื่อท่านชมวิดิโอสื่อสร้างสรรค์นี้แล้วสามารถ
รับมือกับน้าท่วมได้อย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.74 (คิดเป็นร้อย
ละ 94.8) รองลงมา านเข้าใจการนาเสนอวีดีโอ
สร้างสรรค์นี้หรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.50 (คิดเป็นร้อยละ 90)
ท่านชอบวีดีโอสร้างสรรค์นี้หรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.48 (คิด
เป็นร้อยละ 89.6)
น้อยที่สุดภาพในการสื่อสาร
สร้างสรรค์เรื่อง รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น เข้าใจง่าย
น่าสนใจหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.18 (คิดเป็นร้อยละ 83.6)
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สรุป กลุ่มที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวม
ค่าเฉลี่ย 3.08 (คิดเป็นร้อยละ 61.7) กลุ่มที่ 2 มี
ความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.47 (คิดเป็นร้อยละ
89.5)
วิจารณ์
กลุ่มตัวอย่างเมื่อฟังอย่างเดียวทาให้กลุ่มตัวอย่าง
นึกภาพไม่ออก ไม่เข้าใจในตังละครที่จะสื่อออกมา แต่
กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อสร้างสรรค์ที่ได้ฟังทั้งเสียงและภาพ
ทาให้ดูแล้วสนุก เข้าใจง่ายในการนาเสนอเป็นการ์ตูน
สรุปผล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ สื่อ
สร้างสรรค์ของ รู้ สู้! Flood - กรุงเทพมหานคร องค์กรไม่แสวงผลกาไร ตอนที่ 1 รู้จักน้าท่วมให้มาก
ขึ้น เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 จานวน 1
ชิ้น แล้วนามาเปรียบเทียบกัน โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ทั้งหมด 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่
1 ผู้ที่ฟังเสียงโดยไม่เห็นภาพของเรื่อง รู้จักน้าท่วมให้
มากขึ้น จานวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ได้รับชม
ทั้งภาพและเสียง เรื่องสื่อสร้างสรรค์ของ รู้ สู้! Flood กรุงเทพมหานคร - องค์กรไม่แสวงผลกาไร ตอนที่ 1
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น จานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (
Questionnaire
survey) และนามาวิเคราะห์ผลเป็นแบบร้อยละหรือ
เป็นแบบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (Percentge;%) ทาการ
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นส่วนตัว
และข้อเสนอแนะผู้วิจัยจานามาสรุป และวิเคราะห์โดย
การบรรยายเชิงพรรณา ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลในแบบปฐมภูมิ คือ

ข้อมูลเชิงสารวจ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยจะจัดทาในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยเก็บ
รวบรวบรวม ข้อมูลในช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 และยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูแบบ
ทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่างๆ
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการ
กาหนดกรอบความคิดในการวิจัยครั้งนี้

เมื่อเปรียบเทียบตารางที่ 1 ในเรื่องของผู้ฟัง
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้ที่ฟังเสียงโดยไม่เห็นภาพของเรื่อง
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น การฟังโดยไม่มีภาพประกอบทา
ให้ผู้ฟังนึกภาพไม่ออก หรือพอเข้าใจ แต่ไม่น่าสนใจ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวพอคร่าวๆ ไม่มีจุดดึงดูดให้ติดตาม
หรือจดจา กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ได้รับชมทั้งภาพและเสียง
เรื่องสื่อสร้างสรรค์ของ รู้ สู้! Flood - กรุงเทพมหานคร
- องค์กรไม่แสวงผลกาไร รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น ผู้ชมมี
ความรู้สึกชอบเหมือนนั่งดูการ์ตูนวิชาการที่ดูง่ายได้
ประโยชน์ มีเอกลักษณ์น่าจดจา นาเสนอด้วยภาพและ
การเล่าเรื่องที่สดใส ตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัย
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เมื่อเปรียบเทียบตารางที่ 2 ในเรื่องของผู้ฟัง
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้ที่ฟังเสียงโดยไม่เห็นภาพของเรื่อง
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น ผู้ฟังเกิดความสงสัย ฟังแล้วไม่
ก่อให้เกิดการคิดตาม ทาให้ไม่น่าสนใจที่จะฟังต่อ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ที่ได้รับชม ทั้งภาพและเสียง เรื่อง สื่อ
สร้างสรรค์ของ รู้สู้! Flood - กรุงเทพมหานคร - องค์กร
ไม่แสวงผลกาไร
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น
ผู้ชมมี
ความรู้สึกคิดตาม สนุกกับการนาเสนอในรูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชั่น ที่สามารถนาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนาเสนอผ่าน
สื่อสร้างสรรค์ได้อย่างดี ทาให้ผู้ชมจดจาตัวละครได้ มีเท
คนิดในการจดจา โดยสร้างเอกลักษณ์ของตัวละคร

เมื่อเปรียบเทียบตารางที่ 4 ในเรื่องของผู้ฟัง
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้ที่ฟังเสียงโดยไม่เห็นภาพของเรื่อง
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น ผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆ พอจับใจความ
ได้ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ได้รับชมทั้งภาพและเสียง เรื่อง
สื่อสร้างสรรค์ของ รู้สู้! Flood - กรุงเทพมหานคร องค์กรไม่แสวงผลกาไร รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น ผู้ชมจา
ตัวละครได้ เวลาเกิดเหตุการณ์จริงสามารถนึกถึงสื่อ
สร้างสรรค์นี้ เป็นที่จดจาสาหรับสื่อสร้างสรรค์เรื่องนี้
ทาให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ สามารถมีสติและรับมือกับการ
เตรียมตัวเมื่อเกิดสภาวะน้าท่วมได้ โดยไม่ตื่นตระหนก
จนเกินเหตุ การรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

เมื่อเปรียบเทียบตารางที่ 3 ในเรื่องของผู้ฟัง
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้ที่ฟังเสียงโดยไม่เห็นภาพของเรื่อง
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น ผู้ฟังเกิดความสงสัย การสร้างตัว
ละครไม่น่าจดจา ไม่น่าติดตาม กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ได้
รับชมทั้งภาพและเสียง เรื่อง สื่อสร้างสรรค์ของ รู้สู้!
Flood - กรุงเทพมหานคร - องค์กรไม่แสวงผลกาไร
รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น ผู้ชมมีความรู้สึกคิดตาม สนุกกับ
การนาเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ที่สามารถนา
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนาเสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์ได้อย่างดี
ทาให้ผู้ชมจดจาตัวละครได้ มีเทคนิดในการจดจา โดย
สร้างเอกลักษณ์ของตัวละคร
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สรุปจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าใน
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้รับชมทั้งภาพและเสียง
เรื่องสื่อสร้างสรรค์ของ รู้ สู้! Flood - กรุงเทพมหานคร
- องค์กรไม่แสวงผลกาไร ตอนที่ 1 รู้จักน้าท่วมให้มาก
ขึ้น ชอบมากว่า กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ฟังเสียงโดยไม่เห็นภาพ
ของเรื่อง รู้จักน้าท่วมให้มากขึ้น เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ 2 มีการนาเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น สีสัน
สดใส ชวนมอง ดึงดูดผู้ชมด้วยปลาโลมาน่ารักเป็น
สัญลักษณ์ที่โดนเด่น และจดจาง่าย สามารถดูแล้ว
เข้าใจ ดูได้ทุกเพศทุกวัยวิธีการเล่าเรื่อง มาจากเรื่องที่
เกิดขึ้นจริงผ่านการตูนแอนิเมชั่น ทาให้ผู้ชมสื่อ
สร้างสรรค์ชุดนี้เข้าใจว่าน้าท่วมเกิดมาจากสาเหตุอะไร
ควรตั้งสติในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การรับ
ข้อมูลข่าวสารที่พอดี และพอสมควร
ข้อเสนอแนะ
สามารถนาไปใช้กับการเรียนการสอนโดยใช้ภาพ
ประกอบการบรรยาย การสื่อสารภายในชุมชน
รูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี
ทาให้ผู้รับสารเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ได้ดีในทาง
ปฏิบัติ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การศึกษา การพัฒนาและความสาคัญใน
การออกแบบสื่อเชิงภาพและวิดีโอ ที่มีต่อสังคมและ
ชุมชน สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน ผู้สร้างสรรค์ สื่อ
สร้างสรรค์ของ รู้ สู้! Flood - กรุงเทพมหานคร องค์กรไม่แสวงผลกาไร ตอนที่ 1 รู้จักน้าท่วมให้มาก
ขึ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยและข้อมูล
ต่างๆ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง

และสื่อใหม่ รวมถึงคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่านสาหรับความ
ช่วยเหลือที่ทาให้การวิจัยครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครู
บาอาจารย์ ครอบครัว มิตรสหายทั้งหมดของผู้วิจัยที่
คอยเป็นกาลังใจและสนับสนุนเรื่อยมา และผู้วิจัยหวัง
ว่าการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ เรื่องการศึกษา การ
พัฒนาและความสาคัญในการออกแบบสื่อเชิงภาพและ
วิดีโอ ที่มีต่อสังคมและชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนในรูปแบบสื่อการสร้างสรรค์ผ่านภาพยนตร์สั้น
และเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาสังคมในรูปแบบของ
สื่อการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
การใช้สีในอินโฟกราฟฟิกส์ ที่มา: จงรัก เทศนา,
อินโฟกราฟฟิกส์(Infographic),
http://www.krujongrak.com/infographics/
infographics_information.pdf
กิดานันท์ มลิทอง. (๒๕๔๓). เทคโนโลยีการศึกษาและ
นวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. (๒๕๔๔). สื่อการสอนและการฝึกอบรม : จากสื่อ
พื้นฐานถึงสื่อ
ดิจิทัล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. (๒๕๔๘). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๕). คู่มือการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้
ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย Iอ้ไก่อO่ u™
..... อ่านต่อได้
ที:่ https://www.gotoknow.org/posts/3832
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อินโฟกราฟิกรายงานความคืบหน้าคะแนนนิยมในการ
เลือกตั้ง ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาในปี 2008
ที่มา : อาศิรา พนาราม, Infographic
เทรนด์มาแรงในสังคม “เครือข่ายนิยม”,
เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://article.tcdcconnect.com/ideas/infogra
phic

ที่มา : อาศิรา พนาราม, Infographic
เทรนด์มาแรงในสังคม “เครือข่ายนิยม”,
เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก

http://article.tcdcconnect.com/ideas/infogra
phic

Hyperakt’s
Josh
Smith
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ ได้ค้นพบกระบวนการ
ที่ดีในการออกแบบ อินโฟกราฟิกส์
(Infographics) 10 ขั้นตอน
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The Study the Factors for their Success and Failure in Business from the Hawkers
Working in 10 Markets in Ratchaburi from the Hawkers Working in Ratchaburi
การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด
จังหวัดราชบุรี
อัจฉรียา โชติกลาง1
ABSTRACT
The objectives of this research
were to study the factors for their success and
failure in business where sold the oldest 10
Market fair in each district, Ratchaburi.
The samples used in this study
were chosen from 520 hawkers who worked in
those markets with Accident Sampling
method. The instruments used in the
study was close – ended 1-5 Rating Scale
questionnaires. The reliability was at 0.941. The
statistics used for data analysis were factor
analysis.
The results showed as follows;
The factors for the hawkers’ success and
failure in business: From the survey, These are
1) skills for an entrepreneur, 2) skill in handling
retail, 3) skill for learning about product s’
qualification, 4) skill in learning about
regulations, 5) skills of leadership, 6) family

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง, โทรศัพท์ 0-8414-1310--9, e-mail : atchareeyafai@gmail.com

preparation, 7) the readiness to start business,
8) the availability of the social network, 9 ) the
availability of product manufacturing, and 10)
the availability of funds. The suggestion of
the study was preparation of training
courses for hawkers such as product
knowledge,
Entrepreneur,
customer
partnership, manufacturing and finance.
Keywords :The factors for success and failure
in business, Hawkers working, Markets in
Ratchaburi
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด ที่ขายในตลาดนัดที่
เก่าแก่ที่สุดในแต่ละอาเภอ จานวน 10
ตลาด
ต่อจากนั้นทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะ
เป็นด้วยวิธีการแบบบังเอิญ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ พ่อค้าเร่ในตลาดนัดจานวน 520 คน
กาหนดพื้นที่ในการเก็บรวบรวมแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.941 สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
การใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (
factor
analysis) เพื่อจัดกลุ่ม
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ผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของผู้ประกอบการ
สามารถจัดกลุ่มได้ 10 กลุ่ม การวิเคราะห์องค์ประกอบ
พบว่า ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของผู้ประกอบการ
พ่อค้าเร่ตลาดนัด จะประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ
คือ 1) ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ 2) ทักษะทาง
ด้านการจัดการร้านค้าปลีก 3) ทักษะทางด้านความรู้
เรื่องสินค้า 4) ทักษะทางด้านความรู้เรื่องกฎระเบียบ
5) ทักษะทางด้านการเป็นผู้นา 6) ความพร้อมทางด้าน
ครอบครัว 7) ความพร้อมในการดาเนินธุรกิจ 8) ความ
พร้อมทางด้านเครือข่ายสังคม 9) ความพร้อมทาง
ด้านการผลิต 10) ความพร้อมทางด้านเงินทุน สาหรับ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์ คือ เพื่อนาไป
จัดทาหลักสูตรอบรมให้ผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ผู้ประกอบการ ลูกค้า เครือข่าย
การผลิตและเงินทุน
คาสาคัญ : ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จ ผู้ประกอบการพ่อค้า
เร่ ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี
บทนา
อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดัง
ปรากฏหลักฐานในสมัยพ่อขุนรามคาแหง ระบบการค้า
ขายจะเป็นแบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ ต่อมา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มมีการ
ค้าขายผ่านทางเรือไปตามแม่น้าลาคลอง สินค้าที่ขาย
จะเป็นผลผลิตทางการเกษตร จนกระทั่งมี การทา
สนธิสัญญากับ ต่างชาติ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบเพื่อยังชีพไปเป็นระบบการผลิตเพื่อการค้า ทาให้
ในปัจจุบันรูปแบบการประกอบอาชีพของพ่อค้าเร่มี
การเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้รถแทนเรือเพื่อเป็นพาหนะ
ในการตระเวนขายสินค้าส่วนเกินทางการเกษตรตาม
บริเวณลานวัด หรือบนทางเท้า ริมถนนที่รถวิ่งผ่านไป
มาเพื่อความสะดวกใ นการจับจ่าย ที่คนโดยทั่วไป

เรียกว่า “ตลาดนัด” เนื่องจากวันและเวลาที่ขายจะมี
ขึ้นเฉพาะในวันที่กาหนด ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็น
พ่อค้าเร่จะนัดหมายกันมาขายและซื้อสินค้า
การเพิ่มยอดขายในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็น
การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่นั้น จะต้องมียุทธวิธีการ
แข่งขันทางด้านการตลาด เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง
ทางด้านต่าง ๆ ดังนั้นความสาเร็จธุรกิจขนาดย่อม มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวมีสาเหตุมาจาก
ผ้ประกอบการสามารถตัดสินใจตามลาพัง มีจานวน
ผู้บริโภคน้อย แต่เป็นผู้บริโภคประจาที่มีปริมาณการซื้อ
หรือการใช้บริการอย่างสม่าเสมอ จึงสามารถเอาใจใส่
ใกล้ชิดผู้บริโภคได้ และเรียนรู้ความต้องการของ
ผู้บริโภค จากการดาเนินงานติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง
และเกิดจากแรงจูงใจจากผลกาไรของธุรกิจ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมจะทุ่มเททรัพยากรและแรงกาย
แรงใจอย่างเต็มที เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของตนประสบ
ความสาเร็จเพราะกาไรที่ได้มาเป็นของผู้ประกอบการ
ทั้งหมด (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ ( 2547, หน้า 8 – 9)
ดังนั้นนักขายหรือผู้บริหารการตลาดหรือการขายควร
จะต้องคานึงถึง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องราคา คุณภาพ
คุณสมบัติ คุณประโยชน์ของสินค้า รวมทั้งกติกา
เงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างผู้ผลิต ผู้จาหน่ายหรือร้านค้า
เสมอ ความสาคัญของยอดขายหรือคาสั่งซื้อหรือบริการ
ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงแต่ละ
องค์กร นักขายต้องให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การเสนอขายนั้นจะเน้นบริการลูกค้าเป็นหลักทั้งก่อน
ระหว่างและภายหลังคาสั่งซื้อไปแล้ว การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และมีช่องทางที่
หลากหลายในการกระจายสินค้า (สมชาติ กิจยรรยง
,2556, หน้า 43 – 44) ดังนั้นพ่อค้าเร่ที่ขายปลีกหากจะ
ประสบความสาเร็จนั้นจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนและ
พัฒนากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องทาการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมได้ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่
ไม่สามารถควบคุมได้
ปัจจุบันมีตลาดนัดเกิดขึ้นจานวนมาก ทาให้
ผู้ซื้อได้เปรียบในการที่จะสามารถเลือกสถานที่และผู้ขาย
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ที่จะทาการซื้อได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้ ผู้ขายบางราย
สามารถดาเนินธุรกิจอยู่ได้หลายสิบปี แต่บางราย
ประสบปัญหาขาดทุนและเลิกกิจการไปในที่สุด ดังจะ
เห็นได้ว่าในประเทศไทยมีจานวนผู้ประกอบน้อยกว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจเนื่องมาจากอาชีพค้าขาย
มักจะเรียนรู้และสืบทอดกิจการจากครอบครัว จึงใช้
วิธีการขายแบบดั้งเดิม หรือเกิดจากการลองผิดลองถูก
ในการนาสินค้า ที่ตนเองมีความถนัดในการผลิตหรือซื้อ
มานา ไปทดลองขาย ทาให้ไม่มี การปรับเปลี่ยนตาม
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้อง
เลิกกิจการไป จากความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้
ทาการศึกษา องค์ประกอบ ปัจจัย ชี้วัด ความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด จังหวัดราชบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
เพื่อที่จะศึกษา
องค์ประกอบปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด จังหวัดราชบุรี จะได้
เป็นข้อมูลในการจัดทาหลักสูตรสาหรับการอบรม
ผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ให้สามารถต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
เนื้อเรื่อง
กรอบแนวคิดการดาเนินง านได้จากแนวคิดของ
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2550, หน้า 139 - 155 ) ได้
กล่าวถึง ปัจจัยกาหนดความสาเร็จและความล้มเหลว
ของธุรกิจ ว่า เป็นปัจจัยกาหนดความสาเร็จและ
ความล้มเหลวมีอยู่มากมายหลายประการ ทั้งด้าน
ระบบงาน ระบบเงิน และระบบบุคลากร
ผู้ประกอบการ
พ่อค้าเร่ตลาด
นัด
ปัจจัยชี้วัด
ความสาเร็จ

ชุดความรู้
เกี่ยวกับกลวิธี
การขายและ
ตัวชี้วัดซึ่งเป็น
ปัจจัยชี้วัด
ความสาเร็จ

* ชุมชน

* เข้มแข็ง
* พึ่งตนเอง
ได้

วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วย ภาษาที่เข้าใจง่าย
โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และเป็น
ส่วนที่บรรยายวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยว่ามี
ขั้นตอนในการทาอย่างไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าเร่ตลาดนัด
ภายในจังหวัดราชบุรี ที่ขายในตลาดนัดที่มีอายุตั้งแต่
10 ปีและมีอายุเก่าแก่ที่สุดในแต่ละอาเภอ จานวน 10
ตลาด ต่อจากนั้นจะทา การสุ่มตัวอย่าง แบบไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็นด้วยวิธีการแบบบังเอิญ ( accidental
sampling) ให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 520
ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิดแบบ
เลือกตอบและแบบให้ประมาณค่า โดยนาไปทดลองใช้
(Try – out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 30 คน ก่อนเก็บข้อมูลจริงและนากลับมาหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach's
alpha coefficient) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นได้ของแบบสอบถามที่ .941 ซึ่งถือว่า
ยอมรับได้ เพื่อหา ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของ การ
ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าเร่ที่เป็นกระบวนการที่สาคัญ
ยิ่งในการประกอบอาชีพพ่อค้าเร่ตลาดนัด
2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยทา
การวิเคราะห์ ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของผู้ประกอบการ
พ่อค้าเร่ตลาดนัด โดยการใช้สถิติการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) เพื่อจัดกลุ่ม
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยชี้วัดความสาเร็จ
ของ
ผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด ผู้วิจัยได้นาปัจจัยชี้วัด
ความสาเร็จที่ได้จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง กับธุรกิจขนาดย่อม มาสร้างเป็นข้อคาถาม
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เกี่ยวกับ ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จ จานวน 47 ข้อ เพื่อ
นามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ
พ่อค้าเร่ตลาดนัด จานวนทั้งสิ้น 520 ตัวอย่าง แล้ว
นามาวิเคราะห์องค์ประกอบกลวิธีการขายที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดองค์ประกอบจะมีขั้นตอน
3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นของการตรวจสอบตัวแปรและ
เงื่อนไขการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ค่า
KMO ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ .914 มากกว่า 0.5
และมีค่าเข้าใกล้ 1 และการทดสอบนัยสาคัญของค่า
สหพันธ์พบว่ามีนัยสาคัญทางส ถิติที่ .000 เมื่อสกัด
องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่าแต่ละองค์ประกอบ
สามารถอธิบายตัวแปรเดิมแต่ละตัวลดลงจาก 1 เหลือ
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง .47 - .83 (2) ขั้นของการ
สกัดองค์ประกอบ
โดยวิธีการหมุนแกนปัจจัย
(rotation) ด้วยวิธีหมุนแกน แบบ varimax และ
พิจารณาองค์ประกอบที่มี ค่า eigenvalue มากกว่า
1 ขึ้นไป ปรากฏว่าสามารถสกัดองค์ประกอบ (Factor)
ได้ทั้งหมด 10 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ค่าไอเกน
1
14.642
2
3.844
3
2.244
4
2.049
5
1.461
6
1.387
7
1.312
8
1.161
9
1.090
10
1.059

พบว่าองค์ประกอบทั้ง 10 อธิบายความ
แปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 64.36 ซึ่งมากกว่าร้อยละ
60 หมายความว่า ชุดตัวแปรที่นามาวิเคราะห์สามารถ
นามาใช้อธิบายประเด็นที่ศึกษาได้ (3) ขั้นของการหมุน
แกน ( Rotation) ในที่นี้ใช้การหมุนแกนแบบ
orthogonal แบบ varimax ซึ่งมีข้อดีคือทาให้การ
แบ่งแยกองค์ประกอบมีความชัดเจน ผลการหมุนแกน
พบว่า ตัวแปรมีน้าหนักองค์ประกอบเด่นชัดใน
10
องค์ประกอบ ของปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้ประกอบพ่อค้าเร่ตลาดนัด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 10
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 10.08 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 10 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย ความมุ่งหวัง ที่จะ
สร้างโอกาสและตั้งใจที่จะนาตนเองไปสู่ความสาเร็จ
ความกล้าเสี่ยงและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนโดย
ไม่ลังเล การมีเหตุผลและความมั่นใจพร้อมก้าวสู่
การเป็นนักขายที่ดีได้ ความกล้าพบกับปัญหาทุกด้านที่
เกิดขึ้นอย่างมีสติ การพัฒนาวิธีการขายแบบใหม่อยู่
ตลอดเวลา ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ มี
การเก็บสะสมเงินเพื่อขยายกิจการ มีความกล้าที่จะ
ดาเนินกิจการด้วยความสามารถของตัวเอง
มี
ความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนากิจการ
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ข้อความทั้ง 10 ข้อความ
เป็นกลุ่มข้อความที่เ กี่ยวกับ การเป็นผู้ประกอบการที่
จะต้องมีลักษณะเฉพาะที่สามารถทาให้ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ จะต้องมี
ความมุ่งหวัง กล้าเสี่ยง การมีเหตุผล ความกล้าพบกับ
ปัญหาทุกด้าน การพัฒนาวิธีการขาย ความซี่อสัตย์
สุจริต การเก็บสะสมเงิน และความสามารถใน
การปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ จึงได้ทาการกาหนดชื่อ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

61

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

องค์ประกอบนี้ว่า
ทักษะ ทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
องค์ประกอบที่
2 ประกอบด้วย 5
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 19.12 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 5 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย รูปแบบการจัดที่ตั้ง
ของร้านค้าในตลาดนัด สามารถเดินเลือกซื้อของได้
สะดวก ไม่แออัด ตลาดนัดตั้งอยู่ในย่านธุรกิจหรือ
ชุมชน ร้านค้ามีขนาดพื้นที่กว้างขวาง ภายในร้านมี
อากาศถ่ายเทสะดวก และ ภายในร้านมีแสงสว่างที่
เพียงพอ ซึ่งข้อความทั้ง 5 ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความ
ที่เ กี่ยวกับ การจัดการร้านค้าปลีกจะต้องมีการเลือก
รูปแบบการจัดที่ตั้งของร้านค้า สถานที่ตั้งของตลาดนัด
ขนาดของร้านค้า บรรยากาศภายในร้าน จึงได้ทา
การกาหนดชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
ทักษะทางด้าน
จัดการร้านค้าปลีก
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 5
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 27.71 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 5 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย มีแนวทางการพัฒนา
ภายในร้านค้าของตนเองให้มีความก้าวหน้าตลอดเวลา
มีความรู้ในการคิดคานวณต้นทุนกาไรเพื่อวางแผนการ
ขาย มีความรู้ในการหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการอย่าง
เหมาะสม มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่จะซื้อสินค้าได้
ในราคาถูก และ มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นลงของราคา
ซึ่ง ข้อความทั้ง 5
ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความที่
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการสินค้าจะเกี่ยวกับการคิด
คานวณต้นทุน การหาสินค้า การหาข้อมูลแหล่งซื้อ
และการขึ้นลงของราคา จึงได้ทาการกาหนดชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ทักษะทางด้านความรู้เรื่องสินค้า
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 6
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 36.05 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 6 ข้อความ

ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย นาความรู้ในเรื่อง
กฎหมาย เทศบัญญัติของเทศบาล และระเบียบที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการทางาน
ทาเลการค้ามีระบบ
สาธารณูปโภค (น้า ไฟฟ้า ห้องน้า) ที่เพียงพอ ทาเล
การค้ามีที่จอดรถเพียงพอเอื้ออานวยต่อการค้า การ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น นโยบายที่ช่วย
แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เป็นต้น
การได้รับ
การสนับสนุนจากเอกชน เช่น การให้กู้ยืมเงินในอัตราที่
ต่า เป็นต้น และการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เช่น
การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นต้น ซึ่งข้อความทั้ง 6
ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความที่เ กี่ยวกับ กฎระเบียบที่มี
การตกลงกันเพื่อให้ปฏิบัติ จะได้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในสังคม ดังนั้นจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ เทศบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานราชการและเอกชน การให้บริการ
การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ทาการกาหนด
ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ทักษะทางด้านความรู้เรื่อง
กฎระเบียบ
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 4
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 42.38 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 4 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย มีความมานะอดทนใน
การทางานและรอคอยผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ มีระเบียบวินัยในการทางาน โดยไม่เคยหยุด
ไปขายของ มีระเบียบวินัยในการควบคุมตนเองในทุก
ด้าน และมีความสามารถในการนาความคิดใหม่หรือ
การใช้ประโยชน์มาปรับเปลี่ยนสินค้าให้เป็นรูปแบบใหม่
ซึ่งข้อความทั้ง 4 ข้อความเป็นกลุ่มข้อความที่เ กี่ยวกับ
การเป็นผู้นาจะต้องมีเป้าหมาย มีความเอาใจใส่ต่อ
งาน มีความเพียรพยายามที่จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับ
งานและมีความคิดริเริ่ม จึงได้ทาการกาหนดชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ทักษะทางด้านการเป็นผู้นา
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องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย 3
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 47.47 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 3 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย มีความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้คล่อง สมาชิกในครอบครัวช่วยกัน
ค้าขาย และสมาชิกในครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระงาน
บ้าน ซึ่ง ข้อความทั้ง 3 ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความที่
เกี่ยวกับ กลุ่มสังคมที่มีมาทากิจกรรมร่วมกัน มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน และมีความเห็นร่วมกัน โดยจะ
เป็นกลุ่มปฐมภูมิที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นญาติหรือ
กลุ่มเพื่อนสนิท ที่จะต้องมีความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยในการค้า
ขายและแบ่งเบาภาระงานบ้าน จึงได้ทาการกาหนดชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ความพร้อมทางด้านครอบครัว
องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วย 5
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 52.41 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 5 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย นาประสบการณ์ที่
ผ่านมาของการดาเนินงานมาปรับปรุงการทางาน ชอบ
ศึกษาหาประสบการณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือติดตามข้อมูล
ทางธุรกิจตลอดเวลา เพื่อหาลู่ทางใหม่ในการดาเนิน
ธุรกิจ พยายามทางานให้ดีที่สุด โดยใช้ความสามารถ
และสติปัญญา เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ การติด
ป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และที่ตั้งของตลาดนัดใกล้
บ้านหรือสถานที่ทางาน ทาให้เดินทางสะดวก ข้อความ
ทั้ง 5 ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความที่เ
กี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ
ได้นั้น จะต้องมีประสบการณ์ มีการใช้ความสามารถ
และสติปัญญาในการทางาน จึงได้ทาการกาหนดชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ความพร้อมในการดาเนินธุรกิจ
องค์ประกอบที่ 8 ประกอบด้วย 3
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 56.92 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 3 ข้อความ

ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย การมีญาติหรือเพื่อน
คอยให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย การมี
เพื่อนหรือญาติที่สามารถพึ่งพาหรือให้ความช่วยเหลือใน
การค้าขาย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายบริเวณใกล้เคียง
ซึ่ง ข้อความทั้ง 3
ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความที่
เกี่ยวกับ เครือข่ายที่จะคอยช่วยเหลือ เกื้อกูลกันทั้งใน
เรื่องธุรกิจและเรื่องส่วนตัว ได้แก่ ญาติหรือเพื่อนที่ให้
ข้อมูลและความช่วยเหลือในการค้าขาย หรือการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายในบริเวณใกล้เคียง จึงได้ทา
การกาหนดชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความพร้อมทางด้าน
เครือข่ายสังคม
องค์ประกอบที่ 9 ประกอบด้วย 4
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 61.06 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 4 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย มีการวางแผนและ
ควบคุมด้านการเงินการบัญชี เช่น การจัดทาบัญชี
รายรับ รายจ่าย มีการวางแผนและควบคุมในการจัดซื้อ
วัสดุ วัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ในแต่ละครั้งอย่าง
รอบคอบ จัดหาวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์จาก
ชุมชน และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ซึ่งข้อความ
ทั้ง 4 ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความที่เ กี่ยวกับ การ
ดาเนินการผลิต จะต้องเกี่ยวข้องกับการวางแผนทาง
การเงิน การจัดซื้อวัตถุดิบ และการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการผลิต เพื่อให้การผลิตสามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้ทาการกาหนดชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
ความพร้อมทางด้านการผลิต
องค์ประกอบที่ 10 ประกอบด้วย 2
ข้อความ (item) ซึ่งสามารถอธิบาย ความผันแปรของ
ตัวแปรได้ร้อยละ 64.36 ทั้งนี้ข้อความทั้ง 2 ข้อความ
ในองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย มีทุนของตนเอง โดย
ไม่ต้องกู้ยืมใคร และสามารถหาแหล่งเงินกู้ด อกเบี้ยต่า
ได้ ซึ่ง ข้อความทั้ง 4 ข้อความ เป็นกลุ่มข้อความที่
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทางด้านการผลิตสินค้าจะ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

63

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้านเงินทุน ในเรื่องแหล่ง
เงินทุน จึงได้ทาการกาหนดชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
ความพร้อมทางด้านเงินทุน
อภิปรายผล
พ่อค้าเร่หากจะประสบความสาเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ ในยุคที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง จาเป็นต้องมี
ความรู้หรือคุณลักษณะหรือความพร้อมในการที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เดโช
ธนโชคจินดา ( 2550) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
ประสบความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พบว่า ปัจจัยหลักที่ทาให้ประสบความสาเร็จ คือ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ คุณภาพของสินค้า
นอกจากนั้น ปวีณ์สุดา พงษ์โอภาส ( 2553)
ได้
ทาการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจาหน่ายสินค้าตาม
ตลาดนัดของผู้ขาย เขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจาหน่ายสินค้า คือ ด้าน
สินค้า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้าน
การบริหารจัดการและการส่งเสริมการตลาด ดังนั้นถ้า
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาด
ได้ทาการสอนเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจ
ประสบความสาเร็จให้กับนักศึกษาที่จบออกไปหรือ
จัดเป็นหลักสูตรอบรมให้กับผู้ที่ต้องการจะประกอบ
อาชีพค้าขาย เพื่อจะได้มีความรู้ในการที่จะดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างประสบความสาเร็จ ส่งผลให้ชุมชนยั่งยืน
สรุปผล
ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จของผู้ประกอบการที่จะ
ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จะต้องมีความรู้หรือ
คุณลักษณะหรือความพร้อม ดังนี้
1. ทักษะทางด้านการเป็นผู้ประกอบ จะเกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะที่ต้องเป็นคนกล้าเสี่ยงที่จะขยายกิจการ
มีความซื่อสัตย์และมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ทักษะทางด้านการจัดการร้านค้าปลีก จะ
เกี่ยวข้องกับผังการจัดที่ตั้งร้านและชุมชน สถานที่ตั้ง
ตลาดการตกแต่งภายในร้าน

3. ทักษะทางด้านความรู้เรื่องสินค้า จะเกี่ยวข้อง
กับความรู้ในคิดคานวณต้นทุนกาไรเพื่อวางแผนการขาย
การหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ แหล่งที่ซื้อสินค้า
4. ทักษะทางด้านความรู้เรื่องกฎระเบียบ จะ
เกี่ยวข้องกับ เทศบัญญัติของเทศบาลและระเบียบใน
การทางาน
5. ทักษะทางด้านการเป็นผู้นา จะเกี่ยวข้องกับ
การมีความมานะอดทนในการทางาน การมีระเบียบ
วินัยในการทางานและการควบคุมตนเอง มีการ
สร้างสรรค์สินค้ารูปแบบใหม่
6. ความพร้อมทางด้านครอบครัว จะเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกในครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระงานค้าขายภาระ
งานบ้าน
7. ความพร้อมในการดาเนินธุรกิจ จะเกี่ยวข้องกับ
การนาประสบการณ์มาปรับปรุงงาน ทาการศึกษาหา
ประสบการณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้น หาลู่ทางใหม่ใน
การดาเนินธุรกิจ
8. ความพร้อมทางด้านเครือข่ายสังคม จะเกี่ยวข้อง
กับการมีผู้คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขาย การมีผู้ให้
ความช่วยเหลือในการขาย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคน
รอบข้าง
9. ความพร้อมทางด้านการผลิต จะเกี่ยวข้องกับ
มีการวางแผนและควบคุมในการจัดด้านการเงิน การ
จัดซื้อวัสดุ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
10. ความพร้อมทางด้านเงินทุน จะเกี่ยวข้องกับ มี
ทุนของตนเอง โดยไม่กู้ยืมใคร และการหาแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่า
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ประโยชน์
ผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ยังมีความ
จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผู้ประกอบการ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความ
พร้อมทางด้านเครือข่าย การผลิตและเงินทุน
ซึ่งสามารถนาไปสู่การจัดทาหลักสูตรต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรทาการวิจัย ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จ
ของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด โดยแยกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ขายในตลาดนัดและ
ใน
เขตภาคอื่น ๆ ด้วย
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The Human Resource Management Policy of the Academic Personnels
in Rajabhat Universities
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชฎาพร โพคัยสวรรค์11พรนภา เตียสุธิกุล2 บุญเลิศ ไพรินทร์3
ABSTRACT

degrees and ranks and 3) the manner in which policies
were implemented.
2. the performance of the academic personnels in
the universities was found at high level overall but
foremost was behaviors and then was outcomes.
3. the outcome of the relation between the human
resource management policies and the productive
performance of the academic personnels in the
universities were correlated at high level overall. The
aspects of the policies (namely the ways in which
policies concerning promotions of the personnels
members’ academic degree, the policies were
perceived to establish systematic and consistent
development and ranks and the manner in which
policies were implemented), and their effects on work
performance were also found to be highly correlated
in respective order, at 0.05 level of significance.
4. In regard to the variables affecting working
performance of academic personnels in Rajabhat
Universities, which included leadership, organizational
culture, and human resource developmental activities,
it was found that they had positive correlation with the
academic personnels’ working performance with
statistical significance (p<.05>)

The purposes of the study were to : 1) survey
attitudes of the academic personnels from Rajabhat
Universities toward the human resource management
policies, 2) examine the performance of the academic
personnels in Rajabhat Universities, 3) investigate the
relation between human resource management
policities for academic personnels and those policies’
potential effects on their performance and 4) examine
variables affecting the performance of the academic
personnels in Rajabhat Universities, by using
quantitative research methodology. The sample
consisted of 390 academic personnels from Rajabhat
Universities drawn by two-stage sampling which, in the
study, referred to the methods of simple random
sampling mixed with proportional allocation. Statistical
data analysis was conducted by measuring frequency,
percentage, standard deviation, Peason correlation
coefficient as well as multiple regression analysis.
The findings revealed :
1. the level of satisfaction of the academic
personnels in Rajabhat Universities toward the human
resource management policies was high overall, and
included satisfaction in regards to the following factors
ranked in descending order: 1) the ways in which Keywords : Human Resource Management Policies
policies were perceived to establish systematic and of Academic Personnels, Performance, Factors,
consistent development 2) the policies concerning Influence, Rajabhat Univesities
promotions of the personnels menbers, academic
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
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คําสําคัญ : นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการ ผลการปฏิบัติงาน ปัจจัย อิทธิพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับผล
การปฏิ บั ติ ง านของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 4) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
การปฏิ บั ติ ง านของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ กลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 390 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสอง
ขั้นตอน คือ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย และสุ่มตัวอย่างแบบจัดสรร
แบบสั ด ส่ ว น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค วามถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับ ความคิ ด เห็ น ของทรั พยากรมนุ ษ ย์ส าย
วิชาการในมหาวิท ยาลัยราชภัฏที่มีต่อ นโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณานโยบายแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับดังนี้ 1)
นโยบายการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2) นโยบาย
การยกระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ และ 3 )
นโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรองรับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ
2. ผลการปฏิ บั ติ ง านของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าย
วิชาการในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี
และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับดีทุก
องค์ ป ระกอบ เรี ย งตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ 1) พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงาน และ 2) ผลลัพธ์ของงาน
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับ ผลการปฏิ บัติ ง านของทรั พยากรมนุษ ย์ สายวิชาการใน
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ในภาพรวมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะดั บ สู ง
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของนโยบายแต่ละด้านกับผล
การปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า นโยบายการยกระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ตําแหน่งทางวิชาการ นโยบายการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และนโยบายการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
รองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ระดับสูงอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามลําดับไปในทิศทาง
เดียวกัน
4. ปัจจัยพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานใน
องค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพล
ต่อ ผลการปฏิ บัติ ง านของทรั พยากรมนุ ษ ย์ สายวิ ชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษามาเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
กอรปกั บเพื่ อให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึ่งมีนโยบายในการจัดกลุ่มการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในกลุ่มการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ได้ มี มติ เห็ นชอบโครงการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยกลุ่ มใหม่ เพื่ อ
ยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย แต่มีเงื่อนไขให้
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ปรับทิศทางและเป้าหมายให้เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของตนเองที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การพั ฒนาท้ องถิ่นให้ มีความเข้มแข็ งและยั่งยืน (สํานักงานที่
ประชุ มอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ , 2557) ที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงได้จั ดทําแผน
ยุ ทธศาสตร์ เพื่ อยกคุ ณภาพมาตรฐานมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสู่
คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567)โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่
6 ว่าด้วยเรื่องการยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากร
สู่สากลซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในขณะเดียวกันการบริหารองค์กรยุคปัจจุบันเน้นการ
พัฒนาไปที่ทรัพยากรบุคคลอย่างสูงสุดชนิดที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อน ทุนมนุษย์ในองค์กรยุคใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีปัญญาเพื่อ
นํามาใช้ในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในรู ปแบบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทรัพยากรบุคคลต่อจาก
นี้ ไ ปจะต้ อ งมี ทั้ ง ความสามารถ (Ability) ความเชี่ ย วชาญ
(Competence) และความเป็นมืออาชีพ (Professional) อย่าง
แท้จริง โดยจะต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะเพื่อนําพาตนเองและองค์การให้มีความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องทําอย่างมีกระบวนการโดยกําหนด
เป็นนโยบายและนโยบายที่ดีต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ สรรหา พัฒนา รักษาไว้
และใช้ประโยชน์ (จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, 2548) หากองค์การ
ใดสามารถพัฒนาและธํารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการ องค์การนั้นย่อมมีโอกาส
และมี ศั กยภาพที่ จะปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล

เน้ น ความเป็ น วั ง ปลู ก ฝั ง องค์ ค วามรู้ ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมให้ เ ชิ ด ชู เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ สู่ ส ากล
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สํ าหรั บการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ นั้ นแนดเลอร์
และแนดเลอร์ (Nadler and Nadler, 1980) เสนอว่ากิจกรรมที่
จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมุ่งเน้นให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นกับตัว
พนั กงานโดยตรง ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ การฝึ กอบรม
การศึ กษา และการพั ฒนา และจากการศึ กษาของรอบบิ นส์
(Robbins, 2005) พบว่า พฤติกรรมผู้นําและวัฒธรรมองค์การมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและลดการ
ขาดงาน รวมทั้งผลการศึกษาของเกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย (2552)
เรื่องอิทธิพลของพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานองค์การ
และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานรั ฐวิ สาหกิ จ พบว่ า พฤติ กรรมผู้ นํ าสร้ างความ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการทํางานในองค์การเน้นการปรับตัว
กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สถาบั นอุ ดมศึ กษากลุ่ มใหม่ (ถนอม อิ นทรกํ าเนิ ดและคณะ,
2553) พบว่า ปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ทุกแห่งพบมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 1 คือปัญหาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสาย
วิชาการ ทั้งนี้เพราะบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มใหม่ทุกแห่งมีภาระงานมากเกินปกติ จนกระทั่งไม่มีเวลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งไม่มีเวลาเขียน
ผลงานทางวิ ชาการและงานวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาตนเองและเข้ าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ และผลการวิจัยเรื่องปัญหาเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการในประเทศไทย (ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2556) พบว่า โมเดล
โครงสร้างความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ถึงการสนับสนุน
จากองค์ การและแนวทางปฏิ บัติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์จาก
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมจะทําให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันต่อองค์การมาก
ขึ้ นรวมทั้ งผลการศึ กษาความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของ
อาจารย์ ในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ปถั มภ์ จั งหวั ดปทุ มธานี โดยกั นยา ศรี สามารถ (2550)
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ผู้ วิ จั ยจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่ า ทรั พยากรมนุ ษ ย์ สาย
วิชาการมี ความคิ ดเห็นอย่างไรต่อนโยบายการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ สายวิชาการในมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ ผลการ
ปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอยู่ในระดับใด นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สาย
วิ ชาการในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏมี ความสั มพั นธ์ กั บผลการ
ปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการอย่างไร และมีปัจจัย
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏทั้ ง 40 แห่ ง และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง

สามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง และกํ า หนด
แนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
ในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏที่ มี ต่ อนโยบายการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่างนโยบายการบริ หาร
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏกับผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ทรัพยากรมนุษย์
สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง จํานวนทั้งสิ้ น
14,908 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
2) กลุ่มตัวอย่าง มีจํานวน 390 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสองขั้นตอน(Two-stage Sampling) ขั้นที่ 1
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้
ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 1 แห่ง ในแต่ละพื้นที่ทั้ง
6 กลุ่ม ขั้นที่ 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ่มตัวอย่างแบบ
จัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) ให้เป็นไป
ตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อจํานวนประชากร
1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) นโยบายการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
3 ด้าน ได้แก่ (1) การยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
(2) การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ (3) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการรองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
2) ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งวัดจากความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง การ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะ ความรู้
ความสามารถ 2) ผลลั พธ์ ของงาน ซึ่ งวั ดจากคุ ณภาพงาน
ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการทํางาน การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และความสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
3) ปั จ จั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อผล ก า รป ฏิ บั ติ งา น
ประกอบด้วย (1) พฤติกรรมผู้นํา 4 แบบ ได้แก่ แบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง แบบแลกเปลี่ยน แบบขาดภาวะผู้นํา และแบบ
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เผด็จการ (2) วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ 4 ประเภท ได้แก่
เน้นการปรับตัว เน้นการมีส่วนร่วม เน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ
และเน้นพันธกิจ (3) กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 ด้าน
ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาของบุคลากร การ
พัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การ

วิ ชาการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการใช้ ส ถิ ติ อ นุ ม าน โดยหาค่ า
ความสั มพั นธ์ เชิ งเส้ นด้ วยสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ เพี ยร์ สั น
(Pearson Correlation Coefficient)
4) การวิเคราะห์ค วามสัม พันธ์ระหว่างระดับความ
คิ ด เห็ น ของปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ระเบียบวิธวี ิจัย
ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อผล
การปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ราชภัฏใช้สถิติอนุมาน โดยหาค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นด้วยการ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ลั ก ษณะเป็ น คํ าถามปลายปิ ด และคํ าถามปลายเปิ ด
ประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
จากการศึ กษาพบว่ า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ร้ อ ยละ 57.2 และเพศชาย ร้ อ ยละ 42.8 เป็ น พนั ก งาน
ราชภัฏ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 57.7 ข้าราชการ ร้อยละ 23.3 และอัตราจ้าง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมผู้นํา
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมการ รายปี ร้อยละ 10.5 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 50 อายุระหว่าง
41-50 ปี ร้ อยละ 23.8 และอายุ ต่ํ ากว่ า 30 ปี ร้ อยละ 15.4
ทํางานในองค์การ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยกิจกรรมการ อายุ งานระหว่ าง 2-10 ปี ร้ อยละ 65.1 อายุ งานระหว่ าง 1120 ปี ร้ อ ยละ 18.7 และอายุ ง านระหว่ า ง 21-30 ปี ร้ อ ย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ ละ 11 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 32.1 คณะ
วิ ทยาการจั ดการ ร้ อยละ 24.6 และคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สั งคมศาสตร์ ร้ อยละ 18.5 จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท
ร้อยละ 73.8 ปริญญาเอก ร้อยละ 25.1 และปริญญาตรี ร้อยละ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ กษาครั้ งนี้เก็ บรวบรวมข้อมู ลจากแบบสอบถาม มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 14.4 และ
โดยสอบถามจากทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ร้ อ ยละ 1 เป็ น อาจารย์ ร้ อ ยละ 84.1
ราชภัฏ จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี รายได้ 25,001-30,000 บาท ร้ อยละ 34.6รายได้ 30,001มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ 35,000 บาท ร้ อยละ 21.3 และรายได้ 20,001-25,000 บาท
ธานี มหาวิทยาลัยราชภั ฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ร้อยละ 13.1
2. ระดับความคิดเห็นของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
เพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเก็บข้อมูลใน
ในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏที่ มี ต่ อ นโยบายการบริ ห ารจั ดการ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ทรั พยากรมนุ ษย์ สายวิ ชาการในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏมี ผ ล
การศึกษาดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ระดับความคิดเห็นของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังต่อไปนี้
1) การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา ในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏที่ มี ต่ อนโยบายการบริ หารจั ด การ
ทรั พยากรมนุ ษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏในภาพ
ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ
2) การวิ เคราะห์ ระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บนโยบาย รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณานโยบายแต่ละด้าน พบว่า
การบริ หารจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ สายวิชาการ และผลการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับดังนี้ 1) นโยบายการ
ปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2) นโยบายการยกระดับ
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ และ 3) นโยบายการพัฒนา
ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) การวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างระดั บความ ระบบการบริ ห ารจั ดการรองรั บ การนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ
คิ ดเห็ นของนโยบายการบริ หารจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ สาย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
ตัวแปร
นโยบายการยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
นโยบายการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
นโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2 ระดั บความคิ ดเห็ นของทรั พยากรมนุ ษย์ สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อนโยบายการบริหาร
จั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ สายวิ ชาการในมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏ ด้านที่ 1 นโยบายการยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่ง

คะแนน
Χ
เต็ม
5
3.78
5
3.79
5
3.65
5

3.74

S

แปลความ

.71
.67
.76

มาก
มาก
มาก

.69

มาก

ทางวิชาการ ประกอบด้วย นโยบายย่อย 10 ข้อ จากการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาพบว่า ตัวแปรทั้ง 10 ตัว
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการยกระดับคุณวุฒแิ ละตําแหน่งทางวิชาการ
ตัวแปร
คะแนนเต็ม Χ
S แปลความ
1. มีนโยบายพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5
4.16 .82
มาก
2. มีนโยบายพัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
5
3.88 .73
มาก
3. มีนโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้ ดําเนินการอย่างเป็น
มาก
ระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
5
3.81 1.00
มาก
4. มีนโยบายคัดเลือกอาจารย์ที่ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
5
3.81 .66
5. มีนโยบายพัฒนาอาจารย์ให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการและผลิตผลงานวิชาการมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
5
3.95 .79
มาก
6. มีนโยบายพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์เพื่อใช้ใน
การสื่อสาร การเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
5
3.53 .99
มาก
7. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มีจํานวนคุณวุฒิปริญญาโทต่อคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
5
4.09 .87
มาก
8. มีนโยบายวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์เน้นการประเมินความรู้
ทักษะ และพฤติกรรมการทํางาน (สมรรถนะ)
5
3.53 .99
มาก
9. มีนโยบายพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับและสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
5
3.54 .93
มาก
10. มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา
10 ปี
5
3.53 .99
มาก
นโยบายการยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
5
3.78 .71
มาก
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2.3 ระดั บความคิ ดเห็ นของทรั พยากรมนุ ษ ย์
สายวิชาการในมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏที่ มี ต่อนโยบายการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านที่ 2 นโยบายการพัฒนาอย่าง

เป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ประกอบด้ ว ย นโยบายย่ อ ย
10 ข้ อ จากการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา
พบว่ า ตั ว แปรทั้ ง 10 ตั ว มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวแปร
คะแนนเต็ม
1. มีนโยบายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
5
2. มี น โยบายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ท างวิ ช าการและการวิ จั ย กั บ
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
5
3. มี น โยบายจั ด ทํ า ระบบการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ปศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
5
4. มี น โยบายจั ด ทํ า ระบบการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ปทํ า วิ จั ย ใน
ต่างประเทศ
5
5. มีนโยบายทําความร่วมมือทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
5
5
6. มีนโยบายพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการทําวิจัย
7. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยการใช้ช่องทางผ่านระบบ
เครือข่ายความร่วมมือ
5
8. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผลงานวิชาการของอาจารย์เป็นที่
ยอมรับและได้รับการยกย่องทางวิชาการโดยการใช้ช่องทางผ่าน
ระบบเครือข่ายความร่วมมือ
5
9. มีนโยบายกําหนดจํานวนโครงการและกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัยกับต่างประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี
5
10. มีนโยบายกําหนดจํานวนผลงานการวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลา 10 ปี
5
นโยบายการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5
2.4 ระดั บความคิ ดเห็ นของทรั พยากรมนุ ษ ย์
สายวิ ชาการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ มี ต่ อ นโยบาย
การบริ หารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านที่ 3 นโยบายการพัฒนาระบบ

Χ

S

แปลความ

3.82

.86

มาก

3.82

.86

มาก

3.96

.79

มาก

3.74

.80

มาก

3.67
4.02

.72
.83

มาก
มาก

3.81

1.00

มาก

3.88

1.05

มาก

3.54

.93

มาก

3.59
3.79

.72
.67

มาก
มาก

การบริ ห ารจั ด การรองรั บ การนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ
ประกอบด้ วย นโยบายย่ อย 10 ข้ อ จากการวิเ คราะห์
ค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาพบว่า ตัวแปรทั้ง 10 ตัว มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตัวแปร
คะแนนเต็ม Χ
1. มีนโยบายปรั บปรุงระบบการบริหารจัด การทรัพยากรมนุษย์สําหรั บ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5
3.68
2. มีนโยบายปรับโครงสร้าง กรอบอัตรากําลังค่าตอบแทนและสวัสดิการ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5
3.57

S

แปลความ

.90

มาก

.92

มาก
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ตัวแปร
คะแนนเต็ม Χ
3. มี น โยบายเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารกํ า หนดแท่ ง เงิ น เดื อ นของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5
3.63
4. มีนโยบายกําหนดเส้นทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5
3.58
5. มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนการมีตําแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5
3.69
6. มีนโยบายเร่งรัดการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการโดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
5
3.75
7. มี น โยบายเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการตามความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
5
3.63
8. มี น โยบายจั ด ทํ า ระบบการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และยกย่ อ งพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
5
3.74
9. มีน โยบายออกระเบี ยบและข้ อบั งคับรองรั บระบบการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการเพื่อการปฏิบัติได้จริงตามนโยบาย
5
3.63
10. มีน โยบายออกระเบี ยบและข้ อบั งคับรองรั บระบบการบริ หารจั ดการ
ทรั พยากรมนุ ษย์ สายวิ ชาการเพื่ อการปฏิ บั ติ ได้ จริ งตามนโยบายโดยจะ
ดําเนินการให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 10 ปี
5
3.59
นโยบายการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
5
3.65

S

แปลความ

1.00

มาก

.91

มาก

.74

มาก

.78

มาก

1.05

มาก

1.07

มาก

1.00

มาก

.91
.76

มาก
มาก

ในระดับดี และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า อยู่
ในระดับดีทุกองค์ประกอบ เรียงลําดับดังนี้ 1) พฤติกรรม
การปฏิบัติงาน และ 2) ผลลัพธ์ของงาน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5

3. ผลการปฏิ บั ติง านของทรั พ ยากรมนุษ ย์ ส าย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลการศึกษาดังนี้
จากการศึกษาผลการปฏิบัติงานของทรัพยากร
มนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยู่

ตารางที่ 5 แสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบและภาพรวม
ตัวแปร
คะแนนเต็ม Χ
S แปลความ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
5
3.88 .64
มาก
ผลลัพธ์ของงาน
5
3.76 .74
มาก
ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5
3.82 .67
มาก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับผล
การปฏิ บั ติ ง านของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏกั บผลการปฏิ บั ติ งานของทรั พยากรมนุ ษย์ สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมมีความสัมพันธ์

ระดับสูง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของนโยบายแต่ละ
ด้านกับผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
พบว่ า นโยบายการยกระดั บคุ ณวุ ฒิ และตํ าแหน่ งทาง
วิ ช าการ นโยบายการพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่ อเนื่ อง และนโยบายการพั ฒนาระบบและการบริ หาร
จั ดการรองรั บการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ มี ความสั มพั นธ์
ระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทาง
เดียวกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ
ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวแปร
การยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรองรับการ
นํานโยบายไปปฏิบตั ิ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ
ผลการปฏิบัติงาน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การยกระดับ
คุณวุฒิและ
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
1.000
.885*

การพัฒนา
อย่างเป็น
ระบบและ
ต่อเนือ่ ง
.885*
1.000

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการฯ
.964*
.846*

.964*

.846*

1.000

.973*

.787*

.984*
.819*

.939*
.793*

.973*
.787*

1.000
.827*

.827*
1.000

ผลการทดสอบความสั มพั นธ์ ระหว่า งนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง
(.827*) และเมื่อ พิจารณาเป็น รายด้ านพบว่ า ระดั บความ
คิดเห็นต่อนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการ ด้านที่ 1 นโยบายการยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการกับผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สาย
วิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง
(.819*) ด้ านที่ 2 นโยบายการพัฒ นาอย่า งเป็น ระบบและ
ต่ อ เนื่ อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าย
วิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง
(.793*) และด้านที่ 3 นโยบายการพัฒนาระบบการบริหาร

นโยบายการ
ผลการ
บริหารจัดการ ปฏิบัติงาน
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ
.984*
.819*
.939*
.793*

จัดการรองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติกับผลการปฏิบัติงาน
ของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง (.787*) ไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากร
มนุ ษ ย์ส ายวิ ชาการในมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏมี ผ ลการศึ ก ษา
ดังนี้
ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ตั ว แปรด้ า นพฤติ ก รรมผู้ นํ า
วัฒนธรรมการทํ างานในองค์ก าร และกิจ กรรมการพั ฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ และกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวแปรพยากรณ์
พฤติกรรมผู้นํา
วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
R = .743
SEest = .418

b
.382
.415
.171

SEb
.076
.033
.044

β
.212
.522
.150
2
R = .552
a = .622

t
p-value
5.035
.000
12.520
.000
3.844
.000
F = 158.726***
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จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ
โดยการนําเข้าตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว พบว่า ตัวแปร
พยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากร
มนุ ษย์ สายวิ ชาการในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลในทิศ
ทางบวก คื อ วั ฒ นธรรมการทํ า งานในองค์ ก าร
(t = 12.520, sig = .05) พฤติกรรมผู้นํา ( t = 5.035, sig
= .05 ) และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( t =
3.844, sig = .05 ) ค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณมีค่า .743 และ
ค่ากําลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ มีค่า
.552 ซึ่งแปลความได้ว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว
ร่วมกันพยากรณ์ ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์
สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ ร้อยละ 55.20
โดยมี ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานการพยากรณ์
ร้อยละ 41.80
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง นโยบายการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรมนุ ษย์ สายวิ ชาการในมหาวิ ท ยาลั ยราช
ภัฏ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของทรัพยากรมนุษย์สาย
วิ ชาการในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏที่ มี ต่ อนโยบายการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมและรายด้านของนโยบาย
เห็นดัวยระดับมาก
2. ผลการปฏิ บั ติ งานของทรั พยากรมนุษย์ สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับดี
3. นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสัมพันธ์กบั ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
4. พฤติ ก รรมผู้ นํ า วั ฒ นธรรมการทํ า งานใน
องค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ระดั บความคิ ดเห็ นของทรั พยากรมนุ ษย์ สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิ ชาการทั้งในภาพรวมของ
นโยบายและนโยบายรายด้ านทั้ ง 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การ

ยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 2) การพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ 3) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการรองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ เห็นด้วย
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากการกําหนดทิศทางและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ได้ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน
ของการจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร์ อย่ างครบถ้ วน ตั้ งแต่
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (SWOT Analysis) การ
ประชุ มและระดมสมองของคณะทํ างานและ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ การยกร่ างวิ สั ยทั ศน์ เป้ าหมาย พั นธกิ จ
วัตถุประสงค์และแผนยุ ทธศาสตร์ 10 ปี ผ่ านที่ประชุ ม
อธิการบดี 3 ครั้ง ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ท่าน และคณะทํ างานชุดจัดทําแผนร่างกลยุทธ์และ
แผนพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ล้ วนเป็ นผู้ บริ หาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีความชํานาญและ
เชี่ยวชาญการวางแผน การจัดทําแผนกลยุทธ์ การบริหาร
จัดการ และรับรู้ถึงความต้องการของทรัพยากรมนุษย์
สายวิ ชาการของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเป็นอย่างดี การ
กํ าหนดยุ ทธศาสตร์ ของการบริ หารจั ดการทรั พยากร
มนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงตอบสนอง
ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของถนอม อินทรกําเนิด
และคณะ (2553) ที่ พบว่า ปั ญหาที่สถาบั นอุ ดมศึ กษา
กลุ่มใหม่ทุกแห่งพบมากที่ สุดเป็ นอันดั บ 1 คื อ ปัญหา
บุคลากรโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ทั้งนี้
เพราะมีภาระงานมากเกินปกติจนไม่มีเวลาศึกษาต่อใน
ระดับ ปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือที่กําลังศึกษาต่อก็
จะมีปัญหาเรื่องเงินทุนและเวลา รวมทั้งไม่มีเวลาทําผลงาน
ทางวิ ชาการและงานวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาตนเอง และเข้ าสู่
ตํ าแหน่ งทางวิ ชาการ รวมทั้ งความไม่ มั่ นคงในงานและ
ค่าตอบแทนที่ได้ รับ ทําให้ไม่สามารถรั กษาบุคลากรที่ มี
ความรู้ความสามารถไว้ได้ ดังนั้นเมื่อมีนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการทั้ง 3 ด้านดังกล่าวซึ่ง
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของทรัพยากรมนุษย์
สายวิชาการ ทําให้ความเห็นต่อนโยบายอยู่ในระดับมาก
2. ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งในภาพรวมและราย
องค์ประกอบอยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจากทรัพยากร
มนุ ษย์ สายวิ ชาการมี การศึ กษาระดั บสู งทั้ งในระดั บ
ปริญญาโทและปริญญาเอก มีตําแหน่งทางวิชาการทั้ง
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แ ละ
ศาสตราจารย์ และทําหน้าที่สอนเป็นงานหลัก และสอน
ในศาสตร์ที่จบการศึกษา จึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่สอน อีกทั้งยังมีความพึงพอใจในนโยบายการ
บริ หารจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ ตอบสนองต่ อความ
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ต้องการ ทําให้มีกําลังใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับ
มหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งสอดคล้ องกั บที่ จิ นดาลั กษณ์ วั ฒนสิ นธุ์
(2558) กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการต้องทําอย่ างเป็นกระบวนการ โดยกําหนดเป็ น
นโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายที่ดีสามารถสร้างความภักดี
ต่อองค์กรและความกระตือรือร้นในการทํางานโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งนโยบายได้ กํ าหนดเรื่ องต่ าง ๆ ไว้ อย่ างเป็ น
ระบบ สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติใช้นโยบายเป็นแนวทางใน
การทํางาน และเห็นช่องทางความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติ
อยู่ ทั้ งนี้ การกํ าหนดนโยบายที่ ดี ต้ องสอดคล้ องกั บ
เป้าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่
สรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งในภาพรวมและ
น โ ย บ า ย ร า ย ด้ า น อยู่ ใน ร ะ ดั บ สู ง ใน ทิ ศ ทา ง
เดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 อาจ
เนื่ องมาจากนโยบายการบริห ารจั ด การทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของทรั พ ยากร
มนุษย์สายวิชาการ ทําให้เกิดความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีในองค์กร สร้างแรงจูงใจและความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเฮเน
แมนและ เกลสั น (Henaman and Gelson, 2003)
ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ของนโยบายและวิธีปฏิบัติหลัก
ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้สอนในสถาบันการศึกษามี 2 ประการ คือ
1) การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติหลักของหน่วยงานและ
วิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสร้างและ
เพิ่มแรงจูงใจให้กับอาจารย์ผู้สอน 2) การปรับปรุง
ความสามารถของผู้สอนโดยการปรับปรุงความรู้และ
ทักษะในการสอน และผลการวิจัยของศรัณย์ พิมพ์
ทอง (2556) ซึ่งพบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการและโมเดลโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่า พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการที่มีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์กร
และแนวทางปฏิ บั ติ ใ นด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ าก
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมมากจะมีความพึงพอใจ
ในงานและมีความผูกพันต่อองค์การมาก

4. พฤติ ก รรมผู้ นํ า วั ฒ นธรรมการทํ า งานใน
องค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นักวิชาการศึกษาและผลการวิจัย อาทิเช่น ผู้นําเป็น
ปัจจัยที่สําคัญของการบริหารองค์การ องค์การที่มีผล
การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวใน
การดําเนินงาน ปัจจัยสําคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งคือ ภาวะ
ของผู้ นํ า ถ้ า องค์ ก ารได้ ผู้ นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ จ ะ
สามารถสั่งการที่เกิดอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้
สามารถปฏิบัติงาน ตลอดจนทํากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ
ให้ สํ าเร็ จลุ ล่ วงได้ ด้ วยดี (Lussier and Achua, 2004)
ผลการศึกษาของเฮลล์ริเกลและคณะ (Hellriegel et
al., 2001) สรุปได้ว่า อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ
มี ผ ลต่ อ พฤ ติ ก รรมของบุ ค ลากร และผลกา ร
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการรับรู้วัฒนธรรมขององค์การ
ทํ า ให้ บุ ค ลากรทราบ เข้ า ใจประวั ติ และสภาพ
ปัจจุบันขององค์การ สิ่งที่บุคลากรได้รับรู้นี้จะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การกํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน และ
พฤติ กรรมของบุค ลากรในอนาคต และวัฒ นธรรม
ขององค์ ก ารนั้ น สามารถที่ จ ะสร้ า งความผู ก พั น ให้
บุ ค ลากรเกิ ด ความรู้ สึ ก ที่ จ ะทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ
เป้าหมายเดียวกัน บรุกส์และนาฟูโค (Brooks and
Nafukho, 2006) ทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พบว่ า การบู ร ณาการ
ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุนสังคม และ
สติปัญญาทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับผลผลิตของ
องค์การภายใต้สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งนี้
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการวิจัย
ได้ แก่ การฝึก อบรมและการพัฒ นาอาชีพ และการ
พัฒนาองค์การ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่ง อาจนํ า
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ในประเด็นความ
คิดเห็นต่อนโยบายรายด้านและนโยบายย่อยของแต่
ละด้ า นไปใช้ใ นการปรั บปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ หรื อ แผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีการทบทวนแผนดังกล่าวทุกปีใน
ยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
สายวิชาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให้
การกําหนดนโยบายเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความ
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ต้องการที่แท้จริงของผู้รับผลจากการนํานโยบายไป
ปฏิ บั ติ แ ละนํ า ประเด็ น ปั จ จั ย พฤติ ก รรมผู้ นํ า
วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ และกิจกรรมการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
วางแผนและกําหนดหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ และนําไปใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
โดยวั ดจากพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ งานและผลลั พธ์ ของ
งาน การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาผลการปฏิบัติงานของ
ทรั พยากรมนุ ษย์ สายวิ ชาการตามภารกิ จหลั กของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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Needs on Development Entrepreneurs of Street Vending in Khwaeng Dusit Bangkok Provinces
ความต้องการของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นทีเ่ ขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
ญาลดา พรประเสริฐ
1

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย
ในพื้นทีเ่ ขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
ต้องการ ผู้ ป ระกอบก ารหาบเร่แผงลอยใน พื้นที่ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร และข้อเสนอแนะความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของ ผู้ ป ร ะ กอบก า ร หาบเร่แผงลอยใน
พื้นที่ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ป ระกอบก ารของ
หาบเร่แผงลอยใน พื้นทีเ่ ขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 292
ราย โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะ
เป็น เครื่องที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการของ
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยใน พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ของข้อมูลโดยใช้ ความถี่ (frequency) ร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviations) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 41-50 ปี การศึกษา ต่ํากว่ามัธยม สถานภาพสมรส
ประเภทสินค้าอาหาร ลักษณะของร้านเป็นแผงลอยข้างทาง มี
รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ผลการทดสอบ ความ
ต้องการของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า1) เพศหญิงมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยโดยรวมสูงกว่าเพศชาย อายุ
31 – 40 ปีมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
หาบเร่แผงลอยโดยรวมสูงกว่าอายุ 41 – 50 ปีและอายุ 61ปีขึ้น
ไป สถานภาพโสดมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบก ารหาบเร่แผงลอยโดยรวมสูงกว่าสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษามัธยม อนุปริญญาและปริญญาตรีมีความต้องการ
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยโดยรวมสูง
กว่าระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยม ประเภทสินค้าอาหารมีความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย
โดยรวมสูงกว่าเครื่องดื่ม ประเภทสินค้าเสื้อผ้ามีความต้องการการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยโดยรวมสูงกว่า
อาหาร ประเภทสินค้าเสื้อผ้ามีความต้องการการพัฒนาศักยภาพ
ของ ผู้ ป ระกอบก ารหาบเร่แผงลอยโดยรวมสูงกว่าเครื่องดื่ม
ลักษณะของร้านเป็นแผงลอยในตลาดมีความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพของ ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยโดยรวมสูงกว่าแผง
ลอยข้างทาง ตึกแถวและรถเข็น รายได้ต่อเดือน 10,000 –

Abstract
This research aims to study needs on
development entrepreneurs of street vending in
khwaeng dusit Bangkok Provinces. Samples size is 292
entrepreneurs of street vending in khwaeng dusit
Bangkok Provinces.The mean score ( x ), the standard
deviations (S.D.) t-test and analysis of variance (anova)
were used to analyze data.
The results of this study found that most
respondents are female , in the age group of 41-50
years , holding primary education , single status , kind
of products is foods, street vending , earning monthly
income of 10,000 – 20,000baht. Results of hypotheses
test at the statistical significance level of 0.05 are as
follows : female have needs on development
entrepreneurs of street vending higher than male, in
the age group of 31-40 have needs on development
entrepreneurs of street vending higher than in the age
group of 41-50, single status have needs on
development entrepreneurs of street vending higher
than marry status, primary education have needs on
development entrepreneurs of street vending higher
than bachelor degree, foods have needs on
development entrepreneurs of street vending higher
than drinks,street vending have needs on development
entrepreneurs of street vending higher than markets
vending, income of 10,000 – 20,000baht have needs on
development entrepreneurs of street vending higher
than income of less than 10,000 baht.
Keywords : Entrepreneurs ; Street Vending.
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ไทย ขององค์การสหประชาชาติ และขององค์การระหว่างประเทศ
หลายองค์การก็อยู่ในพื้นที่เขตนี้(เขตดุสิต ออนไลน์) การที่บริหาร
กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นเมือง
หลวงของประเทศ ดังนั้นภารกิจในการบริหารกรุงเทพมหานครจึง
บทนา
กําหนดนโยบายสาธารณะขึ้นเพื่อเสริมสร้างสังคมของ
กรุ ง เทพมหาน ครนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้วยังเป็น
กรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนทําให้
ศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระทรวง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน แต่นโยบายสาธารณะมีลักษณะ
ทบวง กรมต่างๆมากมาย เขตดุสิต เป็น 1 ใน 50 เขตการ
เป็นพลวัต เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและอาจเปลี่ยนแปลงภายใต้
ปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สภาพ เงื่อนไขเวลา สถานที่และองค์ประกอบโครงสร้างย่อยๆ ที่แตกต่าง
พื้นที่ประกอบไปด้วยแหล่งการค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก กัน การกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลดีในทาง
ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงเป็นที่รวมของประชากรจํานวนมากจาก ปฏิบัติที่เป็นจริง ควรมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายในอนาคต และการ
ทั่วทุกสารทิศ ซึ่งมาอาศัยอยู่เพื่อต้องการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความสําเร็จของเป้าหมายนั้น ซึ่งต้องอาศัย
กว่าเดิม กลุ่มประชากรส่วนหนึ่งโดยเฉพาะผู้อพยพมาจากชนบท องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปฏิบัติด้วยวิธีการที่เป็นไป
จํานวนไม่น้อยได้กลายมาเป็นแรงงานสําคัญในภาคการผลิตและ ได้มากที่สุด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หาบเร่แผงลอยมีแต่จะเพิ่ม
ดําเนินธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญๆละส่วนหนึ่งได้หันมา
มากขึ้น ดังนั้น ควรต้องเตรียมยุทธวิธีที่จะรองรับเหตุการณ์
ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย เพราะการค้าการลงทุนใช้เงินน้อย ดังกล่าว
ไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐ
การขยายตัวของหาบเร่แผงลอยใ นกรุงเทพมหานคร มีแต่
การค้าแผงลอยพบได้ทั่วทุกทุกมุมโลกและสําหรับการค้าหาบ จะเพิ่มมากขึ้น บทบาททางเศรษฐกิจของหาบเร่แผงลอยมิได้
เร่แผงลอยเป็ นอาชีพอิสระประเภทหนึ่ งที่ค งอยู่มาเป็ นเวลานาน จํากัดอยู่ที่การสร้างงาน สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้
ในกรุ งเทพมหานคร การค ้าส่วนใหญ่มีข นาดเล็กกว่าธุรกิจขนาด ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้ด้อย
เล็กหรือธุรกิจขนาดย่อม บา งครั้ง เรียกว่า “ธุรกิจขนาดจิ๋ว ”หรือ โอกาสทางเศรษฐกิจ และพยุงค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้น
Micro-enterpriseเป็นการค้าซึ่ง ใช ้พื้ น ที่ ข ้า งทาง เช่น ริ ม ถนน แต่มูลค่าการขายของหาบเร่แผงลอยซึ่งเป็นการค้า
ตรอก ซอย ทางเท้า เป็น พ ื้นที่ประกอบการค้า ในบางกรณีจึง ภายในประเทศยังสร้างรายได้จานวนมากให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
เรียกว่า“การค้าข้า งทาง”คําว่า “หาบเร่แผงลอย”รวมการค้าสอง โดยรวมและสนับสนุนการพึ่งตนเองของระบบเศรษฐกิจของ
ลักษณะเข้าไว้ด้วยกัน คือ การค้าแบบ เร่ขายมี เคลื่อนที่ได ้ และ ประเทศด้วย(นฤมล นิราทร,2557,หน้า1)
การค้าบนแผงซึ่ งอยู่กับที่(นฤมล นิราทร,2557,หน้า1) แม้การค้า
การช่วยเหลือหรือวางแผนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่าง
ทัง้ สองประเภทจะแตกต่างกัน แต่มักถูกเรียกรวม ๆ กันว่า “หาบ ยั่งยืนมีความจําเป็นต้องรับทราบข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา
เร่แผงลอย” สาหรับในที่นี้จะเรียก รวมๆกันว่า “หาบเร่แ ผง อย่างแท้จริง ซึ่งต้องยอมรับว่าการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน และ
ลอย” เนื่องจากเนื้อหาของการวิจัยเกี่ย วข้องกับการค้าข้า งทาง ปัญหาของผู้ประกอบการต่าง ๆ ไม่เพียงพอที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ทั้งเคลื่อนที่และอยู่กับที่ กลุ่มการค้าแผงลอย หรือการค้าริมบาท ทุกประเภทธุรกิจ เพราะข้อจํากัดต่าง ๆการค้นหาคําตอบเกี่ยวกับ
วิถีนั้น ที่พบเห็นได้ทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ ข้อมูลพื้นฐาน และความคิดเห็นของผู้ประกอบการแผงลอย ใน
หรือเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งไม่ต้องการฝีมือ หรือความรู้ พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความสามารถหรือการลงทุนที่ใช้เงินจํานวนมาก เศรษฐกิจ (ILO, ความชัดเจนในการกําหนดนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาความ
1991, p. 4 อ้างถึงใน นฤมล นิราทร , 2548, หน้า 2,เพ็ญประภา ยากจน ปัญหาในการประกอบอาชีพ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สําเภาแก้ว,2551,หน้า3)
ผู้ประกอบการในพื้นทีเ่ ขตดุสิต กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น
เขตดุสิต เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สภาพพื้นที่ประกอบไปด้วยแหล่ง
ทําการศึกษา สํารวจความต้องการของผู้ประกอบการหาบเร่แผง
การค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยว ลอยในพื้นทีเ่ ขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อการดํารงไว้ซึ่งบทบาท
เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่
สําคัญในด้านการแก้ ไขปัญหา ความยากจน
กา รสร้ า ง
ที่ตั้งรัฐสภา กระทรวงต่าง ๆ และพระราชวัง จึงทําให้เขตนี้มี
ผู้ประกอบการ ตลอดจนความยั่งยืนของการค้าในเชิงธุรกิจ ในเขต
ลักษณะราวกับว่าเป็นเขตการปกครองส่วนกลางของประเทศไทย ดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง ที่ทําการสํานักงานส่วนภูมิภาคและสํานักงานประจําประเทศ

20,000 บาทและ 20,001 – 30,000 บาทมีความต้องการการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยโดยรวมสูงกว่า
รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท
คาสาคัญ : ผู้ประกอบการ, หาบเร่แผงลอย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการ ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยใน
พื้นทีเ่ ขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความต้องการพัฒนาศักยภาพ ของ
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นทีเ่ ขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การแปรผล
นําคะแนนของความต้องการของผู้ประกอบการหาบเร่แผง
ลอยในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (questionnaires)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นตาม
แนวทางของวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ
(survey research) มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ ศึกษาความต้องการ ของ
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยใน พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จากประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการหาบ
เร่แผงลอยใน พื้นที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,078 ราย
หลังจากได้คํานวณหา ขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม สูตร Yamane ใน
การศึกษาผู้วิจัยได้ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ
หาบเร่แผงลอย ในพื้นที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน รวม
ทั้งสิ้น 292 ราย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความ
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามลักษณะข้อมูลทั่วไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยใน พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย
ส่วนที่ 2 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
หาบเร่แผงลอย

ลักษณะข้อมูลทั่วไป
เพศ

จานวนผู้ประกอบการ(N=292
)

ร้อยละ(100)

102
190

34.90
65.10

6
43
129
100
14

2.10
14.70
44.20
34.20
4.80

38
254

13.00
87.00

ชาย
หญิง
อายุ
19-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60ปี
ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทุติยภูมิหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจึงได้นําข้อมูลมา
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย
2. ข้อมูลปฐมภูมิในการศึกษาครั้งนี้ในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม หลังจากนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคําตอบ และนําข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ และ
วิเคราะห์บทค่าสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS
for Window
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 นําเสนอข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การประกอบการในพื้นที่เขตดุสิต
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลักษณะข้อมูลทั่วไป

การศึกษา
ต่ํากว่ามัธยม
มัธยม/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประเภทสินค้าที่
จาหน่าย
อาหาร
เครื่องดื่ม
เสื้อผ้า
ของใช้เบ็ดเตล็ด
ประเภทบริการ
ลักษณะของร้าน
แผงลอยข้างทาง
แผงลอยในตลาด
ตึกแถว
รถเข็น
รายได้ต่อเดือน
ต่ํากว่า 10,000
บาท
10,000 - 20,000
บาท
20,001 - 30,000
บาท
30,001 - 40,000
บาท

จานวนผู้ประกอบการ
(N=292 )

ร้อยละ(100)

10,000 - 20,000 ร้อยละ 58.90 รองลงมาต่ํากว่า 10,000 บาท
ร้อยละ 26.80 รายได้ 20,001- 30,000 บาท ร้อยละ 11.60 และ
รายได้ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.10

130
94
52
14
2

44.50
32.20
17.80
4.80
0.70

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ของข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ การ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร

138
29
66
40
19

47.30
9.90
22.60
13.70
6.50

95
63
56
78

32.50
21.60
19.20
26.70

77
172

26.40
58.90

34
9

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อความต้องการศักยภาพของผู้ประกอบการ
หาบเร่แผงลอยในพื้นที่ เขตดุสิต
(x )

S.D.

1.สินค้าที่ขายขึ้นอยู่กับราคา
4.09
สินค้า
2.ราคาสินค้ามีผลต่อขาย
4.08
3.สินค้าที่ขายขึ้นอยู่กับ
3.99
สถานที่ที่ขายสินค้า
4.ความสะดวกในการซื้อมีผล 4.03
ต่อยอดขาย
5.สินค้าที่ขายขึ้นอยู่กับการลด 4.18
ราคา
6.จํานวนสินค้าที่ขายขึ้นอยู่กับ 3.99
รูปแบบตัวสินค้า
7.มีการจดบันทึกทําบัญชี
3.32
รายได้
8.มีการวางแผนการขาย
3.85
9.มีการคิดต้นทุนสินค้า
4.04
10.มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับขาย 3.83
สินค้า
11.มีการเสาะหาสินค้ามาขาย 3.82
12.การขายสินค้ามีลูกค้า
4.19
ประจํา
ภาพรวม
3.95

0.74

การ
แปล
ความ
มาก

0.76
0.81

มาก
มาก

4
7

0.79

มาก

6

0.75

มาก

2

0.82

มาก

7

1.37

12

0.44
0.44
0.97

ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

1.01
0.72

มาก
มาก

11
1

0.60

มาก

ความต้องการ การพัฒนา
ศักยภาพ

11.60
3.10

จากตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
65.10 มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุดร้อยละ 44.20 รองลงมาคือ
อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 34.20 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 14.70
ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.80 และอายุ 19-30 ปี ร้อยละ 2.10
มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.00 มีการศึกษาส่วน
ใหญ่ต่ํากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 44.50 รองลงมา มัธยมศึกษา/
ปวช. ร้อยละ 32.20 ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 17.80 ปริญญา
ตรี ร้อยละ 4.80 และสูงกว่าปริญญาตรี น้อยที่สุดร้อยละ 0.70
ในด้านประเภทสินค้าที่จําหน่ายส่วนใหญ่เป็นอาหาร ร้อยละ
47.30 รองลงมาเสื้อผ้า ร้อยละ 22.60 ของใช้เบ็ดเตล็ด ร้อยละ
13.70 เครื่องดื่มร้อยละ 9.90 และประเภทบริการ ร้อยละ 6.50
นอกจากนั้นแล้วลักษณะของร้านของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น
แผงลอยข้างทางร้อยละ 32.50 รองลงมาเป็นแผงลอยในตลาด
ร้อยละ 19.20 ตลอดจนผู้ประกอบการมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA)ของระดับ
ความสําคัญของความต้องการ การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานค ร
จําแนกตามลักษณะของร้าน

มีความต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการขายสินค้า มี
ลูกค้าประจํา ( x =41.9) เป็นอันดับแรกมีระดับความต้องการ
มาก รองลงมาสินค้าที่ขายขึ้นอยู่กับการลดราคา สินค้าที่ขายอยู่
ขึ้นอยู่กับราคาสินค้า ความสะดวกในการซื้อมีผลต่อยอดขาย
สินค้าที่ขายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ขายสินค้า จํานวนสินค้าที่
ขายขึ้นอยู่กับรูปแบบตัวสินค้า มีการวางแผนการขาย มีการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า มีการเสาะหาสินค้ามาขาย และ
อันดับสุดท้ายคือ มีการจดบันทึกบัญชีรายได้ ( x =3.32) ใน
ระดับความต้องการปานกลางและมีความต้องการ การพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในภาพรวมมีความ
ต้องการในระดับมาก ( x =3.95)

ความต้องการ

ความต้องการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ
รวม

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของระดับ
ความสําคัญของความต้องการ การพัฒนาศักยภาพของ

ความ
ต้องการ
ความ
ต้องการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ของผู้
ประกอบ
การ
รวม

ต่ํากว่า
10,000
บ.
(x )
S.D.
3.79*
0.64

3.79*
0.64

10,00120,000
บ.
(x )
S.D.
3.98*
0.59

3.98*
0.59

รายได้ต่อเดือน
20,001- 30,00130,000
40,000
บ.
บ.
(x )
(x )
S.D.
S.D.
4.15
4.01
0.53
0.48

4.15
0.53

4.01
0.48

ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประเภทสินค้า

F

P

3.18
6

0.02
4

3.18
6

0.02
4

ลักษณะของร้าน
ตึกแถว
รถเข็น
( )
( )
S.D.
S.D.

แผงลอย
ข้างทาง
( )
S.D.

แผงลอยใน
ตลาด
( )
S.D.

3.83**
0.53

4.25**
0.54

4.02
0.59

3.83**
0.53

4.25**
0.54

4.02
0.59

x

x

F

P

3.80**
0.63

8.756

0.000

3.80**
0.63

8.756

0.000

x

x

*P<0.001

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่มี
ลักษณะของร้านเป็นแผงลอยในตลาดมีระดับความต้องการการ
พัฒนาศักยภาพโดยรวม ( x =4.25) สูงกว่าผู้ประกอบการที่มี
ลักษณะของร้านเป็นแผงลอยข้างทาง ( x =3.83) และรถเข็น
( x =3.80) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA) ของระดับ
ความสําคัญของความต้องการการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความต้องการ
ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพ
ของ
ผู้ประกอบการ
รวม

**P<0.001

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่มี
การจําหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า มีระดับความต้องการ การ
พัฒนาศักยภาพโดยรวม ( x =4.13) สูงกว่าผู้ประกอบการสินค้า
ประเภทเครื่องดื่ม ( x =3.61) และผู้ประกอบการสินค้าประเภท
ของใช้เบ็ดเตล็ดมีระดับความต้องการการพัฒนาศักยภาพโดยรวม
( x =4.08) สูงกว่าผู้ประกอบการสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
( x =3.61) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

อาหาร
( )
S.D.
3.89 0.61

เครื่องดื่ม
( )
S.D.
3.61**
0.60

ประเภทสินค้า
เสื้อผ้า
ของใช้
( )
( )
S.D.
S.D.
4.13**
4.08**
0.57
0.50

บริการ
( )
S.D.
4.02
0.63

3.89 0.61

3.61**
0.60

4.13**
0.57

4.02
0.63

x

x

x

x

4.08**
0.50

x

F

P

4.690

0.001

4.690

0.001

*P<0.05

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่มีรายได้
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีระดับความต้องการ การ
พัฒนาศักยภาพโดยรวม ( x =3.98) สูงกว่ารายได้ต่อเดือน ต่ํา
กว่า 10,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 8 จํานวนของผู้ประกอบการที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ข้อเสนอแนะ

ด้านการค้าขาย
- ต้นทุนของสินค้าสูงอยากให้มีการกําหนดราคา
สินค้าตามต้นทุน
- ปัญหาการแย่งลูกค้าระหว่างผู้ประกอบกา
ร
ประเภท
สินค้าเดียวกัน ควรกําหนดโซนพื้นที่ในการขาย
ด้านสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
- ไม่มีห้องน้ําสาธารณะที่ให้บริการแก่ลูกค้าและ
ผู้ประกอบการ
- ไม่มีสถานที่จอดรถที่อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ปัญหาอื่นๆ
- ควรมีการควบคุมดูแลการประกอบการให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ควรมีถังขยะให้มีจํานวนเพียงพอแต่ควรคํานึงถึง
ความสวยงาม ความสะอาด เรียบร้อย
- อยากให้มีการผ่อนผันในบริเวณที่ขายของริมทาง
เท้า

จํานวน
ผู้ประกอบ
การ

อันดับ

121

1

75

4

85

3

65

5

45

6

32

7

90

2

อันดับแรก มีระดับความต้องการระดับมาก รองลงมาคือ สินค้าที่
ขายขึ้นอยู่กับการลดราคา ( x =4.18) และอันดับสุดท้ายคือมี
การจดบันทึกบัญชีรายได้ ( x =3.32) ในระดับความต้องการ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาความต้องการของผู้ประกอบการ การ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยรวมมีความต้องการใน
ระดับมาก ( x =3.95)
นอกจากนี้ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่จําหน่ายสินค้า
ประเภทเสื้อผ้าและของใช้เบ็ดเตล็ดมีความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพโดยรวมสูงกว่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่เป็นแผง
ลอยในตลาดมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพโดยรวมสูงกว่า
แผงลอยข้างทางและรถเข็นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ตลอดจนผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่มีรายได้ต่อเดือน
10,001 - 20,000 บาท มีความต้องการการพัฒนาศักยภาพ
โดยรวมสูงกว่ารายได้ต่ํากว่า 10000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2.ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
หาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่าอยากให้
มีการกําหนดราคาสินค้าตามต้นทุนเป็นอันดับแรก รองลงมา
อยากให้มีการผ่อนผันในบริเวณที่ขายของริมทางเท้า และอันดับ
สุดท้ายควรมีถังขยะให้เพียงพอแต่ต้องคํานึงถึงความสวยงาม
ความสะอาดเรียบร้อย

จากตารางที่ 8 จํานวนผู้ประกอบการที่ให้ข้อเสนอแนะต่อ
ปัญหาที่พบในการค้าขายผู้ประกอบการเสนอเรื่อง ต้นทุนของ
สินค้าสูงขึ้นอยากให้มีการกําหนดราคาสินค้าตามต้นทุนเป็น
จํานวน 121 คน เป็นอันดับแรก ส่วนข้อเสนอในลําดับถัดไปคือ
อยากให้มีการผ่อนผันในบริเวณที่ขายของริมทางเท้าเป็นจํานวน
90 คน ไม่มีห้องน้ําสาธารณะที่ให้บริการแก่ลูกค้าและ
ผู้ประกอบการเป็นจํานวน 85 คน ปัญหาการแย่งลูกค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการประเภทสินค้าเดียวกันควรกําหนดโซนพื้นที่ในการ
ขายเป็นจํานน 75 คน ไม่มีสถานที่จอดรถที่อํานวยความสะดวก
แก่ลูกค้าเป็นจํานวน 65 คน ควรมีการควบคุมดูแลผู้ประกอบการ
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นจํานวน 45 คนและอันดับ
สุดท้ายคือ ควรมีถังขยะให้เพียงพอเป็นจํานวน 32 คน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัยสามารถนําไปสู่ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบการ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการหาบเร่แผง
ลอยต้องการให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่พบในการ
ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1. ด้านทุนควรส่งเสริมปัจจัยด้านเงินลงทุน สนับสนุนให้มี
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ําที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
เงื่อนไขไม่มาก ให้วงเงินที่เพียงพอกับภาระการใช้จ่ายแต่
ขณะเดียวกันก็มีความสมเหตุสมผลในการให้กู้ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีวินัยในการใช้เงินให้มากขึ้น
2. ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการกําหนด
มาตรการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จอดรถและห้องน้ําควรมี
การประเมินปริมาณลูกค้าเพื่อนํามาปรับปรุงให้พื้นที่ในการจอด
รถ ห้องน้ําเพียงพอสามารถรองรับลูกค้า ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจาก
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง พบว่าช่วงเทศกาลหรือ
ช่วงที่มีลูกค้ามากเกิดปัญหาพื้นที่สําหรับจอดรถมีไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประสบการณ์ผู้วิจัย

สรุปการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยใน
พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
65.10 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 44.20 สถานภาพสมรสเป็นส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 47.00 มีการศึกษาส่วนใหญ่ต่ําว่ามัธยมร้อยละ
44.50 จําหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ร้อยละ 47.30 มีลักษณะ
ร้านเป็นแผงลอยข้างทาง ร้อยละ 32.50 และมีรายได้ต่อเดือน
10,000-20,000 บาท ร้อยละ 58.90 โดยมีผลสรุปของความ
ต้องการ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการหาบแผงลอยใน
พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ความต้องการของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่
เขตดุสิต กรุงเพทมหานครพบว่ามีความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการขายสินค้ามีลูกค้าประจํา ( x =41.9) เป็น
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3. ด้านความสะอาด ทั้งเรื่องปัญหาขยะในบริเวณทางเท้า
ต้องการให้เขตดุสิตช่วยแก้ไขรวมถึงการดูแลการเก็บขยะด้วย
ตลอดจนให้มีการรณรงค์ด้านการรักษาความสะอาดบริเวณตลาด
และริมทางเท้า

ด้านอื่นๆเช่น การดูแลกลุ่มผู้ประกอบการอื่นที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้มาขายของในบริเวณที่อนุญาตหรือผ่อนผัน เช่น แม่ค้า
ขี่รถจักยานยนต์พ่วงขายของ แม่ค้าหาบเร่มีจํานวนมากซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการแผงลอยขายสินค้าที่ได้รับ
อนุญาตในการประกอบการซึ่งเขตดุสิต ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาหาทางออกให้กับผู้ประกอบอาชีพ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านั้น ให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ โดยไม่เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพที่ขายอยู่
เดิมในพื้นที่
แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดําเนินการ
ต่างๆควรเป็นไปในแนวทางเพื่อพัฒนา ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
มีความรู้ความเข้าใจ มีบทบาทการมีส่วนร่วมรับผิดชอบซึ่ง
นอกจากจะเป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอง
ผู้ประกอบการในการให้บริการแก่ลูกค้ายังส่งผลกระทบโดยตรง
แก่ผู้ประกอบการ จึงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแสดงความ
คิดเห็นต่อผลกระทบที่สมาชิกในกลุ่มได้รับ เพื่อนําผลกระทบมา
ทบทวนการกําหนดกฎเกณฑ์

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าควรขยายกลุ่มผู้ประกอบการที่
ทําการศึกษาในพื้นที่อื่นๆเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก
และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการ
ให้บริการของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย เพราะในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการนําเสนอความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ดังนั้น
ข้อมูลในด้านสินค้าและผู้ประกอบการจึงอาจมีความโน้มเอียงไป
ในทางบวกจึงมีควรประเมินจากลูกค้าเพื่อจะได้นํามาปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ให้ทุนสําหรับการวิจัย
ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทิ งั้ 3 ท่าน คือ
ผศ.ดร.
ชมพูนุท ศรีพงษ์ ผศ.ดร.นันที ขจรกิติยา และรศ.อัปสร อีซอ ที่
ได้สละเวลาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คุณบัณฑิตา ณ สงขลา ผู้จัดการอาวุโส
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
และดร.สมภูมิ แสวงกุล ที่อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยครั้ง
นี้
ขอบขอบพระคุณผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นทีเ่ ขต
ดุสิต กรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความร่วมมือในการทําวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากการวิจัยผู้ศึกษาได้นําข้อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการได้
กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อการค้าขาย ตลอดจน
ปัญหาอื่นๆพร้อมกับได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข รวบรวมเพื่อ
เป็นข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการนําเสนอให้ทราบข้อเสนอแนะของ
ผู้ประกอบการบางราย เพื่อให้เขตดุสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และทําความเข้าใจแก่
ผู้ประกอบการต่อไป
1. เขตดุสิตได้มีการกํากับดูแล กําหนดและควบคุมการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบการ เช่น การอนุญาตขาย
อาหาร ประเภทอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่ในการขาย เป็นต้น
ผู้ประกอบการมีความเห็นให้เขตดุสิตดําเนินการหรือแก้ไขปัญหา
ในเรื่องดังต่อไปนี้
การดูแลผู้ประกอบการซึ่งได้รับอนุญาตเขตดุสิตควรควบคุม
ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของเขตดุสิตอย่างเข้มงวด เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การไม่สร้างความรําคาญ
รบกวน ความสะอาดของอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้อาจใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างลุกค้าประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อ
สินค้า เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจําหน่าย
สินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าต่อไป
2. ด้านสาธารณูปโภค อยากให้เขตดุสิตดูแลระบบไฟฟ้าแสง
สว่างเนื่องจากพบว่า ไฟทางบริเวณทางเท้าชํารุดแหล่งแห่ง อยาก
ให้เปิดทุกวันและมีการดูแลซ่อมแซมอยู่เสมอ และแก้ไขปัญหา
การไม่ได้รับความสะดวกเรื่องน้ําประปาที่ใช้ในที่ขายของ
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The Impact of Social Capital Towards Tourism at BangNamPeong Floating Market
ทุนทางสังคมมีผลต่อการท่องเที่ยวตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง
ภัทรภร พลพนาธรรม1
ABSTRACT
This research The impact of Social Capital
towards tourism at BangNamPeong Floating market
can be concluded corresponding to research
objectives. Descriptive analysis consists of 2 parts.
Part1, Demographic data of 247 respondents
mainly were 161 female (65.2%), 21-30 years 110
persons (44.5%), singles 165 persons (66.8%), 2
tourist partners 91 persons (36.8%), hometown at
Samutprakarn 128 persons (51.8%). Part2, Social
Capitals of BangNamPeong floating market for
tourists were confirmed their most important level.
such as Bangkrajao 4.475, Srinakorn Kuankan
garden 4.3730, bicycle path 4.3489, agricultural
products 4.4332, area management 4.5271. Part
3, trends of return to BangNamPeong Floating
Inferential analysis to test two research
hypotheses.
First, different demographic
characteristics of respondents were hypothesized
to have different tourism behaviors. The findings
that different demographic characteristics such as
sex, ages, marital status, numbers of tour partners,
hometown, trend of return were not confirm to
have different tourism behaviors. Second, Social
capital impacted trend of return. Forecast
equation for trend of tourist return to
BangNamPeong Floating was Y = 1.387+.152 (X1).
X1 represented Bangkrajao impacted trend of
tourist return to BangNamPeong Floating market.
Keywords : Social Capital, Tourism, BangNamPeong

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “ทุนทางสังคม มีผล
ต่อ การท่องเที่ยว ในตลาดน้าบางน้าผึ้ง” สามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณา แบ่งเป็น ส่วนที่
1 ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 247 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 161 คน ร้อยละ 65.2 ระดับอายุ
21-30 ปี 110 คน ร้อยละ 44.5 สถานภาพโสด 165 คน
ร้อยละ 66.8 ผู้ร่วมเดินทาง 2 คน มีจานวน 91 คน
ร้อยละ 36.8 มีภูมิลาเนาที่ สมุทรปราการ จานวน 128 คน
ร้อยละ 51.8 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสาคัญของทุน
ทางสังคมของตลาดน้าบางน้าผึ้ง ดังนี้
ด้านคุ้งบางกะเจ้า
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.4757 ด้านสวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์โดยรวม ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.3730
ด้านเส้นทางสาหรับจักรยานโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.3489 ด้านพืชผลเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.4332 การบริหารจัดการพื้นทีโ่ ดยรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.5271 ส่วนที่ 3 แนวโน้มที่
นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้งอีก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23
สรุปผลข้อมูลเชิงอนุมาน
ผลการวิจัยพบว่า
สมมติฐานข้อที่ 1 เพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพ
สมรสต่างกัน จานวนผู้ร่วมเดินทางต่างกัน ภูมิลาเนาที่พัก
อาศัยประจาต่างกัน
มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้งไม่แตกต่างกัน ทุกตัวแปรจึงไม่
สอดคล้องสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 2 ทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบาง
น้าผึ้ง สมการพยากรณ์ แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้ง สามารถเขียนได้ ดังนี้ Y =
1.387+.152 (X1) สรุปว่า ทุนทางสังคมที่มีผลต่อแนวโน้มที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1518 , email: polpanadham@gmail.com
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นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้ง คือ ด้าน
คุ้งบางกะเจ้าโดยรวม (X1)
ค้าส้าคัญ : ทุนทางสังคม, การท่องเที่ยว, ตลาดน้าบางน้าผึ้ง
บทน้า
ตลาดน้าบางผึ้ง เริ่มต้นจากความร่วมมือของ
ชาวบ้านร่วมกับผู้นาท้องถิ่น และ อบต.บางน้าผึ้ง จากร้านค้า
ไม่กี่ร้าน ปัจจุบันไดัรับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตาบลบาง
น้าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การจัด
ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มแรก มีจุดประสงค์ สนับสนุนให้ชาวบ้าน มี
รายได้จาก การนาผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาจาหน่าย
เพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดการสร้างงานภายในชุมชน
ส่งผลทาให้ชุมชน เข้มแข็งมากขึ้น อีกประการหนึ่งเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็น
ธรรมชาติ ที่มีความร่มรื่น เป็นปอดของชาวกรุง ที่อยู่ใกล้
กรุงเทพมากที่สุด เปิดทาการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
ช่วงเวลาประมาณแปดโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเย็น ๆ เป็น
ตลาดน้าที่ใกล้กรุงเทพ ซึ่งคุณจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริม
คลองพ่อค้าแม่ค้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งถือว่าเป็นตลาด
น้าเพื่อสุขภาพอีกแห่งหนึ่ง เพราะไม่ว่าใคร ได้มาเที่ยวที่ลาด
น้าบางผึ้ง นอกจากจะได้สัมผัสวิธีชีวิตริมน้าของชาวพระ
ประแดงแล้ว ก็ยังได้สัมผัสกับกิจกรรมทั้งในเรื่องของสุขภาพ
กาย และสุขภาพใจอีกด้วย เพราะว่าพ่อค้า แม่ค้า ที่นี่
นอกจากจะเอาใจใส่เรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้ว ก็ยังไม่
ลืมที่จะใส่ภูมิปัญญาไทยๆ อย่างอาทิ สมุนไพรลงไปในสินค้า
เมื่อบวกกับมิตรจิต มิตรใจ โอมอ้อมอารีของคนในชุมชน
ตลาดน้าบางน้าผึ้งถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่าง หนึ่งของตลาด
น้าแห่งนี้ ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นคาอธิบาย ทุน
ในลักษณะใหม่ที่ไม่ใช่เพียงทุนทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังในการ
ทากาไรหรือแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเอง แต่ทุนทาง
สังคมมีลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือต้นทุนส่วนรวมที่มาจาก
การช่วยเหลือและความร่วมมือกันระหว่างบุคคลและระหว่าง
กลุ่มต่างๆในสังคม (Putnum, 2000) โดยธนาคารโลก
(World Bank) เห็นว่าทุนทางสังคม คือ สถาบัน ระบบ
ความสัมพันธ์และบรรทัดฐานการปฏิบัติ ( norm) ที่นามาซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์ของสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน้นถึง

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันไม่ใช่สถาบันหรือตัวบุคคล
โดดๆ หรือจานวนรวมกัน อีกทั้ งองค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
for
Economic Co-operation and Development: OECD)
เห็นว่าทุนทางสังคม คือ การเชื่อมโยงของบุคคลเป็น
เครือข่ายทางสังคมบนพื้นฐานความเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ( trust) และมีมาตรฐานในการทางานร่วมกัน ( ทุน
ทางสังคม , 2558) การนาแนวคิดทุนทางสังคม เพื่อศึกษา
บริบทความเป็นไปความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจาก
ความร่วมมือด้วยกันหลายฝ่าย อย่างมีจุดหมายเดียวกัน คือ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม
และทางด้านสิ่งแวดล้อม ในมิติที่มีความเป็นไปในอนาคต
อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้
แนวคิดทฤษฎี ผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง ปัจจัยทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น หรือทาให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อ
การผลิตหรือการพัฒนานั้น (http:gotoknow.org/posts/
145069)
ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนา
ทุนทางสังคม หมายถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมที่เราสามารถ
เรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมันได้ ตัวอย่างของ
ทุนทางสังคมที่มักถูกกล่าวถึงคือ ความเชื่อถือไว้วางใจกัน
(Trust) เครือข่าย ( Network) สถาบัน ( Institution) ซึ่ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมรูปแบบใดที่
เป็นทุนทางสังคมนั้น ท้ายที่สุดแล้วมันสามารถให้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับเราได้หรือไม่นั่นเอง ทุนทาง
สังคมเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน กิจกรรมร่วมมือกัน ยิ่ง
มีมากเท่าไรก็อาจเป็นผลดีในแง่ที่ว่า เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทาให้เกิดคุณค่าบางอย่างที่
สามารถยึดโยงและยอมรับร่วมกัน ซึ่งคุณค่าอันนั้นนั่นเองที่
ส่วนหนึ่งเราสามารถเรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
มันได้ ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านในชุมชนแห่งหนึ่งมีกิจกรรม
ร่วมมือกันอยู่เป็นประจา ทาให้ชาวบ้านต่างเรียนรู้และเข้าใจ
หรือ "รู้จัก" กันเป็นอย่างดี เป็นผลให้เมื่อชาวบ้านต้องการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อระดมเงินออมและปล่อยกู้เพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนราคาถูกให้คนในชุมชน มันก็จะเกิดขึ้นได้
ง่าย เพราะเมื่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมี
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การโกงกัน เป็นเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจกันนี่เองที่ทาให้
ชาวบ้านได้มีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น ด้วยเพราะทุนทางสังคม
นี่เอง (ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน) ที่ทาให้ชาวบ้านได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (แหล่งเงินทุน)
ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง
"คุ้ง บางกะเจ้า" เป็นที่ตั้งของป่าผืนดังกล่าว ด้วย
รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู ครอบคลุม 6 ตาบลใน อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ต.บางกะเจ้า บางน้าผึ้ง บาง
กอบัว บางกระสอบ บางยอ และ ต.ทรงคนอง โอบล้อมด้วย
แม่น้าเจ้าพระยาระยะกว่า 15 กม. ใช้เวลาเดินทางจาก
กรุงเทพฯไม่ถึง 1 ชั่วโมง และจากความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศ ปี พ.ศ. 2549 จึงได้รับการยก
ย่องจากนิตยสารไทม์ให้เป็น The Best Urban Oasis of
Asia
′สวนศรีนครเขื่อนขันธ์′ ป่า 3 ยุคใจกลางเมือง "ศรี
นครเขื่อนขันธ์" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ
ขนาดใหญ่ อยู่บนเนื้อที่กว่า 148 ไร่ ประกอบด้วยป่า
ธรรมชาติ ร่องสวนผลไม้และไม้ผลดั้งเดิมของชาวสวนคุ้งบาง
กะเจ้าในอดีต ที่ได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงป้ายสื่อ
ความหมายธรรมชาติและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อ
การเรียน รู้ธรรมชาติ การพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เสมือนหนึ่ง"ห้องเรียน
ธรรมชาติกลางแจ้ง"
คลองลัดโพธิ์ เคยมีมาก่อนในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
๑ ซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะให้เรือผ่านได้ ไม่มีประตูน้า ด้วย
เส้นทางน้าที่ทาท่าว่าจะขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ ทาให้รัชกาลที่
๑ เกรงว่าจะซ้ารอยเกาะเกร็ด จะทาให้เรือรบข้าศึกจาก
ปากอ่าวรุกเข้าถึงกรุงเทพ จึงมีรับสั่งให้ทาการปิดคลองลัด
โพธิ์ เพื่อชะลอการพังทลายของดินอีกประการหนึ่งด้วย
ภายหลัง มีการขุดลอก ทาประตูน้า ตอนสร้างสะพานข้าม
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจในรัชสมัยปัจจุบัน และลักษณะโค้งเว้า
ของพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมตามธรรมชาติด้วยแม่น้า คล้ายรูป
กระเพาะหมู อย่างสวยงาม ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์
ประกอบกับภูมิอากาศที่ร่มรื่นของธรรมชาติพื้นที่สีเขียวที่เป็น
ปอดที่สาคัญที่อยู่ท่ามกลางแหล่งอุตสาหกรรมใกล้เมืองหลวง

เส้นทาง
จักรยาน
ตลาดน้าบางน้าผึ้งเกิดขึ้น
ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเริ่มต้น สวนไม้ คู่กับลาคลองสายเล็ก
อยู่ด้านหลังวัดบางผึ้งใน บรรยากาศ ประกอบด้วย วิถี
ชาวบ้านริมคลอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ
เสน่ห์ของที่นี่ คือ ความใสสะอาดของลาคลอง ของพื้นบ้าน
อาหารแปลก อร่อย
นิยามศัพท์เชิงปฎิบัติการ
ทุนทางสังคม จะพิจารณาถึง 5 องค์ประกอบหลัก
ด้วยกัน ได้แก่ คุ้งบางกะเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เส้นทาง
สาหรับจักรยาน พืชผลเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่
ดังนี้
คุ้งบางกะเจ้า หมายถึง ต้องการมาชื่นชมความ
เป็นธรรมชาติของลักษณะโค้งเว้าคล้ายกระเพาะหมู ปี พ.ศ.
2549 ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ให้เป็น The Best
Urban Oasis of Asia ความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ และระบบนิเวศต้องการเป็นสนับสนุนให้บางกะเจ้าดารง
อยู่แบบเป็นประโยชน์ต่อไป
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หมายถึง สวนสาธารณะ
และสวนพฤกษชาติขนาดใหญ่ ชิ่นชมป่าธรรมชาติ ร่องสวน
ผลไม้และไม้ผล ต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟู ให้ยังคงเดิม การ
เจริญเติบโตของต้นไม้และการฟื้นคืนระบบนิเวศของชีวิตสัตว์
ตามธรรมชาติ เสมือนหนึ่ง "ห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง"
ที่ช่วยในการเรียนรู้ธรรมชาติ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
เส้นทางสาหรับจักรยาน หมายถึง มีป้ายสื่อ
ความหมายธรรมชาติ สิ่งอานวยความสะดวก ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สะดวกในการเป็นเส้นทางสาหรับจักรยาน ได้ชื่น
ชมเส้นทางธรรมผ่านวัดและศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้เห็นวิถี
ชาวบ้านตามเส้นทาง จักรยานหาเช่าง่ายราคาไม่แพง
พืชผลเกษตร หมายถึง ความสด ใหม่ จาก
ธรรมชาติ รสชาดอร่อยของมะม่วงน้าดอกไม้ ความ
สวยงามของไม้ดอก พืชผักสวนธรรมชาติ ปลอดสารเคมี
ตกค้าง
การบริหารจัดการพื้นที่ หมายถึง จานวนร้านค้า
มีมากเป็นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยว การจัดร้านเลียบ
คลองบางกะเจ้าแสดงความเป็นธรรมชาติ ประเภทอาหารมี
หลากหลายให้เลือก สนับสนุนผู้ขายเป็นคนในพื้นที่-ผลิต

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
87

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เอง ขายเอง นโยบายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
คนในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการท่องเที่ยว ในตลาดน้าบางน้าผึ้ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตาม
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. เพื่อค้นหาการท่องเที่ยว ในตลาดน้าบางน้าผึ้ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่สัมพันธ์กับ ทุน
ทางสังคม
สมมติฐานของโครงการวิจัย
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทา
ให้การท่องเที่ยว ในตลาดน้าบางน้าผึ้ง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
ทุนทางสังคมมีผลต่อ การท่องเที่ยว ในตลาดน้า
บางน้าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล
ลักษณะตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว ในตลาดน้าบางน้าผึ้ง อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อาจได้รับอิทธิพลจาก
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถี
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวตามเทศกาล ทั้งนี้เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว ที่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ควรได้รับ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจากประชากร
แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง แล้วรวบรวมแบบสอบถามให้ครบตาม
จานวนที่ด้องการ240 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยใช้แบบสอบถาม
เชิงสารวจ สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ โดยประกอบด้วย เนื้อหา ด้านตัวแปรทุนทาง

สังคมที่สัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อ การท่องเที่ยว ในตลาดน้าบาง
น้าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาเป็นการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติ ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน
(lnferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
สถิติวิเคราะห์ค่าที (lndependent Statistic) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้ทดสอบ
สมมุติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ
สถิติวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
ใช้ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
ด้านอายุ สถานภาพ จานวนผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว และ
ภูมิลาเนาที่พักอาศัยประจา
Multiple Regression Analysis เพื่อหาทุนทาง
สังคม เป็นตัวแปรต้น ที่มีต่อตัวแปรตาม การมาท่องเที่ยวที่
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ใช้ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 ทุนทางสังคม
มีผลต่อการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้าบางน้าผึ้ง
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา แบ่งเป็น ส่วนที่ 1
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ทุนทางสังคม
และส่วนที่ 3 แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยว
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 247 คน จาแนกตามตัวแปร
เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จานวน 161 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.2 , เพศชายจานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8
และไม่ตอบ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0
มีระดับอายุคือ 21-30 ปี จานวน 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จานวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 อายุ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
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จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 อายุ 41-50 ปี
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 อายุ 51-60 ปีขึ้น
ไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 อายุ 61 ปีขึ้นไป
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และไม่ตอบ จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.6
สถานภาพโสด จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ
66.8 รองลงมาคือ สมรส จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
24.3 ไม่ตอบ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และหย่า
ร้าง จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
ผู้ร่วมเดินทาง 2 คน มีจานวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ ผู้ร่วมเดินทาง 4 คน จานวน
42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ผู้ร่วมเดินทาง 3 คน จานวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ผู้ร่วมเดินทางมากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 คน จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ไม่
ตอบ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และผู้ร่วมเดินทาง
1 คน จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามลาดับ
มีภูมิลาเนาที่ สมุทรปราการ จานวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาตามลาดับ คือ กรุงเทพ
จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 นนทบุรี จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ไม่ตอบ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
2.4 อื่นๆ เช่น ปัตตานี ลพบุรี ลาปาง จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 สมุทรสงคราม จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ฉะเชิงเทรา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 สมุทรสาคร
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 นครปฐม และ ราชบุรี
จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0
ส่วนที่ 2 ทุนทางสังคมของตลาดน้าบางน้าผึ้ง
ในการวิเคราะห์ความสาคัญของทุนทางสังคมของ
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง สามารถแจกแจงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลผล ดังนี้
ระดับความสาคัญของด้านคุ้งบางกะเจ้า โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.4757 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ ว่า ต้องการมาชื่นชมความ
เป็นธรรมชาติของลักษณะโค้งเว้าคล้ายกระเพาะหมูอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.55 รองลงมา
ต้องการเป็นสนับสนุนให้บางกะเจ้าดารงอยู่แบบเป็น
ประโยชน์ต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศ อยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และปี พ.ศ. 2549
ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ให้เป็น The Best Urban
Oasis of Asia อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
ระดับความสาคัญของด้านสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3730
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่า เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.43 ต้องการอนุรักษ์
และฟื้นฟู ให้ยังคงเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 การ
เจริญเติบโตของต้นไม้และการฟื้นคืนระบบนิเวศของชีวิตสัตว์
ตามธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ร่องสวนผลไม้และไม้
ผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เสมือนหนึ่ง "ห้องเรียนธรรมชาติ
กลางแจ้ง" ที่ช่วยในการเรียนรู้ธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.36 ชิ่นชมป่าธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยท่ากับ
4.34
ระดับความสาคัญของด้านเส้นทางสาหรับจักรยาน
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.3489 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่า ได้เห็นวิถี
ชาวบ้าน ตามเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มีป้ายสื่อ
ความหมายธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ได้ชื่นชม
เส้นทางธรรม ผ่านวัด และศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สะดวกในการเป็นเส้นทาง
สาหรับจักรยาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 สิ่งอานวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และจักรยาน หาเช่าง่าย
ราคาไม่แพง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
ระดับความสาคัญของด้านพืชผลเกษตร โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4332 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่า สด ใหม่ จากธรรมชาติ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.47 ความสวยงามของไม้ดอก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รสชาติอร่อย ของมะม่วงน้าดอกไม้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และพืชผักสวนธรรมชาติ ปลอด
สารเคมีตกค้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ระดับความสาคัญของการบริหารจัดการพื้นที่
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.5271 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่า
จานวน
ร้านค้ามีมาก เป็นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด เท่ากับ 4.55 ประเภทอาหารมีหลากหลายให้เลือก
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มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 นโยบายการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของคนในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 การจัด
ร้านเลียบคลองบางกะเจ้า แสดงความเป็นธรรมชาติ
มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ สนับสนุน ผู้ขายเป็นคนในพื้นที่ผลิตเอง ขายเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
ส่วนที่ 3 แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้งอีก
แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบาง
น้าผึ้งอีก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23

จานวนผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้าบาง
น้าผึ้งต่างกันมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยว
ตลาดน้าบางน้าผึ้งไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องสมมติฐาน
ภูมิลาเนาที่พักอาศัยประจาต่างกันมีแนวโน้มที่
นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้ง
ไม่
แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 2 ทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบาง
น้าผึ้ง ดังนี้
สาหรับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
(R)
ของ ด้านคุ้งบางกะเจ้า มีค่า .154 โดยทั้งสองตัวแปร
สามารถพยากรณ์ ( R2 ) แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
ท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้ง ได้ร้อยละ .0 24 และมีความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ( SE )เท่ากับ .616
สมการพยากรณ์ แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะ
กลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้ง โดยใช้คะแนนดิบ (B)
สามารถเขียนได้ ดังนี้
Y = 1.387+.152 (X1)

ตอนที่ 2 สรุปผลข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลข้อมูลเชิงอนุมานโดยทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันทาให้แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยว
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง . แตกต่างกัน และ
สมมติฐานข้อที่ 2 ทุนทางสังคม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมด้านแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยว
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง
เอกสารอ้างอิง
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่
กมล บุญเขต และคณะ 2557 การสร้างทุนทางสังคมและ
แตกต่างกันทาให้แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยว
วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านความ
ตลาดน้าบางน้าผึ้ง . แตกต่างกัน ผลจากการวิจัยพบว่า
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ,
เพศต่างกัน มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files
ท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้งไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้อง
/5706004.pdf
สมมติฐาน
กฤตยา เชือ่ มวราศาสตร์, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 22 มิ.ย.
อายุต่างกันมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับมา
2558,http:www.prachachat.net/news_detail.
ท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้งไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้อง
php?newsid=1434951432
สมมติฐาน
สถานภาพสมรสต่างกันมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะ การเสริมสร้างทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
แผนพัฒนาฯฉบับที1่ 0,
กลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้ง ไม่แตกต่างกัน จึงไม่
http://www.nesdb.go.th/portals/0/news/plan
สอดคล้องสมมติฐาน
/p10/plan10/data/2.3.pdf
สถานภาพสมรสต่างกันมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะ
กลับมาท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้าผึ้งไม่แตกต่างกัน
จึงไม่ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ทุนทางสังคม, https:
th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%
สอดคล้องสมมติฐาน
B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8
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%87%E0%B8%84%E0%B8%A1 , เข้าถึงข้อมูล
เมื่อ 12 มิถุนายน 2558
ชลดา บุญอยู่ 2556 ทุนทางสังคมกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรีศึกษา บ้านเกาะพิทักษ์
ตาบลบางน้าจืด อาเภอหลังสวนทจังหวัดชุมพร,
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis
/fulltext/snamcn/Chonlada_Boonyou/fulltex
t.pdf
เบญญาภา เศรษฐทัตต์ 2554 ทุนทางสังคมกับการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดคลอง
สวนร้อยปี อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,
http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2554/b1754
54.pdf
สินาด ตรีวรรณไชย, 2548, ทุนทางสังคม: ความหมายและ
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
บัณฑิต ผังนิรันดร์1
ABSTRACT
The objectives of this research were to
study the current condition of leadership of
community leaders, economic status of
residents in the Housing Project, the
government’s policy on dwelling places that
concerned Ban Uea Athon, the participation of
community members, knowledge and
understanding of community members, the
environmental condition of the community,
and life quality of residents in Ban Uea Athon
Rom Klao 2 Housing Project; and to study the
factors affecting life quality of residents in Ban
Uea Athon Rom Klao 2 Housing Project. The
research sample consisted of residents of Ban
Uea Athon Rom Klao 2 Housing Project. A
questionnaire was employed as the data
collecting instrument. Statistics employed for
data analysis were the mean, standard
deviation, and multiple regression analysis.
Research findings revealed that the life
quality and economic status of residents in the
Housing Project, opinions of residents toward
the government’s policy on dwelling places,
leadership of community leaders, and
environmental condition of the community
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
โทรศัพท์ 0-2160-1520, e-mail : bundit.pu@ssru.ac.th

were rated at the good level; while the
participation of residents in the Housing Project
and the understanding of residents in the
Housing Project were rated at the high level.
Furthermore, from hypothesis testing results it
was found that the environmental condition of
the Housing Project, the government’s policy
on dwellin g places, knowledge and
understanding of residents in the Housing
Project, leadership of community leaders,
economic status of the residents, and
participation of community members
significantly affected life quality of residents in
the Housing Project. These six variables could
be combined to predict life quality of residents
in the Housing Project by 76 per cent.
Keywords: Life quality, residents in Ban Uea
Athon Rom Klao 2 Housing Project
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชน เศรษฐสถานะ
ของผู้อาศัยภายในโครงการ นโยบายรัฐบาลด้านที่อยู่
อาศัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านเอื้ออาทร การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชน
สภาพแวดล้อมของชุมชน และคุณภาพชีวิตผู้อาศัย
ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 และศึกษาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยภายในโครงการ
บ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่ม
เกล้า 2 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิต เศรษฐสถานะ
ของผู้อาศัยในโครงการ ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบาย
รัฐบาลด้านที่อยู่อาศัย ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชน
และสภาพแวดล้อมในโครงการ อยู่ในระดับดี ส่วนการมี
ส่วนร่วมของผู้พักอาศัยในโครงการ และ ความเข้าใจ
ของผู้พักอาศัยในโครงการ อยู่ในระดับ มาก นอกจากนี้
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สภาพแวดล้อม
โครงการ นโยบายภาครัฐด้านที่อยู่อาศัย ความรู้ความ
เข้าใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ภาวะผู้นาของหัวหน้า
ชุมชน เศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัย และการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตผู้อาศัยใน
โครงการ โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์
คุณภาพชีวิตผู้อาศัยในโครงการ ได้ร้อยละ 76
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิต , ผู้อาศัยภายในโครงการบ้าน
เอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
บทนา
ที่อยู่อาศัยจากปฏิญญาสากลการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์ สาหรับศตวรรษที่ 21 ตั้งปฏิญญาสากล ไว้ว่าที่
อยู่อาศัยที่เพียงพอสาหรับทุกคน (Adequate Housing
for all) ที่อยู่อาศัยที่ดี ถูกสุขลักษณะ สอดคล้องกับ
ความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนทุกกลุ่มเป็น
หัวใจของความมั่นคงของชาติ ที่อยู่อาศัยจึงมีคุณค่า
มากกว่าการเป็น “ตัวบ้าน” การพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงเป็น
กลไกสาคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ชาติ และเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง
ด้วย เนื่องจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยก่อให้เกิดการจ้าง
งาน การระดมเงินทุน เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายอย่าง
ทวีคูณอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมที่ดี
(Bellagio Housing Declaration, 2005) ที่อยู่อาศัยจึง
เป็นมากกว่า “บ้าน ” แต่เป็น “การตั้งถิ่นฐาน ”
(Settlement)
และการใช้ชีวิตร่วมกัน (Living
Together) (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อ้างถึงใน กุณฑล
ทิพย พานิชภักดิ์, 2550)

สาหรับประเทศไทยรัฐบาลให้ความสาคัญใน
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจน โดย
คณะรัฐมนตรี มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2546 อนุมัติโครงการและงบประมาณในการ
แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย คือ “โครงการบ้านเอื้ออาทร ”
ดาเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ เป็นโครงการที่มุ่งสร้าง
ที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเมือง โดยเน้น
การก่อสร้างในรูปแบบแฟลตและบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก ให้
ผู้อยู่อาศัยสามารถเป็นเจ้าของได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ดาเนินการตามนโยบายด้านที่อยู่อาศัยโดยคานึงถึงความ
พอดี ไม่ทาให้ผู้ซื้อเป็นหนี้เกินกาลังความสามารถที่จะ
ผ่อนชาระ ลดต้นทุนให้ที่อยู่อาศัยราคาถูกที่สุด มีการ
จัดการที่โปร่งใส มีคุณธรรม คานึงถึงสิ่งแวดล้อมใน
มุมมองของผู้อาศัยเองและมุมมองของผู้พบเห็น มี
บรรยากาศที่น่าอยู่ไม่แออัด มีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางที่
เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ดี (พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ,
2548)
รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยโดยมีเป้าประสงค์ คือ มุ่งพัฒนาการจัดหาที่
อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่
เพียงพอ มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เป็นที่อยู่อาศัยที่มี
มาตรฐาน มีคุณภาพที่เหมาะสมทั้งด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงคุณภาพที่อยู่อาศัยอย่าง
ต่อเนื่อง นโยบายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยล้วนมุ่งหวังให้
ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาที่อยู่
อาศัยนอกจากจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ปัจเจกบุคคลให้ดีขึ้นแล้วยังส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ควรทาการศึกษา
เนื่องจากจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนแล้ว ยังเป็นหนทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สังคม
สิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาโดยองค์รวมเพื่อให้สังคม
เป็น “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559), 2555)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

93

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่พักอาศัยเป็นรากฐานสาคัญของชีวิตมนุษย์
และมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมอย่างมาก การพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงเป็น
ยุทธศาสตร์สาคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ในโครงการพัฒนาที่
อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพชีวิตต้อง
พัฒนาทั้งองค์ประกอบด้านกายภาพและด้านจิตภาพอัน
จะนาไปสู่การพัฒนาโดยองค์รวมเพื่อให้สังคมเป็น
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” โดยเฉพาะโครงการบ้าน
เอื้ออาทรที่มีแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2557
การเคหะแห่งชาติจะปิดโครงการบ้านเอื้ออาทรอย่าง
เป็นทางการ (การเคหะแห่งชาติ, 255 6) อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าทางการเคหะแห่งชาติจะมีแผนในการปิดโครงการ
บ้านเอื้ออาทร แต่ความเป็นอยู่ของผู้อาศัยในชุมชนบ้าน
เอื้ออาทรก็ยังคงต้องดารงชีวิตในโครงการต่อไป
นอกจากนี้จากการศึกษาภาพรวมด้านปัญหาที่
อยู่อาศัยของประเทศไทย ในภาพรวมพบว่าเกิดปัญหา
คุณภาพชีวิตในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยที่มี
รายได้น้อยถึง 728,639 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.69
ของชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด (อุดมศรี บัวสุขเกษม ,
2551) ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และข้อจากัดด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ สิ่งที่จะตามมาคือปัญหาความแออัด
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความสกปรกบนทาง
เท้า มีทัศนะวิสัยไม่สวยงาม อากาศเสีย ฝุ่นละอองมาก
ไม่มีระบบบาบัดน้าเสียที่ดี ขยะล้นเมือง สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มี
ปัญหาอย่างจัดเจน (กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์, 2550)
สอดคล้องกับปัญหาที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของ
โครงการบ้านเอื้ออาทรที่พบเป็นข่าวและการส่งเรื่อง
ร้องเรียนสานักงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ทาการ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์โดยเฉพาะผู้พัก
อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 (ประธาน
กรรมการชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2, 16
มิถุนายน 2557) และการรวบรวมข่าวสารทาง
สื่อสารมวลชน (เนชั่น, 2556) พบว่า หลาย ๆ โครงการ
รวมทั้งโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 มีปัญหาที่

คล้ายคลึงกัน โดยพบว่าชุมชนและที่พักมีสภาพทรุด
โทรม อาคารปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ ที่อยู่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง มี
การขยายบุกรุกที่สาธารณะ สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้อาศัย การเพิ่มขึ้นของประชากร
แฝง (แรงงานต่างด้าว) การขยายตัวของชุมชนอย่างไม่มี
การวางแผนควบคุม ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิต
สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยทั้งเรื่องกายภาพของ
อาคารที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของชุมชนส่งผลถึง
สภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย ปัญหาด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย เช่น การจัดบริการด้าน
สาธารณสุข และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ น้าประปา
การจัดรถในชุมชน รถโดยสาร การรักษาความปลอดภัย
ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชน เช่น
ปัญหาความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน การรับรู้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แสดงถึงปัญหาด้านภาวะผู้นา
ชุมชน เช่นการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การทา
กิจกรรมในชุมชน ขาดรูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
ทั้งที่มีรูปแบบการจัดการชุมชนของโครงการที่พักอาศัย
ของเอกชนเป็นแนวทางอยู่แล้ว ฯลฯ รวมถึงปัญหาเชิง
นโยบาย ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายการก่อสร้าง
ผิดพลาดและเกินความสามารถของผู้นานโยบายไป
ปฏิบัติ ใช้เวลาในการดาเนินการก่อสร้างนานจนรอไม่
ไหว ปัญหาการก่อสร้าง การทิ้งงาน ฯลฯ และเป็นผล
ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้พัก
อาศัยในชุมชน เช่น ปัญหาลูกค้าด้อยคุณภาพถูกการ
เคหะยึดบ้านเนื่องจาก ไม่สามารถผ่อนชาระได้ตาม
กาหนด ไม่ดาเนินการตามสัญญา กู้เงินไม่ผ่าน การเก็บ
ค่าอุปโภคบริโภคที่สูงเกินความสามารถของผู้มีรายได้
น้อย อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด โดยปัญหาต่าง ๆ
ดังที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้าน
เอื้ออาทรก็เป็นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร คณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทาให้เข้าใจถึงตัวแปรปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะในการ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

94

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้อยู่อาศัยภายใน
โครงการบ้านเอื้ออาทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอต่อ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การเคหะแห่งชาติ
ชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่ม
เกล้า 2 เป็นต้น
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นาของ
หัวหน้าชุมชน เศรษฐสถานะของผู้อาศัยภายในโครงการ
นโยบายรัฐบาลด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านเอื้อ
อาทร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความรู้ความเข้าใจ
ของคนในชุมชน สภาพแวดล้อมของชุมชน และคุณภาพ
ชีวิตผู้อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ได้นาแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิต
ของชามา (Shama, 1975) ที่ได้อธิบายว่า ปัจจัย ที่มี
ความสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
เขตเมืองโดยเฉพาะผู้ ที่มีรายได้น้อยว่ามาจากการได้รับ
การตอบสนองทางด้าน กายภาพที่เพียงพอ การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนการได้รับ
การตอบสนองความสุขทางด้านจิตใจ ประกอบกับการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักวิชาการ
หลาย ๆ ท่าน (Leelakulthanit & Day, 1993;
Berra,2003; Burger, 2003; นพดล กรรณิกา, 2553)
และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรปัจจัยที่ได้
ทาการศึกษา ประกอบกับการศึกษาเบื้องต้น ( Pilot
Study) ในชุมชน โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ถึงตัวแปรปัจจัย ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย เศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัย
นโยบายภาครัฐด้านที่อยู่อาศัย ภาวะผู้นาของหัวหน้า
ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความรู้ความ
เข้าใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการ และ สภาพแวดล้อม
โครงการ ดังภาพประกอบ 1
เศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้อ
อาทร ร่มเกล้า 2
จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน
การวิจัยไว้ดังนี้
ปัจจัย ด้านเศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัย ด้าน
นโยบายภาครัฐด้านที่อยู่อาศัย
ด้านภาวะผู้นาของ
หัวหน้าชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ด้าน
ความรู้ความเข้าใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการ และด้าน
สภาพแวดล้อมโครงการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้อาศัยใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ
(Survey research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ผู้ที่พักอาศัยอยู่จริงภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร
ร่มเกล้า 2 ห้องละ 1 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 375 คน
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (
Simple
Random Sampling) วิธกี ารดาเนินการวิจัยมีดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม โดยข้อคาถามแต่ละข้อ
ได้มีการประยุกต์มาจากมาตรวัดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) ของแบบสอบถามด้วย ค่า IOC และความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ด้วยค่า Cronbach’s alpha

นโยบายภาครัฐด้านที่อยู่อาศัย

ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชน
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ก่อนที่จะนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจริง
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยหาวิธี
ของครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) ผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับตัว
แปรที่ศึกษา โดยเป็น ข้อคาถามแบบเลือกตอบ จาก
มาตรวัด 5 ระดับแบบลิเคอร์ทสเกล (Likert’s scale)
แล้ว นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
(Pilot-test)
จานวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้
ค่า Cronbach’s Alpha ของมาตรวัดตัวแปรที่ศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ด้วยวิธีของ Cronbach’s Alpha
ตัวแปร
คุณภาพชีวิต
สภาพแวดล้อมของโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัย
เศรษฐสถานะของผู้อาศัยในโครงการ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย
ภาวะผู้นาหัวหน้าชุมชน

Cronbach’s
Alpha
.914
.854
.947
.832
.863
.754

ความเข้าใจของคนในชุมชน สภาพแวดล้อมของชุมชนที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้อ
อาทร ร่มเกล้า 2 เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อที่ 2
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงได้
นามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้ว
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และตีความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเพื่อสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแจกแจงให้เห็นถึง
คุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา รวมทั้งตัวแปรทุกตัว
และมาตรวัดทุกมาตรวัดที่ใช้ในการวิจัย
2. สถิติเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
1. คุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการบ้าน
เอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าคุณภาพชีวิตด้านร่างกายอยู่ในระดับ ดี
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับ ดี สาหรับตัวแปร
ปัจจัย พบว่า ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนมีค่าสูงที่สุด
อยู่ในระดับ ดี รองลงมา คือ นโยบายรัฐบาลด้านที่อยู่
การทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นสอดคล้องภายในของ อาศัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านเอื้ออาทร อยู่ในระดับดี เศรษฐ
ข้อคาถามในแต่ละองค์ประกอบของมาตรวัด พบว่า ค่า สถานะ ของผู้อาศัยในโครงการ
อยู่ในระดับ ดี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s สภาพแวดล้อมของชุมชน อยู่ในระดับ ดี การมีส่วนร่วม
Alpha) มีค่ามากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด จึง ของคนในชุมชน อยู่ในระดับ มาก สาหรับตัวแปรความรู้
เชื่อถือได้ว่า ข้อคาถาม มีคุณภาพเพียงพอในการเก็บ
ความเข้าใจของคนในชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทร
รวบรวมข้อมูลจริง
พบว่าอยู่ในระดับมาก
2. การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ตัวอย่าง ผู้วิจัยนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
สภาพแวดล้อมโครงการ นโยบายภาครัฐด้านที่อยู่อาศัย
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
ความรู้ความเข้าใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ภาวะผู้นา
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ของหัวหน้าชุมชน เศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัย และ
และทาการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะผู้นาของ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตผู้
หัวหน้าชุมชน เศรษฐสถานะของผู้อาศัยในโครงการ อาศัยในโครงการ โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี้สามารถร่วมกัน
การรับรู้นโยบายรัฐบาลด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้อาศัยในโครงการ ได้ร้อยละ 76
บ้านเอื้ออาทร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความรู้ แสดงดังตารางที่ 2
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(ชะเอม ยินดี, 2542; สุจิตรา บุณยรัตพันธุ,์ 2541) หรืออาจ
กล่าวได้ว่าการวางแผนบริหารจัดการโครงการบ้านเอื้อ
อาทรจากหน่วยงานภาครัฐมีผลทาให้ระบบ
สาธารณูปโภคถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ดังเช่น ผลการ
สารวจในเชิงปริมาณ พบว่า ครัวเรือน มีน้าสะอาด
สาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี และครัวเรือน
ตัวแปร
B
SE
t
Sig.
ไม่ถูกรบกวนจากสารพิษ มีค่าสูงที่สุด
ค่าคงที่ (Constant)
.249
.107
2.329*
.020
ผลการสารวจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ
สภาพแวดล้อมโครงการ(x6)
.434
.039 11.017**
.000
คุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
นโยบายภาครัฐด้านที่อยู่อาศัย(x2)
.162
.048
3.366**
.001
ร่มเกล้า 2 ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับดี สามารถทาการ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน(x4)
.091
.032
2.883**
.004
วิเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์
ความรู้ความเข้าใจของผู้อยู่อาศัยใน
.148
.046
3.220**
.001
ของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ในเรื่องของผู้อยู่อาศัย มี
โครงการ(x5)
ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชน(x3)
ความประทับใจในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 ใน
.124
.044
2.790**
.006
เศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัย(x1)
ระดับสูงเพราะว่ามีสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ที่น่า
.094
.043
2.161*
.031
r
= .874
Adjusted R
= .760
อยู่กว่าที่อยู่อาศัยเดิม และสิ่งที่สาคัญที่สุดการได้เป็น
R
= .764
SE
= .273
เจ้าของ “บ้าน” ยังสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับผู้มี
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รายได้น้อย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้าน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กายภาพ ซึ่งก่อนที่ ผู้พักอาศัยจะเข้ามาอยู่ในโครงการ
บ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 ส่วนใหญ่แล้วจะยังพักอาศัย
อภิปรายผล
การอภิปรายผล ข้อค้นพบ และผลการทดสอบ อยู่ในชุมชนแออัด ห้องเช่าราคาถูก ซึ่งมีสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนมีสังคมที่ไม่มี
สมมติฐาน มีดังนี้
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : ผล ความปลอดภัย ทาให้เกิดความคาดหวังมาตลอดว่า
การเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณพบว่า คุณภาพ ชีวิตใน จะต้องมีที่พักอาศัยที่เป็นมาตรฐานเพียงพอในการ
ดาเนินชีวิต เมื่อได้เข้ามาในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่ม
ภาพรวมอยู่ในระดับดี
เมื่อ ทาการพิจารณาใน
เกล้า 2 ที่ได้รับการวางแผน การบริหารจัดการจาก
รายละเอียดพบว่าคุณภาพชีวิตด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าคุณภาพชีวิตด้าน จิตใจซึ่ง สอดคล้องกับผลการ หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีจึงสามารถที่จะสร้างความ
วิเคราะห์ข้อมูล ในเรื่องของ โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่ม พึงพอใจในระดับสูงได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์ (2541) ที่เสนอว่า ในการประเมินมิติของ
เกล้า 2 ได้รับการจัดตั้งมาจากนโยบายของภาครัฐที่
คุณภาพชีวิตของมนุษย์จะต้องพิจารณาจาก
ต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้
น้อย แสดงให้เห็นว่าการดาเนินโครงการดังกล่าวได้ผ่าน สภาพแวดล้อมด้านที่พักอาศัย หากพบว่ามีความเป็น
กระบวนการวางแผนการดาเนินงานมาเป็น อย่างดี ตั้งแต่ มาตรฐานมีความปลอดภัย สามารถเดินทางได้สะดวก มี
การศึกษาถึงความต้องการ ความเป็นไปได้ในระดับนโยบาย สาธารณูปโภคที่เพรียบพร้อมก็ย่อมหมายความว่าสิ่ง
การวางแผนการก่อสร้าง บ้านเอื้ออาทร และการบริหาร ดังกล่าวจะสามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน
กายภาพได้ดี ซึ่งจะเป็นความพึงพอใจต่อการดาเนินชีวิต
จัดการโครงการบ้านเอื้ออาทร กระบวนการดังกล่าวมี
หรือคุณภาพชีวิตในระดับพื้นฐานได้ เช่นเดียวกับ โยธิน
จุดมุ่งหมายเดียว คือ การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
แสวงดี (2548) ที่ได้ให้ มุมมองเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
สาหรับผู้มีรายการได้น้อย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้มีรายได้
น้อยจานวนหนึ่งได้รับการตอบสนอง แก้ไขปัญหาด้านที่ ประชาชนในระดับกลาง ว่าสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดความมี
อยู่อาศัยเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้คุณภาพชีวิต เพิ่มมากขึ้น คุณภาพ ชีวิตที่สาคัญก็คือ การที่บุคคลได้รับการ

ตารางที่ 2 แสดง ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตผู้
อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Stepwise
Multiple
Regression Analysis)

2

2
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ตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพ การมีที่พัก
อาศัยที่มีมาตรฐานเอื้อต่อการประกอบอาชีพ มีความ
ปลอดภัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้พักอาศัยได้
รายงานผลไปในทิศทางเดียวกันคือ เห็นว่าใน โครงการ
บ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 สามารถที่จะให้ให้บริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านกายภาพได้เป็นอย่างดี
ดังเช่นผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่า การได้รับบริการ
ขั้นพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสารอย่างเพียงพอ และ
การที่ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมี
สภาพคงทนถาวร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยสรุปแล้ว
อาจจะกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตของผู้ที่พักอาศัยใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 ที่ได้รับการดูแล การ
บริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐมาเป็นอย่างดีจะ
สามารถทาให้คุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยอยู่ในระดับดีได้
ผลการสารวจยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ได้ ทาการศึกษา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
โดยเฉพาะความมีภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนที่มีค่าสูง
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันจน
กลายเป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้อยที่พยายามจะสร้าง
ฐานะจนสามารถเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรได้ ส่งผลให้
เกิดความคาดหวังที่จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้คนในชุมชน ความคาดหวังดังกล่าวได้สร้างให้เกิดผู้นา
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม
การดาเนินงานเชิงรุกด้านการพัฒนายังคงเกิดขึ้น จาก
ผู้นาที่เป็นทางการในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน
อคิน รพีพัฒน์ (2553) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับความมี
ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนไว้อย่างน่าสนใจและ
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของลาโลนี และเชศ (Labonne
& Chase, 2009) ที่ได้ข้อ ค้นพบและอธิบายว่า การ
รวมตัวกันเป็นชุมชนของผู้ที่มีลักษณะทางสังคมคล้ายกัน
โดยเฉพาะในทางลบ เช่น ผู้ที่มีรายได้น้อย มีแนวโน้มที่
จะทาให้ผู้คนในชุมชนเกิดการรวมตัวกันได้ง่ายเพื่อ
พยายามที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง ซึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงที่มาอยู่รวมกันแล้วจะไม่ค่อยมี
ความเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะต่างเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมี
ความพร้อมอยู่แล้ว ผลที่ปรากฎออกมาก็คือ ต่างฝ่าย
ต่างอยู่ สังคมดังกล่าวจึงไม่สามารถที่จะสร้างผู้นาชุมชน

ที่มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นได้ สาหรับชุมชน โครงการบ้าน
เอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 ก็พบว่า เป็นชุมชนที่ผู้คนมี
ลักษณะร่วมกันหลายประการจึงทาให้เป็นชุมชนที่
สามารถจะสร้างผู้นาชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีศักยภาพที่
เพียงพอในการขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลงในเชิงการ
พัฒนาได้
ผลการสารวจยังพบว่าผู้พักอาศัยใน โครงการ
บ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 ได้ รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับ
นโยบายของภาครัฐด้านที่พักอาศัยอยู่ในระดับดี เป็น
เพราะว่า โครงการที่พักอาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยเป็น
ภารกิจสาคัญของทุกรัฐบาล เพราะว่าฐานเสียงสาคัญ
ส่วนใหญ่แล้วล้วนมาจากผู้มีรายได้น้อยแทบทั้งสิ้น
เพราะว่าประเทศไทยประกอบไปด้วยคนจนมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของประเทศ สมชัย จิตสุชน (2545) แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า ความยากจนของคนไทยเป็น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบาย
ด้านที่พักอาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย เพราะว่าเป็นฐาน
เสียงสาคัญของทุกพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล
ได้ ซึ่งจะต้องได้รับความชื่นชอบจากคนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ ผลที่ออกมาจึงพบว่า มีการ ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทร หรือโครงการในลักษณะ
เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับทราบ
โดยเฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทรในปี พ.ศ. 2545 –
2549 นับได้ว่าเป็นโครงการที่ ได้รับการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ มากที่สุด ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับที่พักอาศัยสาหรับผู้มีรายได้
น้อยเพิ่มมากขึ้น
เศรษฐสถานะของผู้อาศัยในโครงการบ้านเอื้อ
อาทร ร่มเกล้า 2 ในความเป็นจริงยังคงอยู่ในระดับต่า
สืบเนื่องมาจากคุณวุฒิทางการศึกษาที่ส่วนใหญ่ต่ากว่า
ระดับปริญญาตรีจึงทาให้ศักยภาพใน การประกอบอาชีพ
ที่ไม่สามารถสร้างรายได้จานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามก็
พบว่า ผู้พักอาศัยส่วน หนึ่ง ก็ได้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น
ประกอบอาชีพค้าขายของชา ขายอาหาร ขายสินค้าตาม
สถานที่ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า หาบเร่ ส่งผลให้คนกลุ่ม
ดังกล่าวที่ประสบความสาเร็จในอาชีพมีรายได้จานวน
มาก ในระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็พบว่ามีการ
ยอมรับนับถือกันในด้านศักยภาพในการทางานที่
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สามารถหารายได้ที่เพียงพอและเหลือเก็บ แต่สาหรับคน
ที่ไม่ประสบความสาเร็จหรือขาดทุนก็จะยังคงสามารถใช้
ชีวิตได้ตามปกติ เพราะว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนเกี่ยวกับที่
พักอาศัยมีจานวนถูกลง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่
พักอาศัยใน โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
ใน
ภาพรวมแล้วเป็นผู้ที่มีอาชีพที่มั่นคงพอสม สอดคล้องกับ
ผลการสารวจของ สุวัฒน์ คงแป้น (2546) ที่พบว่า
ประชาชนที่เข้ามาอาศัยในโครงการที่พักอาศัยสาหรับผู้
มีรายได้น้อยของรัฐไม่ใช่กลุ่มคนที่หมดหนทางในการ
ประกอบอาชีพ หรือผู้ที่ยากจนอย่างสมบูรณ์แบบ (มี
รายได้น้อยกว่า 50 บาทต่อวัน) แต่ในทางกลับกันเป็นผู้
ที่มีอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคง มีเงินเก็บจานวนหนึ่งที่
เพียงพอสาหรับนามาเป็น ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อผ่อน
ชาระค่าที่พักอาศัย สอดคล้องกับ การเคหะแห่งชาติ
(2552) ที่รายงานว่า ผู้ที่จะสามารถเสนอขอกู้เงินเพื่อ
นาไปซื้อที่พักอาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย จะต้องมีอาชีพ
ที่มั่นคง มีรายได้ที่เพียงพอในแต่ละเดือน ตลอดจนมี
วินัยทางการเงินที่ดีเพราะการที่จะต้องมีเงินก้อนจานวน
หนึ่งเพื่อนามาเป็นเงินต้นในการดาวน์ที่พักอาศัย ดังนั้น
จึงอาจจะกล่าวยืนยันได้ว่าผู้ที่พักอาศัยใน โครงการบ้าน
เอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 นั้นก็ยังคงมีศักยภาพทางการเงินอยู่
ในระดับหนึ่งที่สามารถผ่อนจ่ายรายเดือนสาหรับค่าที่พัก
อาศัยได้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ โครงการบ้าน
เอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 ผลการสารวจพบว่าในภาพรวม
แล้ว อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของผู้พักอาศัย โดยเฉพาะ
ในด้านของขนาดของตัวอาคารที่มีความกว้างเหมาะสม
กับการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยมีจานวนที่เพียงพอกับ
สมาชิกในครอบครัวมีคะแนนการประเมินสูงที่สุด
สอดคล้องกับผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมที่พบว่า
ขนาดของอาคารที่พักมีความเป็นมาตรฐาน ได้รับการ
ออกแบบเพื่อรองรับกับการใช้ชีวิตสาหรับการทางาน ใน
เขตเมืองหลวงได้เป็นอย่างดีและยังสามารถสร้างความรู้สึก
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับระหว่างจานวนเงินที่เสียไปและสินค้า
และบริการที่ได้รับจาก โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า
2 สอดคล้องกับข้อเสนอของ วิภาพร มาพบสุข (2540)
ที่ว่า ผู้มีรายได้น้อยเคยมีที่พักอาศัยที่เป็นชุมชนแออัด มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยในชีวิตประจาวัน เมื่อ

ได้เข้ามาพักอาศัยในโครงการที่พักอาศัยของหน่วยงาน
ภาครัฐที่จัดไว้ให้จึงทาให้เกิดความรู้สึก ว่า ตนเองได้รับ
การตอบสนองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะว่า
สภาพแวดล้อมมีความเป็นมาตรฐานมากกว่า จึงอาจ
กล่าวได้ว่า โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
มี
สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยมีความเป็นมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับได้ของผู้พักอาศัยพอสมควร
ผลสารวจ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
โครงการบ้านเอื้ออาทรก็พบว่า ยังอยู่ในระดับไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ สิ่งสาคัญที่ทาให้เกิด
ปรากฏการณ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาที่พัก
อาศัย การพัฒนาชุมชน ที่ยังคงอยู่ในระดับน้อย
สอดคล้องกับ นิศารัตน์ ศิลปะเดช (2540) ที่อธิบายว่า
การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจาเป็นจะต้อง
อาศัยภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนที่จะสามารถใช้
อิทธิพลโน้มน้าว ชักจูงให้ลูกบ้านได้ออกมามี ส่วนร่วม
แต่เงื่อนไขสาคัญก็คือลูกบ้านจะต้องมีเวลาที่เพียงพอจะ
เสียสละในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา จากมิติ
ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
จึงมักจะเกิดขึ้นในบริบทของสังคมชนบทที่ผู้คนมี เวลา
เพียงพอ มีความเป็นกลุ่มเดียวกันสูง ข้อมูลดังกล่าวอาจ
กล่าวสนับสนุนกับข้อค้นพบที่ว่า การเข้ามามีส่วนร่วม
ของผู้พักอาศัยใน โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2
ยังคงอยู่ในระดับไม่มากนัก
ผลการสารวจพบว่า ผู้พักอาศัยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทร อยู่ในระดับสูง
เป็นเพราะว่าความชัดเจนด้านนโยบายการบริหารงานของ
คณะกรรมการโครงการบ้านเอื้ออาทรแต่ละแห่ง มีการ
ติดป้ายประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ ของหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายละเอียดของหมู่บ้านไปในขณะเดียวกัน
นอกจากนี้แล้วยังพบว่า ที่ทางานของคณะกรรมการ
หมู่บ้านยังมีเอกสารเกี่ยวกับหมู่บ้านเอื้ออาทรที่เพียงพอ
ให้ผู้พักอาศัยได้เข้ามาศึกษากัน
นพมาศ แซ่เสี้ยว
(2550) กล่าวว่า การมีความรู้เกี่ยวกับที่พักอาศัยของ
ชุมชนตนเองส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากการที่ผู้นาชุมชนเป็น
ผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบ ใน
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ชุมชนใดที่มีผู้นาชุมชนที่มีศักยภาพในการทางานเชิงรุก
จึงมักจะพบว่า ประชาชนจะได้รับทราบข่าวสารที่
เพียงพอจากกระบวนการถ่ายทอดระหว่างผู้นากับ
ประชาชน
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงลักษณะของอิทธิพล
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 ซึ่งมีลักษณะของ
ความเป็นชุมชนเมืองที่ผู้คนมีลักษณะทางสังคมหลาย
ประการร่วมกัน เช่น คุณวุฒิทางการศึกษา การประกอบ
อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการอภิปรายถึงความ
สอดคล้อง ความแตกต่างระหว่างแนวคิดทฤษฎีที่ได้
ทาการศึกษากับข้อค้นพบทางการวิจัย จึงได้แยก
ประเด็นของการอภิปรายผลตามข้อค้นพบเรียง
ตามลาดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสภาพแวดล้อม
ของโครงการบ้านเอื้ออาทร ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
คุณภาพชีวิตผู้อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
:
โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 นับได้ว่าเป็นนโยบาย
เชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้านที่
อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยแต่มีศักยภาพที่เพียงพอ
ในการเก็บสะสมเงินออม การประกอบอาชีพเพื่อนาเงิน
จานวนหนึ่งมาลงทุนซื้อที่พักอาศัยในราคาที่เหมาะสม
กับอัตภาพของตนเอง (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544; กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2548) ก่อนที่จะมีการดาเนินการก่อนสร้าง
โครงการบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศได้มีการศึกษาถึง
ผลกระทบที่หลากหลายอันจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้
ทาการศึกษาถึงความต้องการที่จุดกึ่งกลางของความ
เหมาะสมทางด้านความมีคุณภาพที่เหมาะสมของ
โครงการบ้านเอื้ออาทรและกาลังการจ่ายเงินของผู้มี
รายได้น้อยที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของ การดาเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้การก่อสร้างสามารถที่จะตอบสนองกับ
ความต้องการของประชาชนได้ซึ่งสังเกตได้จากการที่
โครงการบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศถูกจองหมดในเวลาที่
รวดเร็ว (สุวัฒน์ คงแป้น, 2546) เมื่อพิจารณาตาม
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (Maslow, 1970) พบว่า
ก่อนที่ผู้พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้อ อาทรจะได้เข้ามา

เป็นเจ้าของและอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่มีมาตรฐานใน
หลายด้านทั้งทางด้านความปลอดภัย คุณภาพของที่พัก
อาศัย ซึ่งเปรียบเสมือนว่าชีวิตยังไม่ได้รับการตอบสนอง
ทางด้านกายภาพ คือ ที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม แต่เมื่อได้เข้ามาอาศัยในโครงการแล้วพบว่า
สภาพแวดล้อมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลโดยตรงทา
ให้เกิดความพึงพอใจ สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการที่
สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม มีคุณภาพสามารถที่จะ
ส่งผลให้มนุษย์เกิดความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
ที่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการทางด้านกายภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของชามา (Shama, 1975) ที่เสนอ
ว่า คุณภาพชีวิตของมนุษย์ถูกจาแนกออกเป็นหลายด้าน
แต่อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดที่สาคัญก็คือความรู้สึกพึงพอใจ
ต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นพื้นฐาน
คือ มีที่พักอาศัยที่เหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ความปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถที่จะ
เดินทางเพื่อแสวงหาทรัพยากร สินค้าและบริการเพื่อ
บริโภคได้อย่างสะดวก ตามแนวคิดดังกล่าวอาจกล่าวได้
ว่าสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้อ
อาทรสามารถที่จะส่งผลทาให้คุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความรู้ความ
เข้าใจของผู้พักอาศัยในโครงการ บ้านเอื้ออาทร
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตผู้อาศัยใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ชี้ให้
ชัดเจนว่า โครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบ้านเอื้ออาทรขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ดูแล
บริหารจัดการเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนา แนวทางหนึ่ง
ที่คณะกรรมการดังกล่าวได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องก็
คือ การส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยในชุมชนได้เกิดการรับรู้ถึง
สิทธิของตนเองที่จะได้รับบริการจากทางโครงการบ้าน
เอื้ออาทรด้วยการติดป้ายประกาศแนวนโยบายการ
ดาเนินงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ ตลอดจนมี
เอกสารความรู้เกี่ยวกับโครงการที่พักอาศัยสาหรับผู้มี
รายได้น้อยไว้ที่สานักงานของโครงการเพื่อให้ผู้พบเห็นได้
มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะสามารถเข้าไปถึง
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ผลประโยชน์ดังกล่าว การที่ผู้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของชุมชนตนเองจะส่งผลให้การแสวงหา
ผลประโยชน์ที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิด
ของ มานซุค และแม็คมิลัน (Mandzuk & McMillan,
2005) ที่ได้เสนอในบทความว่า การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนนั้นพื้นฐานที่สาคัญก็คือเรื่องการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของสังคม คนที่มีข้อมูลข่าวสารมากกว่าย่อม
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้มากกว่าคนที่มีข้อมูล
ข่าวสารน้อย เมื่อพิจารณาในบริบทของโครงการบ้าน
เอื้ออาทรก็พบเช่นเดียวกันว่า แม้ระดับการศึกษาของผู้
พักอาศัยจะไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับระดับค่าเฉลี่ย
ของคนในสังคมเมืองทั่วไป แต่การที่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น สิทธิประโยชน์ของตนเองที่
จะได้รับจากโครงการบ้านเอื้ออาทร แนวนโยบายการ
พัฒนา ก็จะทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้
มากกว่าคนที่รับรู้ข่าวสารได้น้อยกว่า จากข้อมูลดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่าการที่ผู้พักศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมู่บ้านเอื้ออาทร ตลอดจนมี
ระดับการศึกษาที่ดี มีความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพก็จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น สามารถ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรหลักของสังคมได้ดีกว่าเดิม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการมีส่วนร่วม
ของผู้พักอาศัยส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตผู้
อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร : ในสังคมเมืองผลักดัน
ให้ผู้คนในโครงการบ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 2 มีอาชีพที่
แตกต่างกันออกไป ทาให้การใช้ชีวิตในชุมชนของผู้คนมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบ้างพอสมควร ใน
ขณะเดียวกันการที่ต้องอาศัยด้วยกันในชุมชนที่มี
ข้อจากัดในด้าน งบประมาณ และทรัพยากรที่จะมาทา
การพัฒนาจึงทาให้มิติในการพัฒนามีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนกว่าสังคมชนบท (อคิน รพีพัฒน์, 2542; อคิน
รพีพัฒน์ , 2553) เพื่อให้การพัฒนาชุมชนสามารถที่จะ
ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัยในภาพรวม
ได้ดีนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้
เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนางบประมาณและทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดของคนในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้คนที่
มีความหลากหลายได้ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2541)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านโยบายรัฐบาล
ด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านเอื้ออาทรส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตผู้อาศัยในโครงการ
บ้านเอื้ออาทร : สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาดังเช่น
ประเทศไทย แนวทางหลักในการพัฒนาประเทศยังคง
ต้องพึ่งพิงการส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเทศ แนวทาง
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคมไทย
โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับชุมชนแออัดที่เกิดขึ้นจากการ
เคลื่อนย้านแรงงานเข้ามาทางานในเขตเมืองหลวงของ
ประเทศ สาเหตุหลักก็คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานดังกล่าว
ยังคงมีรายได้เพียงจานวนน้อยเมื่อเทียบกับรายจ่ายที่มีใน
แต่ละเดือน ทางแก้ไขปัญหาก็คือ การเช่าที่พักอาศัยราคา
ถูก ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีความเป็นมาตรฐานด้าน
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ตัวอาคารที่มีความ มั่นคง มี
ความกว้างขวางเพียงพอในการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวก่อให้เกิคดวามเครียดต่อผู้พัก อาศัย และชุมชน
ดังกล่าวยังเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมที่ตามมาอีกมาก
เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน อาชญากรรม (สานักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2546; สถาบัน
ชุมชนอีสาน, 2553) ปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงทาให้
คุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยตกต่าลง เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวในประเทศไทยจึงได้ประกาศ
นโยบายที่พักอาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็น การ
ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่พัก
อาศัยที่มีมาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ ดี การสารวจของ
สถาบันชุมชนอีสาน ( 2553) พบว่า ประชาชนที่อาศัยใน
โครงการบ้านมั่นคงซึ่งเป็ผนลผลิตของโครงการที่พักอาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย เห็นว่านโยบายการแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่ได้ดาเนินการต่อเนื่องมา
ส่งผลให้คุณภาพการใช้ชีวิตของผู้มีรายได้น้อยมีเพิ่มมาก
ขึ้นเพราะว่า เป็นโอกาสสาคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดีได้ ซึ่งจากการสัมผัสข้อมูล จากสนาม
การวิจัยพบว่า การมีนโยบายแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยนั้น ประเทศ ไทยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลายแห่ง เช่น การเคหะแห่งชาติ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ภาคส่วนของสังคมและและองค์กรไม่
หวังผลกาไรก็ได้ให้ความสาคัญกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน
ส่งผลให้เกิด โครงการที่พักอาศัยราคาถูก มีมาตรฐาน
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หลายแหล่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะในชุมชนหมู่บ้านเอื้อ
อาทร ร่มเกล้า 2ที่พบว่า การได้เข้ามาพักอาศัยในโครงการ
บ้านเอื้ออาทรส่งผลให้ผู้พัก อาศัยจานวนมากมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
อยู่ใกล้ที่ทางานมีกิจกรรมทางสังคมให้ได้ร่วมอยู่
ตลอดเวลา และยังเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริม
ศักยภาพของประชาชนในอีกทางหนึ่ง
เช่นเดียวกับ
ประเทศไต้หวัน ที่หน่วยงานของภาครัฐได้ให้ความสาคัญ
กับปัญหาด้านที่พักอาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยจึงได้
ดาเนินการจัดสร้างที่พักอาศัยในลักษณะของ อพาร์
ทเมนท์แบบมีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลกระทบด้านบวกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คุณภาพชีวิต
ของผู้พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับสาธารณูปโภคที่
ครบครัน และยังเป็นโอกาสสาคัญที่จะเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองจากการที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
มากขึ้น (Yung-Jaan, 2008)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเศรษฐสถานะของ
ผู้อาศัยในโครงการส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพ
ชีวิตผู้อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร : เป็นที่ยอมรับ
กันว่าปัจจุบันทุกสังคมเมืองของโลกมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันคือ การกลายเป็นสังคม
อุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้คน
ในสังคมดังกล่าวจะต้องดิ้นรนแข่งขัน เพื่อให้ ได้มาซึ่ง
รายได้ที่เพียงพอต่อการดาเนินชีวิต เพราะว่าสินค้าและ
บริการที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตจาเป็นที่จะต้องซื้อ
ด้วยเงินแทบทั้งสิ้น กรมการพัฒนาชุมชน (2548) ได้
รายงานว่า ตัวชี้วัดสาคัญที่จะบ่งบอกถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีหรือไม่นั้น สิ่งสาคัญของสังคมเมืองดังเช่น
กรุงเทพมหานครก็คือ การมีรายได้ที่เพียงพอในแต่ละ
เดือน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องซื้อด้วยเงินทั้งสิ้น
ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสาคัญที่หน่วยงานของภาครัฐหลาย
แห่งได้ดาเนินการฝึกฝนอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังสะท้อนในผลการวิจัย
ของ
เพส-ริเบอร์โร (Pais-Ribeiro, 2004) ซึ่งได้ข้อค้นพบว่า การที่
บุคคลมีระดับการศึกษาที่สูงจะส่งผลให้ประกอบอาชีพที่มี
รายได้สูง เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบ
ข้างทาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

เพราะว่าการมีรายได้ที่สูงย่อมจะนาโอกาสให้บุคคลได้
เข้ารับการบริการที่ดีจากสังคม ในขณะเดียวกันก็พบว่า
ผู้ที่มีรายได้ต่ามักจะประกอบอาชีพที่เสียงต่อภัยมากกว่า
มีรายได้ที่น้อยกว่า ซึ่งส่งผลโดยตรงให้ความสามารถใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมน้อยลง ทาให้
การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเทียบเท่าผู้มีรายได้สูง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าภาวะผู้นาหัวหน้า
ชุมชนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้อาศัยในโครงการบ้าน
เอื้ออาทร : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้พักอาศัยได้
ประเมินมีการวางแผนการทางาน การบริหารและ
ติดตามโครงการต่าง ๆอยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวมีความสาคัญมากที่จะสามารถผลักดันให้เกิด
การเข้าร่วมของผู้พักอาศัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ แต่
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยก็ยังคงเห็นว่าการบริหารงานตาม
แนวทางของคณะกรรมการแสดงความมีภาวะผู้นาที่
ชัดเจน เป็นสิ่งที่มีความกลมกลืนกับสภาพการใช้ชีวิต
จริงของผู้คนในสังคมเมือง ที่แต่ละคนต้อง ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในการประกอบอาชีพ ดังนั้นผู้นาชุมชนจะมีภาวะ
ผู้นาที่สูงจะสามารถเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภายนอกได้ดีก็จะทาให้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนสามารถดาเนินงานได้
อย่างเต็มศักยภาพเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ บ้านเอื้ออาทรควร
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการฝึกฝนอาชีพ การเพิ่มพูน
ความรู้ในการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับผู้พัก
อาศัยเพื่อที่จะได้นาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการสร้าง
รายได้ที่มั่นคงอัน จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองในระยะยาวได้
2. ควรผลักดันให้ผู้คนในชุมชนโครงการบ้านเอื้อ
อาทรซึ่งมีความแตกต่างกันในการประกอบอาชีพให้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สามารถที่จะนาข้อมูลที่มีความหลากหลายไปใช้ในการ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
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3. นโยบายของหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านที่พักอาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยได้รับการ
ตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมเป็นอย่างดีเพราะว่า เป็นแนวทางที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาคุณภาพ
ชีวิตทางสังคมของเมืองหลวงเช่น ปัญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด ซึ่งโครงการบ้านเอื้ออาทรสามารถที่จะ
แก้ไขกับปัญหาดังกล่าวได้ดี หน่วยงานภาครัฐควรจะ
ดาเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อยและเป็นการแก้ไข
ปัญหาสังคมในระยะยาวได้
4. ควรส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ได้ร่วมกันทากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาจจะใช้
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ผู้คนได้
มีปฏิสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้น เพราะว่า การร่วมกันทา
กิจกรรมจะทาให้เกิดความรักและสามัคคีในชุมชน ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ควรมีการเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัย
ของชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะจัดทา
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เพื่อนบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยซึ่งกันและกัน เพราะว่าจากผลการวิจัย
พบว่าระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่สามารถดูแล
ได้ทั่วถึง
6. ควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์
เช่นมีการจัดตั้งวิทยุชุมชนประจาหมู่บ้านเพื่อเผยแพร่
ข่าวสาระความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้พัก
อาศัยจะได้รับจากทางโครงการบ้านเอื้ออาทรให้ได้
รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
ข้อมูลที่เพียงพอสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยรายอื่น ๆ ที่มี
ความประสงค์จะเป็นเจ้าของหรือเข้าพักในบ้านเอื้อ
อาทร
7. ควรมีการจัดตั้งสถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะขนาดเล็กไว้สาหรับเป็นที่พักผ่อนของผู้พัก
อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและเป็นการสร้าง
พื้นที่ให้กับผู้คนในชุมชนให้ได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันให้เพิ่มมากขึ้น
8. ควรมีแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านเอื้ออาทร เช่น การจัด

กิจกรรมแข่งขันประจาปี การทาบุญใหญ่ของหมู่บ้าน
เพราะว่า การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นพื้นฐานที่
สาคัญในการใช้มาตรการการพัฒนาชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะจากผลการวิจัยพบว่า ชุนชนที่มี
ความเข้มแข็งจะสามารถดาเนินการพัฒนาได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าชุมชนที่ขาดความเข้มแข็ง
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Print Media Creation for Hot Spring Attractions in Thailand
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวนาพุร้อนในประเทศไทย
พิบูล ไวจิตรกรรม1
ABSTRACT
The purpose of this research is to
study the tourist behaviors; in order to, design
stimulation media for hot spring attractions in
Thailand. The samples size as are: 7 hot spring
specialists were interviewed. In addition, a field
survey of 400 Thai tourists and marketing
specialists, 14 print media specialists were
studied. Data analysis will be according to 3
hot spring attractions in Northern of Thailand;
San Kam Paeng hot spring and Doi Saket hot
spring in Chiang Mai Province and Chae Son hot
spring in Lum Pang Province.
The results will explain some
stimulation media for hot spring attractions in
Thailand as are: 1) The information awareness;
most of tourists have been aware the
information by local event, Thailand tourism
event, traveling channel in television program,
traveling advertising, web site, word of mouth
and some of print media 2) The activities; most
of tourists takes chance for meeting, outdoor
picnic, made hot spring eggs, Soak in hot
spring, Thai massage and water therapies. 3)
The motivations; most of tourists takes chance
for meeting with the great hot spring
attractions, good atmosphere, safety feeling,
short distance and inexpensive natural park,
อาจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
โทรศัพท์ 081-702-4313, e-mail : pibool.wai@gmail.com, website :
http://www.fit.ssru.ac.th/index.php/th/

good for health and skin. 4) Print media design
strategies for hot spring attractions; using traffic
format of the consumers, lifestyle, traditional
media for mass consumers, modern media for
mass consumers and outstanding stimulation
media to make an awareness.
Keywords: Print Media Creation, Hot Spring
attractions, Thai tourists
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนใน
ประเทศไทย ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกแบบเจาะจงตัว
บุคคล ประกอบด้วย 1) นักวิชาการด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 7 คน 2) นักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน 3)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและด้านการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 14 คน ขอบเขตของการเก็บข้อมูลจะอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนเฉพาะในภาคเหนือ 3 แห่ง
คือ น้้าพุร้อนสันก้าแพงและน้้าพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ น้้าพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดล้าปาง
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
รับรู้ข้อมูลจากงานประจ้าท้องถิ่นและงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว รองลงมา คือ จากรายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์ วิทยุ จากคอลัมน์ท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์
นิตยสารและเว็บไซต์ จากการบอกเล่า การบอกต่อ ๆ
กัน จากใบปลิวและป้ายประชาสัมพันธ์ 2) กิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวท้าเมื่อมาเที่ยวน้้าพุร้อนมากที่สุด คือ การ
พักผ่อนและพบปะสังสรรค์ รองลงมา คือ การ
รับประทานอาหาร ต้มไข่น้าพุร้อน การอาบน้้าแร่และแช่
เท้า การนวดแผนไทยและกายภาพบ้าบัด 3) แรงจูงใจที่
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ท้าให้มาเที่ยวน้้าพุร้อน คือ การได้พักผ่อนและพบปะ
สังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง รองลงมา คือ เสีย
ค่าใช้จ่ายไม่มาก ระยะทางไม่ไกล เดินทางง่าย ปลอดภัย
การได้เที่ยวธรรมชาติ ชมวิว อากาศดี ปลอดมลพิษ ท้า
ให้สุขภาพดี ผิวสวย ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ท้าให้ระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อผ่อนคลาย 4) การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน จะใช้
แนวคิด ที่สัมพันธ์กับ การเดินทางของผู้บริโภค รูปแบบ
การใช้ชีวิตของผู้บริโภค สื่อมาตรฐานที่ผู้บริโภคทุก
ระดับเข้าถึงได้ สื่อสมัยใหม่ที่ผู้บริโภคทุกระดับเข้าถึงได้
และสื่อส้าหรับสร้างการจดจ้า
คาสาคัญ : การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์, แหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อน, นักท่องเที่ยวชาวไทย
บทนา
การท่องเที่ยวมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยอย่างมาก เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่นและประเทศ ท้าให้ภาครัฐต้องปรับยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาศักยภาพและรายได้จากการท่องเที่ยว สร้าง
จุดขายให้โดดเด่นและยั่งยืน ยกระดับการท่องเที่ยวของ
ไทยให้มีมาตรฐานสากล ( World Class Destination)
การให้ความส้าคัญกับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างสูง จะช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย ท้าให้แข่งขันได้กับคู่แข่งใน
เอเชียหรือแม้แต่ในระดับโลก
เมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมที่โดดเด่น
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีทั้งกิจกรรมผจญภัย กิจกรรม
เชิงนิเวศ การอนุรักษ์ การกีฬา การท้าสมาธิ กิจกรรม
ทางสุขภาพ สปาและความงาม สถานที่จัดงานแต่งงาน
และฮันนีมูน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (Medical
Tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับความ
สนใจจากชาวต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในเรื่องภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเดินทาง สถานที่
และบรรยากาศ ความพร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยี

ตลอดจนเรื่องค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งอื่น ๆ (คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)
ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ
สุขภาพได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่
ใส่ใจในสุขภาพทั้งกายและใจกันมากขึ้น และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็มีมากขึ้นด้วย เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ส้านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวจึงหันมาส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ( Niche Market) ให้ได้
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงาม ได้พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟู
สุขภาพ ใช้ธรรมชาติมาบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
ข้อมูลจาก ส้านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ระบุว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในประเทศไทยมีทั้งหมด 112 แห่ง
กระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกและ
ภาคใต้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)
เนือเรื่อง
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เป็น
จุดอ่อนส้าคัญของการท่องเที่ยวของไทย กลไกการ
จัดการไม่มีเอกภาพ ไม่เชื่อมโยงกับวิถีท้องถิ่น ขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
แนวคิดขององค์กรส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวมักจะ
ท้าลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควร
ท้างานร่วมกันให้สอดคล้องกับพื้นที่และพัฒนาให้ครบ
วงจร เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการต่อต้านจากชุมชน
ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ น้้าพุร้อนดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต้องการให้องค์กรส่วนกลาง
เข้ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อิงกับภาคธุรกิจ
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557)
จากการส้ารวจข้อมูลพื้นฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในประเทศไทย ทั้งบ่อน้้าพุร้อนที่
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วและที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว พบว่า ยังขาด การบริหารจัดการ งาน
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม นั่นหมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อนส่วนใหญ่
มีจุดอ่อนเรื่อง การ
ประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ที่จับต้องได้ ความรู้สึกของ
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ผู้บริโภค ภาพลักษณ์องค์กรที่ผู้บริโภครับรู้ได้ และ
ทัศนียภาพของบ่อน้้าพุร้อน ดัชนีบ่งชี้การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ คือ การพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
การพัฒนาสถานที่และสิ่งก่อสร้าง การพัฒนาเครื่องใช้
และอุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากรและการบริการ
การวิจัยเรื่องนี้ให้ความสนใจในการออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อมาตรฐานดั้งเดิมและสื่อ
สมัยใหม่ เพื่อ น้าเสนอจุดเด่น จุดขาย ที่มองเห็นได้
(Attributes) ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ออกแบบสื่อ
และอัตลักษณ์ ส้าหรับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
น้้าพุร้อน
กรอบแนวความคิดของการวิจัย คือ ทฤษฎี
การสร้างอัตลักษณ์ องค์กร (Corporate Identity)
(Shiffman, L.G. & Kanuk, L. 2007) ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของแหล่งท่องเที่ยว และบริการ ท้าให้จดจ้าได้
จากการรับรู้ ได้แก่ 1) จุดเด่นทางกายภาพ ที่มองเห็นได้
(Attributes) เช่น ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2) คุณประโยชน์ที่
จับต้องได้ ( Benefits) เช่น แร่ธาตุในน้้าพุร้อน 3) คุณ
ค่าที่รู้สึกได้ ( Values)
เช่น ความน่าเชื่อถือ 4)
ภาพลักษณ์ที่รับรู้ได้ (Personality) เช่น ความทันสมัย
เป็นมิตรกับสุขภาพ
วัตถุประสงค์ หลักของการวิจัยนี้ คื อ ศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุ
ร้อนในประเทศไทย
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ( Qualitative
Research) และข้อมูลเชิงปริมาณ ( Quantitative
Research) ดังนี้
1.
ส้ารวจ จุดเด่น ทางกายภาพ ของ แหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อน 3 แห่ง ทางภาคเหนือของ ประเทศ
ไทย คือ น้้าพุร้อนสันก้าแพงและน้้าพุร้อนดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ น้้าพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดล้าปาง
2.
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถาม
ปลายเปิด เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ จากนักวิชาการด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 7 คน

3.
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม
ปลายปิด เกี่ยวกับพฤติกรรม ความต้องการและ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน ที่มาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในประเทศไทย
4.
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถาม
ปลายเปิด เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบในการออกแบบ
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 7 คน
5.
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในประเทศไทย แล้ว ท้าการประเมิน
ความสอดคล้องกันของงานที่ออกแบบกับผลการวิจัยที่
ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและด้านการออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ 7 คน
ผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ชาวไทย
400 คน ที่มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในประเทศ
ไทย
1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากงานประจ้าท้องถิ่นและงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
รองลงมา คือ จากรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ วิทยุ
จากคอลัมน์ท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
เว็บไซต์ จากการบอกเล่า การบอกต่อ ๆ กัน จากใบปลิว
และป้ายประชาสัมพันธ์ ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ที่
มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
ปัจจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสาร
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากงานประจ้าปี
และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากรายการท่องเที่ยว
ทางโทรทัศน์ วิทยุและจากคอลัมน์ท่องเที่ยว
ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเว็บไซต์
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่า
การบอกต่อ ๆ กัน
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากใบปลิว
และป้ายประชาสัมพันธ์
ภาพรวม
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ระดับความคิดเห็น
Mean S.D. ระดับ
4.01

.94

มาก

3.77

1.08

มาก

3.68

1.09

มาก

3.52
3.74

.79
มาก
.46
มาก
เกณฑ์ ≥ 3.41

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย อายุ 60 ปี ขึ้นไป และ
กลุ่มวัยกลางคน อายุ 46 – 59 ปี และกลุ่มวัยท้างาน
อายุ 26 – 45 ปี ให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสาร
มากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น อายุ 16 – 25 ปี
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถม
และมัธยม ให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารมาก กว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. และ
กลุ่มปริญญาตรีหรือสูงกว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ /
นักวิชาการ / ครู / อาจารย์ และกลุ่มเกษตรกร รับจ้าง
ทั่วไป ให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารมาก
กว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มท้างานส่วนตัว ธุรกิจ ค้าขาย และกลุ่ม
ท้างานประจ้า พนักงานบริษัท
2. กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวท้ามากที่สุดเมื่อมา
เที่ยวน้้าพุร้อน คือ การพักผ่อนและพบปะสังสรรค์
รองลงมา คือ การรับประทานอาหาร และต้มไข่น้าพุ
ร้อน การอาบน้้าแร่และแช่เท้า การนวดแผนไทยและ
กายภาพบ้าบัด ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ที่
มีต่อกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวท้าเมื่อมาเที่ยวน้้าพุร้อน
ปัจจัยด้านกิจกรรมที่ท้า
พักผ่อน และพบปะสังสรรค์
รับประทานอาหาร และต้มไข่น้าพุร้อน
อาบน้้าแร่ และแช่เท้า
นวดแผนไทย และกายภาพบ้าบัด
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
Mean S.D.
ระดับ
4.25 .70
มากที่สุด
3.97 .78
มาก
3.85 .85
มาก
3.43 1.27
มาก
3.06 .37
ปานกลาง
เกณฑ์ ≥ 3.41

นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยกลางคน อายุ 46 – 59 ปี
และกลุ่มวัยท้างาน อายุ 26 – 45 ปี ให้ความสนใจกับ
กิจกรรมที่ท้าในแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
มากกว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย อายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มวัยรุ่น
อายุ 16 – 25 ปี
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถม
และมัธยม ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ท้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อน มากกว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. และปริญญาตรีหรือสูง

นักท่องเที่ยวกลุ่มเกษตรกร รับจ้างทั่วไป และ
กลุ่มข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / นักวิชาการ / ครู /
อาจารย์ ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ท้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อนมาก กว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มท้างาน
ส่วนตัว ธุรกิจ ค้าขาย และกลุ่มท้างานประจ้า พนักงาน
บริษัท
3. แรงจูงใจที่ท้าให้มาเที่ยวน้้าพุร้อนมากที่สุด
คือ การได้พักผ่อนและพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูง รองลงมา คือ เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก ระยะทางไม่
ไกล เดินทางง่าย ปลอดภัย การได้เที่ยวธรรมชาติ ชมวิว
อากาศดี ปลอดมลพิษ ท้าให้สุขภาพดี ผิวสวย ช่วย
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ท้าให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ผ่อนคลาย ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ที่
มีต่อแรงจูงใจที่ท้าให้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ได้พักผ่อน และพบปะสังสรรค์กับ
ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง
เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก ระยะทางไม่ไกล
เดินทางง่าย ปลอดภัย
ได้เที่ยวธรรมชาติ ชมวิว
และได้รับอากาศดี ปลอดมลพิษ
ท้าให้สุขภาพดี ผิวสวย ช่วยรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ ท้าให้ระบบประสาท
และกล้ามเนื้อผ่อนคลาย
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
Mean S.D.
ระดับ
4.33

.68

มากที่สุด

4.14

.69

มาก

4.11

.73

มาก

4.05
3.52

.72
.35

มาก
มาก
เกณฑ์ ≥ 3.41

นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย อายุ 60 ปี ขึ้นไป และ
กลุ่มวัยกลางคน อายุ 46 – 59 ปี มีแรงจูงใจที่ท้าให้ไป
เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนมาก กว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม
วัยท้างาน อายุ 26 – 45 ปี และกลุ่มวัยรุ่น อายุ 16 –
25 ปี
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถม
และมัธยม มีแรงจูงใจที่ท้าให้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
น้้าพุร้อนมาก กว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
ปวช. / ปวส. และกลุ่มปริญญาตรีหรือสูงกว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มเกษตรกร รับจ้างทั่วไป และ
กลุ่มข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / นักวิชาการ / ครู /

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

109

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อาจารย์ มีแรงจูงใจที่ท้าให้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุ
ร้อนมาก กว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มท้างานส่วนตัว ธุรกิจ
ค้าขาย และกลุ่มท้างานประจ้า พนักงานบริษัท
ส่วนที่ 2 แนวทางการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน ที่ได้ จาก
การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 7 คน
1. สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
อายุ 16 – 25 ปี ควรใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารหรือ
อุปกรณ์ไอทีแบบพกพา เพราะมีความเป็นอิสระ ใช้ได้
สะดวกในทุกสถานที่ เช่น แอพลิเคชั่นส้าหรับการ
ท่องเที่ยวและที่พัก เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค คลิปวิดีโอ สื่อแอบ
แฝงในแหล่งชุมชน การ์ตูน ตัวน้าโชค (Mascot)
กลุ่มวัยรุ่นมีการรับรู้แบบสบาย ๆ ไม่ฝืน
ความรู้สึก ไร้กฎเกณฑ์ สนุกสนาน น่าค้นหา ไม่เป็น
ทางการหรือวิชาการเกินไป มีจินตนาการ ไม่ดูจริงจัง
เกินไป ทันสมัย สนุกสนาน ดังปรากฏในภาพที่ 1

ด้านหนึ่งของชีวิต เป็นการค้นหาตัวตน ที่ดูเท่ เก๋ มีสไตล์
ดูฉลาด มีวัฒนธรรม ชอบความตื่นเต้น ผจญภัย ออก
จากกรอบเดิม ๆ ดังปรากฏในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ส้าหรับกลุ่มท้างาน
3. สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย
กลางคน อายุ 46 – 59 ปี ควรเป็นสื่อมาตรฐานที่คน
ทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค คลิปวิดีโอ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ป้ายในชุมชน คอลัมน์น้าเที่ยวในนิตยสาร
รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ
กลุ่มวัยกลางคนยึดถือความคุ้นเคย การบอก
เล่า ความประทับใจในอดีต ความสุขที่ได้บอกต่อ ความ
พอเพียง สมฐานะ ชอบความภูมิฐานสมวัย ชอบความ
งดงามของท้องถิ่น มีภูมิปัญญา มีวัฒนธรรม มีคุณค่า มี
คุณธรรม ความเป็นอมตะ ดังปรากฏในภาพที่ 3

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ส้าหรับกลุ่มวัยรุ่น
2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย
ท้างาน อายุ 26 – 45 ปี ควรใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสาร
หรืออุปกรณ์ไอทีทั้งแบบในอาคารและแบบพกพา ที่มี
ความเป็นอิสระ ใช้ได้สะดวกในทุกสถานที่ เช่น แอพลิ
เคชั่นส้าหรับการท่องเที่ยวและที่พัก เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
คลิปวิดีโอ สื่อแอบแฝงในแหล่งชุมชน การ์ตูน ตัวน้าโชค
(Mascot) สื่อสิ่งพิมพ์ คอลัมน์น้าเที่ยวในนิตยสาร
รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
กลุ่มวัยท้างานต้องการเที่ยวชมธรรมชาติ
อาหารอร่อย หาไม่ได้ในตัวเมือง เป็นประสบการณ์อีก

ภาพที่ 3 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ส้าหรับกลุ่มกลางคน
4. สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มสูงวัย
อายุ 60 ปี ขึ้นไป ควรเป็นสื่อมาตรฐานที่ไม่ซับซ้อน ที่
คนสูงวัยทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายในชุมชน
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คอลัมน์น้าเที่ยวในนิตยสาร รายการท่องเที่ยวทาง
โทรทัศน์และวิทยุ คลิปวิดีโอ
กลุ่มสูงวัยจะคิดถึงความยั่งยืน ความเป็น
อมตะ ความสมดุลของสุขภาพ เรื่องประทับใจในอดีต
สูงสุดกลับสู่สามัญ ธรรมชาติคือยาวิเศษ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิฐานสมวัย คลาสสิก ความสงบ ชอบ
แก้ปัญหา ชอบสอน ดังปรากฏในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ส้าหรับกลุ่มสูงวัย
วิจารณ์
ผลลัพธ์ของการวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นไปที่องค์
ความรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิตในการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนในประเทศ
ไทย เป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ
ที่สอดคล้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์ (พิบูล ไวจิตรกรร ม,
2556) ได้อ้างถึงการสื่อความหมายในกระบวนการ
ออกแบบ การตลาด พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพึ่งพาตัวเอง
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภูมิภาคภิวัฒน์ที่ ฟิลิป คอตเลอร์
(Kotler, P. 2007) ได้เขียนถึงวิธีคิดอย่างอาเซียน เพื่อ
เปิดโลกการตลาดไร้พรมแดนสู่ AEC ท้าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยควรหาทาง
ปรับตัวให้พึ่งพาตัวเองได้ การหารายได้เสริมจากแหล่ง
รายได้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
การ ให้ความส้าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างชาติ และกลุ่มสูงวัยให้มากขึ้น การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ
(Senior Society) ของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับ แนว
ทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแหล่ง
น้้าพุร้อนในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย ใน
ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งควรจัด
ให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
(อริศรา ห้องทรัพย์และกุลพิชญ์ โภไคยอุดม, 2558)
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลัก เช่น การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรายการโทรทัศน์ วิทยุ คอลัมน์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
เว็บไซต์ ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการสื่อสารที่ยังคง
เหมาะสมกับสังคมไทย แต่ควรเพิ่มสื่อสมัยใหม่ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้หลาย ๆ กลุ่มอายุ เช่น การ์ตูน ตัวน้า
โชค (Mascot) เฟสบุ๊ค คลิปวิดีโอ สื่อแอบแฝงในแหล่ง
ชุมชน (George E. B. & Michael A. B. 2008)
อายุของ นักท่องเที่ยว มีผลต่อการ ท่องเที่ยว
น้้าพุร้อน เพราะ กลุ่มสูงวัยและกลุ่มวัยกลางคน มี
ความคุ้นเคยกับน้้าพุร้อนมากกว่า จึงสนใจข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมที่ท้าและมีแรงจูงใจให้ไป ท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท้างาน
ระดับการศึกษาของ นักท่องเที่ยว ไม่ค่อยมีผล
ต่อการท่องเที่ยว ทุก กลุ่มมี โอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่างสาร
ไม่ต่างกัน เพราะสื่อที่ใช้มีลักษณะสอดคล้องกับทุกระดับ
การศึกษา ทุก กลุ่ม สนใจกิจกรรมที่ท้าและมีแรงจูงใจให้
ไปท่องเที่ยวน้้าพุร้อนไม่ต่างกัน
อาชีพของ นักท่องเที่ยว มีผลต่อการ ท่องเที่ยว
กลุ่มข้าราชการและเกษตรกร มีแรงจูงใจที่ท้าให้ไปแหล่ง
ท่องเที่ยวน้้าพุร้อน ค่อนข้างมาก เพราะการกระจายตัว
ของกลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ มีสัดส่วนการรับข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมที่ท้าและมีแรงจูงใจให้ไป ท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
มากกว่ากลุ่มท้างานประจ้าและกลุ่มนักธุรกิจ ค้าขาย
สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น
และกลุ่มวัยท้างาน ต้องให้ ความเป็นอิสระ ใช้ได้สะดวก
ในทุกสถานที่ ทันสมัย สนุกสนาน สร้างความตื่นเต้น ท้า
ทาย แตกต่างวันท้างาน
สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย
กลางคน และกลุ่ม คนสูง วัย ต้องใช้ ความคุ้นเคย ความ
ประทับใจในอดีต ความสุขที่ได้บอกต่อ ความพอเพียง
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สมฐานะ ชอบความภูมิฐานสมวัย ชอบความงดงามของ
ท้องถิ่น มีภูมิปัญญา มีวัฒนธรรม มีคุณค่า มีคุณธรรม
ความเป็นอมตะ
สรุปผล
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ท้า
ให้ทราบวิธีสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่มีวัยแตกต่างกัน
เพราะแต่ละกลุ่มมีรูปแบบชีวิตต่างกัน ท้ากิจกรรม
ต่างกันและมีความสนใจในสิ่งที่ต่างกัน เมื่อทราบอย่าง
นั้นแล้ว จึงน้าข้อมูลไปค้นหาแนวทางในการออก แบบ
ซึ่งในส่วนนี้ มีองค์ประกอบที่จ้าเป็น คือ แนวความคิด
บุคลิกภาพ วิธีใช้ภาพประกอบ ข้อความ ตัวอักษร สีสัน
สัญลักษณ์และกราฟิก สิ่งที่ได้จากส่วนนี้ จะใช้เป็นข้อมูล
ในการก้าหนดโจทย์ในการออก
แบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อนใน
ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ควร
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยตามกลุ่มอายุ ซึ่งประกอบด้วย การรับข้อมูลข่าวสาร
ประเภทสื่อที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ละกลุ่มอายุ
แนวทางการออกแบบสื่อที่เหมาะกับรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ละกลุ่มอายุ เช่น กลุ่มผู้สูงวัย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้อ้านวยการ รองผู้อ้านวยการและ
บุคลากรทุกท่านของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่อ้านวยความสะดวก
และช่วยประสานงานเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ คณบดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้
โอกาสได้ท้างานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะและค้าปรึกษา
ขอขอบคุณนักวิชาการด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เอื้อเฟื้อข้อมูล อันได้แก่ คุณฤติมา กันใจมา
คุณอมรรัตน์ แท่งทอง คุณอมรรัตน์ ทะอินทร์ คุณภูริทัต
ฟองทา น้้าพุร้อนสันก้าแพง คุณประภาส บาลชมพู น้้าพุ

ร้อนดอยสะเก็ด คุณพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ คุณ
จินตนาการ พอใจ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและ
ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 14 ท่าน และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้ง 400 ท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามา
ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
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อิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด และการจัดการโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์1
ABSTRACT
The objectives of this research were to
study the current levels of market orientation,
supply chain management and competitive
capability of the automotive parts industry in
Thailand, and to study the influences of
market orientation and supply chain
management on competitive capability of the
automotive parts industry in Thailand. The
research sample consisted of entrepreneurs in
the automotive parts industry in Thailand. A
questionnaire was employed as the data
collecting instrument. Statistics employed for
data analysis were the mean, standard
deviation, and multiple regression analysis.
Research findings revealed that the
overall marketing orientation and specific
dimensions of marketing orientation, namely,
responsiveness, intelligence generation, and
intelligence dissemination of the automotive
parts industry in Thailand were rated at the
high level; while the overall supply chain
management and specific dimensions of
supply chain management, namely,
collaboration, communication, trust, and
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
, โทรศัพท์ 0-21601520 ,
e-mail : nattapong.te@ssru.ac.th

commitment of the automotive parts industry
in Thailand were also rated at the high level.
Meanwhile, the overall competitive capability
and specific dimensions of competitive
capability, namely, delivery, product
innovation, production flexibility, product
quality, and product cost of the automotive
parts industry of Thailand were rated at the
high level. Furthermore, hypothesis testing
results showed that supply chain management
and market orientation affected competitive
capability of the automotive parts industry in
Thailand. These two variables could be
combined to predict competitive capability of
the automotive parts industry in Thailand by
31.5 per cent.
Keywords: Market Orientation, Supply Chain
Management,
competitive
capability,
automotive parts industry in Thailand
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของ
การมุ่งเน้นตลาด
การจัดการโซ่อุปทาน และ
ความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมประกอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยในปัจจุบัน และศึกษาอิทธิพล
ของการมุ่งเน้นตลาด และการจัดการโซ่อุปทาน ที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นตลาด โดยรวม และ
รายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการตอบสนอง
ด้านการสร้างความสามารถในการรับรู้ และด้าน การ
แพร่ขยายความสามารถในการรับรู้ อยู่ในระดับ มาก
ส่วนการจัดการโซ่อุปทาน โดยรวม และ รายด้าน ได้แก่
ด้านการทางานร่วมกัน ด้าน การสื่อสาร ด้าน ความ
ไว้วางใจ และด้าน ความผูกพัน อยู่ในระดับ มาก และ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม และรายด้าน ได้แก่
ด้านการส่งมอบ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านความ
ยืดหยุ่นในการผลิต ด้านคุณภาพของสินค้า และด้าน
ต้นทุนการผลิต อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การจัดการโซ่อุปทาน และการ
มุ่งเน้นตลาด ส่งผลต่อ ความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้สามารถร่วมกัน ทานาย
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย ได้ร้อยละ 31.5
คาสาคัญ : การมุ่งเน้นตลาด , การจัดการโซ่อุปทาน ,
ความสามารถในการแข่งขัน , อุตสาหกรรมประกอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย
บทนา
การพัฒนาประเทศประเทศไทยให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในลักษณะที่เทียบเท่าประเทศตะวันตก
หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
ในหลายทิศทางพร้อมกัน ถึงแม้ว่าจะมีการวิพากษ์จาก
บางภาคส่วนของสังคมว่า การมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากเกินไปจะส่งผลกระทบ
ในด้านลบทั้งต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของประชาชนก็ตาม แต่การ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะปฏิเสธ
ได้ หากว่าสังคมไทยยังต้องการรูปแบบการพัฒนา
ดังกล่าว ซึ่งสิ่งที่ทาได้ดีที่สุด คือ การพัฒนา และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ควบคู่ไปกับการ
รับผิดชอบต่อสังคม ( Ittner, Larcker & Randall,
2003; Henri & Journeault, 2008; Singh, 2008;
ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, 2550; กรมควบคุมมลพิษ , 2551)
การที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนั้น ได้ส่งผลดี
ในหลายประการ ข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่า
นับตั้งแต่การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับแรก จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีชนชั้นกลาง
(Middle Class) เพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการ
กระจายรายได้ที่ดีขึ้น และมีโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructural) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นผลของความสาเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนาของรัฐบาล คือ อุตสาหกรรม
ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการลงทุน
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแสด ง
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อศักยภาพ
ของแรงงานไทย ระบบการเมืองการปกครอง และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ (สถาบันยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย, 2550; ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, 2550)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ประเทศไทยมี
ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ใน
ระดับโลกที่มีประสิทธิภาพได้ โดยพบว่า แรงงานชาว
ไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ยอมรับในด้านฝีมือการผลิต
ระดับสูง มีกฎหมายแรงงานที่เป็นธรรม มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีบัณฑิตที่จบ
การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่
เพียงพอในการทางานภาคอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน
ยานยนต์ มีท่าเรือน้าลึกที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ในปริมาณที่
มาก การมีสนามบินมาตรฐาน และความได้เปรียบทาง
ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีในภูมิภาคอาเซียน (ธุรวิช
วรสันติ, 2554 ; สิทธิกร นิพภยะ และพนิต วัฒนกูล ,

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

114

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

2553) รวมทั้งในด้านกฎหมายแล้วก็พบว่า ภายใต้ความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ( Japan-Thailand
Economic Partnership Agreement : JTEPA) มีผล
บังคับให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
กาหนดให้มีรายการสินค้าของญี่ปุ่นและไทยที่อัตราภาษี
นาเข้าลดลงเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.1
และ ร้อยละ 72.33 ตามลาดับ ของรายการสินค้าที่
ค้าขายกันทั้งหมดซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ด้วย
และในวันที่15 พฤษภาคม 2555 ก็ได้มีการกาหนดให้
ยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับชิ้นส่วน
รถยนต์นาเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อนามาประกอบเป็นรถยนต์
หรืออุปกรณ์รถยนต์ ภายใต้ความตกลง JTEPA เพิ่มเติม
(หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2555 ฉบับ วันเสาร์ ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ) ความพร้อมด้านศักยภาพของ
ประเทศ และการลดภาษีดังกล่าวจะทาให้ผู้ประกอบการ
สามารถผลิตต้นทุนได้เนื่องจากสามารถที่จะนาเข้า
ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงจากประเทศผู้ผลิตต้นทางเข้ามาใช้
ผลิตในประเทศไทยโดยมีต้นทุนต่าได้ ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญหนึ่งในการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากขึ้น ปัจจุบันจึงพบว่ามี
ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกที่สาคัญ เช่น
Toyota,
Honda, Nissan, General Motor, Ford เป็นต้น
ที่เข้ามาตั้งโรงงานประกอบในประเทศไทย ด้วยจุดแข็ง
ดังกล่าวทาให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนโดยได้กาหนดให้
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นเสมือน Detroit
of Asia จึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐาน
ผลิตที่แข็งแกร่ง (อุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี ,
2551)
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ไทยมีความสัมพันธ์กับการจ้างงาน และยังไม่มี
เสถียรภาพในด้านการลงทุนเท่าที่ควร การลงทุนยังคง
ผันผวนไปกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดและทางการ
เมืองของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด หากต้องการให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนที่เข้มแข็งแข็งแล้ว อุตสาหกรรมนี้ก็ยังคง
ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่องและ

เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน หากมองในระดับโลกแล้วก็พบว่า
ผลการสารวน ในปี 2553 แม้ว่าประเทศไทยจะมี
ศักยภาพในการผลิตรถยนต์นั่งเป็นอันดับที่ 1 ของ
อาเซียนก็ตาม แต่ก็พบว่ายังคงเป็นอันดับที่ 7 ของทวีป
เอเชีย และเป็นอันดับที่ 20 ในตลาดโลก ข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากต้องการที่จะทาให้เป็น
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ระดับโลกตามความคาดหวัง
ของรัฐบาลแล้ว ประเทศไทยก็ยังคงมีคู่แข่งที่สาคัญอีก
หลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
และศักยภาพของแรงงานไทยทั้งในระดับการปฏิบัติงาน
และระดับสูง ต้องได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
(ศูนย์
สารสนเทศยานยนต์, สถาบันยานยนต์, 2555)
ประเทศญี่ปุ่นมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรม
ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติ
ญี่ปุ่นรายใหญ่ 6 บริษัท ซึ่งสามารถผลิตได้ร้อยละ 83
ของการผลิตรถยนต์รวม จาก 12 บริษัท โดย
ประกอบด้วย Toyota ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการผลิตร้อยละ
38, Isuzu ร้อยละ 11, Nissan ร้อยละ 11, Honda
ร้อยละ 10, Hino ร้อยละ 1 , Mitsubishi ร้อยละ 12,
GM ร้อยละ 5, AAT ร้อยละ 12, ธนบุรีประกอบยนต์
ร้อยละ 1, BMW ร้อยละ 0.07, Thai-swedish ร้อยละ
0.02, สแกนเนียร้อยละ 0.02 และมีผู้ผลิตชิ้นส่วน
สัญชาติญี่ปุ่นมากกว่า 300 ราย จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงว่าปัญหาของอุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่นย่อม
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(สถาบันยานยนต์, 2555) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
ของไทยผูกติดกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และกาลัง
มีปัญหาในด้านการผลิตเพื่อการส่งออกที่ต้องเร่งแก้ไข
และส่งเสริมโดยเร่งด่วนเพื่อรองรับการแข่งขันใน
ตลาดโลก
ในช่วงปี 2552 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงขึ้น เฉพาะ
อย่างยิ่งจากประเทศคู่แข่งที่มีความสามารถในการ
แข่งขันด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ากว่าอย่าง จีน อินเดีย
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เวียดนาม และ อินโดนีเซีย เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาด จน
ทาให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความจาเป็นต้องทา
การปรับตัวโดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพโดยการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจและการนานวัตกรรมมาใช้ทั้งด้านการ
ออกแบบและพัฒนา และขบวนการผลิตได้โดยการ
ยกระดับคุณภาพการผลิต ตลอดจนลดการสูญเสียจาก
การผลิตด้วยการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ประเทศ
ไทยต้องดาเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับของ
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถที่สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ทั้งนี้เพื่อเป็นเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า ให้
สามารถเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว (ศูนย์สารสนเทศ
ยานยนต์, สถาบันยานยนต์, 2555) และสืบเนื่องจาก
มาตรฐาน ( Standardization) สินค้ายานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับมาตรฐานและ
เทคโนโลยีการผลิตมากยิ่งขึ้น และมีความเป็นไปได้สูง
มากในด้านการนาเครื่องจักรการผลิตที่มีเทคโนโลยี
ระดับสูงเข้ามาใช้แทนที่แรงงานการผลิตมากยิ่งขึ้น เช่น
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (
Automotive
Production System) รวมถึงเทคโนโลยีการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์
(Mechatronics) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพและขยาย
ปริมาณการผลิตให้สูงขึ้น และยังเป็นการชดเชย
ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในอนาคตของประเทศไป
พร้อม ๆ กัน ดังนั้นแรงงานในอนาคตจาเป็นต้องมีทักษะ
ในการใช้งานเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตชั้นสูง
และซับซ้อนมากขึ้น
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยกาลัง
เผชิญกับการแข่งขันในรอบด้านเป็นอย่างมาก ทั้งจาก
สภาพแวดล้อมภายในประเทศ การผูกติดอุตสาหกรรม
กับประเทศผู้ลงทุน และการแข่งขันจากตลาดโลก จึง
ส่งผลให้ผู้ทีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลในฐานะผู้

กาหนดนโยบายการส่งเสริมในภาพกว้าง และ
ภาคเอกชนที่จะต้องดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
องค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้นซึ่ง
การรอคอยเพียงความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไม่
สามารถที่จะทาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรได้
การตรวจสอบเอกสารและวรรณกรรมเบื้องต้น
พบว่า มีหลายแนวคิดสาคัญที่สามารถนามาอธิบายใน
ฐานะที่เป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริม ผลักดันให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ หนึ่งใน
แนวคิดที่สาคัญคือ แนวคิดการมุ่งเน้นตลาด ( Market
Oriented) ซึ่งจะคานึงเสมอว่า ความต้องการของลูกค้า
(customer’s needs) คือสิ่งสาคัญที่สุดและเป็นปัจจัย
ประการแรกที่ธุรกิจจะต้องสนใจ ซึ่งจะต้องมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ตอบสนองความต้องการ
นั้นๆ ให้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการมุ่งเน้นตลาด
เป็นปฏิกิริยาตอบกลับของธุรกิจต่อความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งการตัดสินใจของธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวกับความจาเป็นของลูกค้ามากกว่าสิ่งที่
ธุรกิจคิดว่าจะปฏิบัติให้กับลูกค้า สาหรับแนวคิดที่
มุ่งเน้นไปที่ลูกค้านาไปสู่แนวคิดของการมุ่งเน้นตลาด
(Market Orientation) ซึ่งแนวคิดของการมุ่งเน้น
การตลาดที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดคือ แนวคิดของ
Kotlor ที่ว่า “การมุ่งเน้นการตลาดเป็นการกาหนด
ความจาเป็นและความต้องการของตลาดเป้าหมาย และ
สร้างความพึงพอใจกับตลาดเป้าหมายผ่านการออกแบบ
การสื่อสาร ราคา และการส่งมอบสินค้าและบริการ ”
ซึ่งคุณลักษณะของการมุ่งเน้นการตลาดที่สาคัญ 5
ประการ คือ ปรัชญาที่มุ่งไปที่ลูกค้า การบูรณาการ
องค์กรต่างๆ ของตลาด การค้นหาข้อมูลสารสนเทศทาง
การตลาด การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน ( Kotlor, 2003) และแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นกระบวนการในการบูรณา
การเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า
(suppliers) และลูกค้าตั้งแต่ต้นน้า ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิด
สินค้า-วัตถุดิบ ( Origin Upstream) จนสินค้าและ
วัตถุดิบนั้นได้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บและส่งมอบในแต่
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ละช่วงของโซ่อุปทาน จนสินค้าได้ส่งมอบไปจนถึงผู้รับ
คนสุดท้าย ( Customer Downstream) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงต้นทุนและ
ระยะเวลาในการส่งมอบ (ธนิต โสรัตน์ , 2550) การ
จัดการโซ่อุปทานคือการพยายามร่วมมือกันระหว่าง
สมาชิกในส่วนต่างๆ โดยการที่จะออกแบบ ประยุกต์ใช้
และจัดการในการเพิ่มคุณค่าในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีการพัฒนาด้านบุคคลและ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการวัตถุดิบ ข้อมูล และ
เงินทุนในระบบ ซึ่งจะทาให้โซ่อุปทานนั้นมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด (Johnson, 1995, Fawcett, Stanely &
Smith, 1997)
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของผู้ประกอบการที่มีแนวโน้ม
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนา
แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ( customer’s
needs) และการจัดการโซ่อุปทาน ( Supply Chain
Management) มาใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
ของไทย เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อสารสนเทศที่
สาคัญให้กับทั้งรัฐบาล และผู้ประกอบในภาคเอกชน
นาไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับของการมุ่งเน้นตลาด การ
จัดการโซ่อุปทาน และความสามารถในการแข่งขัน ของ
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยใน
ปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษา อิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด และ
การจัดการโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด
แนวคิดการมุ่งเน้นตลาดมี 2 แนวทางที่ได้รับ
ความเชื่อถือและนามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยกัน
อย่างกว้างขวาง แนวทางแรกได้แก่การศึกษาของ Kohli

& Jaworski (1990) ซึ่งได้นิยามการมุ่งเน้นตลาดว่าเป็น
การนาเอาแนวคิดทางการตลาดมาปฏิบัติโดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การ
รวบรวมภูมิปัญญาทางการตลาด (
market
intelligence generation) การเผยแพร่ภูมิปัญญานั้น
ให้บุคลากรในองค์การได้รับรู้ (
intelligence
dissemination) และการนาภูมิปัญญานั้นมาตอบสนอง
ให้กับลูกค้าในระดับหน่วยธุรกิจ ( responsiveness at
the business unit level) การรวบรวมภูมิปัญญาทาง
การตลาดทั่วทั้งองค์การเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการและความชอบของลูกค้า สภาพแวดล้อม
ในการทางานทั้งหมดขององค์การ แล้วกิจการต้อง
สื่อสาร กระจายและขยายองค์ความรู้ทางการตลาด
ให้กับแผนกและบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์การนั้น
และท้ายที่สุดกิจการที่มุ่งเน้นตลาดต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าโดยใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับและ
กระจายไปในองค์การนั้น
ส่วนแนวทางที่สองเป็นการเสนอของ Narver
& Slater (1990: 21) ที่มองการมุ่งเน้นตลาดโดยใช้
มุมมองทางวัฒนธรรม และนิยามการมุ่งเน้นตลาดว่าเป็น
วัฒนธรรมองค์การที่สร้างพฤติกรรมที่จาเป็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดต่อการสร้าง
คุณค่าอย่างเหนือชั้นสาหรับผู้ซื้อ ดังนั้นการมุ่งเน้นตลาด
จึงเป็นการสร้างผลการดาเนินงานอย่างเหนือชั้นของ
ธุรกิจตามมา Narver & Slater ได้กาหนดองค์ประกอบ
ทางพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาด 3 ประการ ได้แก่ 1)
การมุ่งเน้นลูกค้า (customer orientation)โดยการ
พยายามทาความเข้าใจผู้ซื้อว่ามีเป้าหมายในปัจจุบันและ
ในอนาคตอย่างไร เพื่อที่จะสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า
ให้กับลูกค้า 2) การมุ่งเน้นคู่แข่ง
(competitor
orientation) ที่เป็นการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งที่มี
อยู่ในปัจจุบันและกิจการที่มีศักยภาพที่จะเป็นคู่แข่งใน
อนาคตโดยการศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนและความสามารถ
ในระยะยาวของคู่แข่ง และ 3) การประสานงาน
ระหว่างหน้าที่งาน (inter-functional coordination)
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประสานทรัพยากรของบริษัทที่
มีเพื่อจะสร้างคุณค่าอย่างเหนือชั้นให้กับลูกค้า ซึ่ง
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สมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
และปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน
(Hausman,
2005; Neely, 2007) ซึ่งจากการที่ไม่มีการวัดสมรรถนะ
ที่เป็นระบบในปัจจุบัน ทาให้ไม่มีฐานหลักเดิมที่ผู้บริหาร
จะนามายึดติดเพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา จึงส่งผล
ให้ผู้บริหารจัดการไม่สามารถพิจารณาหาข้อมูลที่มีอย่าง
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการโซ่อุปทานเป็นการบริหารการไหลของ ถูกต้อง เพื่อใช้กาหนดการตัดสินใจที่ถูกต้องในการ
บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
สามสิ่งหลักคือการไหลของวัสดุ การไหลของข้อมูล
ข่าวสาร และการไหลของการเงิน (Sahin & Robinson, บริหารองค์กรและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
(Gunasekaran & Kobu, 2007; Kaplan & Norton,
2002) โดยการไหลของวัสดุจะเป็นการเคลื่อนที่ของ
สินค้าและบริการไปสู่ตลาดด้วยการถูกต้องของสถานที่ 2005) และเพื่อการพัฒนาระบบโซ่อุปทานจึงมีความ
และเวลา โดยส่วนงานจะรวมถึงการจัดซื้อ การซ่อม การ จาเป็นต้องหามาตราวัดสมรรถนะรูปแบบใหม่ ซึ่ง
สามารถใช้วัดสมรรถนะของทั้งโซ่อุปทานแทนการวัดใน
ผลิต การนากลับมาใช้ใหม่ การขนส่ง และการจัดการ
การเติมเต็มสินค้าคงคลัง ส่วนในการควบคุมการไหลของ ของแต่ละองค์กร โดยมาตราวัดนั้นจะทาการวัดสถานะ
สมรรถนะของโซ่อุปทานโดยรวม ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ใน
ข้อมูลข่าวสารจะมุ่งเน้นที่ข้อมูลคาสั่งซื้อและการ
กระจายข้อมูลให้ทราบโดยทั่วถึงกันในสายโซ่ (Lee, การจัดการการควบคุม การจัดการ และการปรับปรุง
Padmanabhan & Whang, 1997; Warburton, สมรรถนะขอโซ่อุปทาน (Van Hoek, 2001) โดยองค์กร
2004; Sucky, 2009) ด้านการจัดการการไหลการเงิน สามารถปรับปรุงลักษณะของการพัฒนาด้วยการกาหนด
จะเป็นการทางานประสานกันของคู่ค้า ด้วยการลดเวลา ปัจจัยการเข้าถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในการตอบสนอง
ในการดาเนินการให้สั้นแต่สามารถดาเนินการได้อย่างมี ความพึงพอใจของลูกค้า เช่น ความสามารถในการเข้าถึง
ประสิทธิภาพ (Cachon & Lariviere, 2005) หรือกล่าว การสั่งซื้อของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
อีกนัยหนึ่ง โซ่อุปทานเป็นระบบเครือข่ายในการติดต่อ กว่าคู่แข่ง เป็นต้น
ในการแจกแจงปัจจัยที่สาคัญในการวิเคราะห์ถึง
ประสานงานขององค์กรต้นน้าไปจนถึงปลายน้าทั้งใน
โซ่อุปทานนั้น ได้มีนักวิชาการจานวนมากทาการศึกษา
ด้านระบบปฏิบัติตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุถึง
เป้าหมายในการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และทาการแจกแจงปัจจัยของโซ่อุปทานในหลายลักษณะ
(Beamon, 1999) ซึ่งจะเป็นลักษณะของการไหลขอ เช่น Wi, Chiag, Wu, & Tu (2004) ได้ทาการศึกษาถึง
วัตถุดิบและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและระหว่างองค์กร การบูรณาการกระบวนการทางานของโซ่อุปทาน โดยแบ่ง
ธุรกิจ โดยรูปแบบทั่วไปของโซ่อุปทานนั้นจะรวมไปถึงผู้ ปัจจัยออกได้เป็น 4 ปัจจัยคือ ความไว้วางใจ (trust) พลัง
ในการขับเคลื่อน (power) การต่อเนื่องกัน (continuity)
ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และลูกค้า
และการสื่อสาร (communication) Fynes, Voss, & de
ปัจจุบันระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
Burca (2005) ได้ทาการศึกษาถึงการทางานร่วมกันในมิติ
อุปทานได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในหลาย
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นทั้งการผลิตและบริการ ซึ่งได้ ต่างๆ ของความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน คือ ความไว้วางใจ
(trust) ความผูกพัน (commitment) การปรับตัว
กลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งในการ
(adaptation) การสื่อสาร (communication) และการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุง
สมรรถนะจากของแต่ละองค์กรเป็นสมรรถนะของทั้งโซ่ ทางานร่วมกัน (collaboration)
อุปทาน และเพื่อพัฒนาสมรรถนะของทั้งโซ่อุปทานนั้น
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน
แต่ละองค์กรจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีดัชนีชี้วัด
Slater & Narver (1994) อ้างว่าแต่ละองค์ประกอบนี้มี
การรวบรวมและกระจายองค์ความรู้และมีการกระทา
เชิงการจัดการเช่นเดียวกันกับแนวคิดของ Kohli &
Jaworski (1990)
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จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการ
แข่งขันอย่างรุนแรงของสภาวะโลกาภิวัติที่เกิดขึ้นทาให้
กลไกของตลาดนั้นซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนเพิ่ม
มากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยจะส่งผลให้ความต้องการของ
ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความคาดหวังในสินค้าและ
บริการที่มีความใหม่ มีคุณค่าและคุณภาพที่สูงขึ้น ดังนั้น
ในการที่จะรักษาสถานะความสามารถในการแข่งขันไว้
ได้นั้น องค์กรจะต้องมีความชัดเจนในกลยุทธ์การที่จะ
รักษาฐานลูกค้าและการหาลูกค้าเพิ่มเติม โดยองค์กร
จะต้องทราบถึงจุดแข็งที่จะสร้างความสามารถในการ
แข่งขันเหนือคู่แข่งขันได้ ( Koufteros et al., 2002)
จากแนวคิดของ Porter
(19 98 ) กล่าวไว้ว่า
ความสามารถในการแข่งขันนั้นจะเป็นสิ่งที่องค์กรสร้าง
ตาแหน่งความได้เปรียบอยู่เหนือคู่แข่ง Hayes and
Pisano (199 6) เสนอแนะว่าความสามารถคือการ
กระทาใดๆ ขององค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่าคู่แข่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่า ได้มี
การจากัดความและจัดกลุ่มของความสามารถในการ
แข่งขันในหลายมิติ Hayes and Wheelwright (1984)
ได้จัดกลุ่มในรูปแบบของ ราคา (ต้นทุน) คุณภาพ ความ
น่าเชื่อถือในการส่งมอบ และความยืดหยุ่น ในทานอง
เดียวกันกับ Ferdows and De Meyer (1990) ซึ่ง
กาหนดตัวแปรองค์ประกอบความสามารถในการแข่งขัน
ไว้สี่กลุ่ม ได้แก่ ต้นทุน คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และ
ความยืดหยุ่น นักวิชาการจานวนมากที่ได้นิยาม
องค์ประกอบของ ความสามารถในการแข่งขันไว้
เช่นเดียวกันได้แก่ Cleveland et al. (1989), White
(1996), Li (2002), Boyer and Lewis (2002), Sakun
(2006) Ting (2010), Kristal (2010) อย่างไรก็ตาม
Ward et al. (1996) ได้ขยายอง๕ประกอบของ
ความสามารถในการแข่งขันเป็นห้าปัจจัย โดยเพิ่ม
ปัจจัยในด้านนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ 5 เข้ามาใน
การศึกษาซึ่งการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ได้อาศัยการศึกษา
พื้นฐานจากงานของ Noble (1997) และได้มีงาน
สนับสนุน แนวคิดดังกล่าวเช่น Sakun (2006) ,
Zulkiffli and Perera (2011) และการศึกษาในห้า
กลุ่มปัจจัยโดย KouFteros (1995) นั้นจะแสดง

ความสามารถในการแข่งขันในรูปของ 1. คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 2. ต้นทุนการผลิต 3. ความยืดหยุ่นในการ
ผลิต 4. การส่งมอบ 5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การมุ่งเน้นตลาด
การจัดการโซ่
อุปทาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย : อิทธิพลของ
การมุ่งเน้นตลาด และการจัดการโซ่อุปทาน ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน
การวิจัยไว้ดังนี้
การมุ่งเน้นตลาด และการจัดการโซ่อุปทาน ที่
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ
(Survey research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ผู้ประกอบการในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์จานวน 206 ราย ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ( Stratified
Random
Sampling) วิธกี ารดาเนินการวิจัยมีดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม โดยข้อคาถามแต่ละข้อ
ได้มีการประยุกต์มาจากมาตรวัดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) ของแบบสอบถามด้วย ค่า IOC และความ
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เชื่อถือได้ (Reliability) ด้วยค่า Cronbach’s alpha
ก่อนที่จะนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจริง
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยหาวิธี
ของครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) ผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับตัว
แปรที่ศึกษา โดยเป็น ข้อคาถามแบบเลือกตอบ จาก
มาตรวัด 5 ระดับแบบลิเคอร์ทสเกล (Likert’s scale)
แล้ว นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
(Pilot-test)
จานวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้
ค่า Cronbach’s Alpha ของมาตรวัดตัวแปรที่ศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ด้วยวิธีของ Cronbach’s Alpha
Cronbach’s
Alpha

ตัวแปร
การมุ่งเน้นตลาด
- การสร้างความสามารถในการรับรู้
- การแพร่ขยายความสามารถในการรับรู้
- ความสามารถในการตอบสนอง
การจัดการโซ่อุปทาน
- การทางานร่วมกัน
- การสื่อสาร
- ความผูกพัน
- ความไว้วางใจ
ความสามารถในการแข่งขัน
- คุณภาพของสินค้า
- ต้นทุนการผลิต
- ความยืดหยุ่นในการผลิต
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
- การส่งมอบ

.742
.798
.716

Alpha) มีค่ามากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด จึง
เชื่อถือได้ว่า ข้อคาถาม มีคุณภาพเพียงพอในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
และทาการ ศึกษาตัวแปร การมุ่งเน้นตลาด และการ
จัดการโซ่อุปทาน มี ผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ
ไทย เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงได้
นามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้ว
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และตีความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเพื่อสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแจกแจงให้เห็นถึง
คุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา รวมทั้งตัวแปรทุกตัว
และมาตรวัดทุกมาตรวัดที่ใช้ในการวิจัย
2. สถิติเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
1. ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มี
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31 – 40 ปี มีประสบการณ์ใน
การทางานอยู่ระหว่าง 11 – 20 ปี และมีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี
.841
2. การมุ่งเน้นตลาดโดยรวม และรายด้าน ได้แก่
.832
ด้านความสามารถในการตอบสนอง
ด้านการสร้าง
.871
ความสามารถในการรับรู้ และด้าน การแพร่ขยาย
.799
ความสามารถในการรับรู้ อยู่ในระดับ มาก ส่วน การ
.714
จัดการโซ่อุปทานโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
การทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นสอดคล้องภายในของ ทางานร่วมกัน ด้าน การสื่อสาร ด้าน ความไว้วางใจ
ข้อคาถามในแต่ละองค์ประกอบของมาตรวัด พบว่า ค่า และด้าน ความผูกพัน อยู่ในระดับ มาก และ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม และรายด้าน ได้แก่
.741
.796
.749
.762
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ด้านการส่งมอบ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านความ
ยืดหยุ่นในการผลิต ด้านคุณภาพของสินค้า และด้าน
ต้นทุนการผลิต อยู่ในระดับมาก แสดงไว้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรที่ศึกษา
ตัวแปร
การมุ่งเน้นตลาด
การสร้างความสามารถในการรับรู้
การแพร่ขยายความสามารถในการรับรู้
ความสามารถในการตอบสนอง
การมุ่งเน้นตลาดโดยรวม
การจัดการโซ่อุปทาน
การทางานร่วมกัน
การสื่อสาร
ความผูกพัน
ความไว้วางใจ
การจัดการโซ่อุปทานโดยรวม
ความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพของสินค้า
ต้นทุนการผลิต
ความยืดหยุ่นในการผลิต
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การส่งมอบ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.03
3.97
4.09
4.03

.533
.586
.457
.532

มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.05
3.91
4.03
4.02

.544
.500
.491
.554
.521

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09
3.88
4.14
4.16
4.29
4.11

.548
.551
.484
.582
.465
.421

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจัดการ
โซ่อุปทาน
และ การมุ่งเน้นตลาด ส่ง ผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้
สามารถร่วมกัน ทานายความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
ได้ร้อยละ 31.5 แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดง ผลการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยาน
ยนต์ของประเทศไทยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
1.965 .241
การจัดการโซ่อุปทาน (x2)
.276 .048
การมุ่งเน้นตลาด (x1)
.273 .054
r
= .567
Adjusted R2 =
R2
= .322
SE
=

Sig.
.000
.000
.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
การอภิปรายผล ข้อค้นพบ และผลการทดสอบ
สมมติฐาน มีดังนี้
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณพบว่า การมุ่งเน้น
ตลาดโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถใน
การตอบสนอง ด้านการสร้างความสามารถในการรับรู้
และด้านการแพร่ขยายความสามารถในการรับรู้ อยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน
ยานยนต์ ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญ
นอกจากนี้ในเรื่องของฐานการผลิตชิ้นส่วน ประเทศไทย
เองพยายามที่จะเป็นผู้นาในด้านฐานการผลิตในภูมิภาค
นี้จึงทาให้ผู้ประกอบการพยายามที่จะเน้นการให้
ความสาคัญกับการมุ่งเน้นการตลาดเป็นอันดับต้น
เช่นเดียวกันกับในเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้าน การทางานร่วมกัน ด้านการ
สื่อสาร ด้านความไว้วางใจ และด้าน ความผูกพัน อยู่
ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไทยต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงขึ้น
เฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศคู่แข่งที่มีความสามารถใน
การแข่งขันด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ากว่าอย่าง จีน
อินเดีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย เข้ามาชิงส่วนแบ่ง
ตลาด จนทาให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความ
จาเป็นต้องทาการปรับตัวโดยเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการนา
นวัตกรรมมาใช้ทั้งด้านการออกแบบและพัฒนา และ
ขบวนการผลิตได้โดยการยกระดับคุณภาพการผลิต
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ตลอดจนลดการสูญเสียจากการผลิตด้วยการยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิต ประเทศไทยต้องดาเนินการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีความรู้
ความสามารถที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้นผู้ประกอบการ
จึงให้ความสาคัญกับการ จัดการโซ่อุปทาน เป็นหลัก
(ศูนย์สารสนเทศยานยนต์, สถาบันยานยนต์, 2555)
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การจัดการโซ่อุปทาน และ
การมุ่งเน้นตลาด ส่ง ผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ
ไทย สอดคล้องกับ Min, Mintzer & Ladd (2007) ที่ได้
ทาการทดสอบระหว่างการมุ่งเน้นตลาด การจัดการโซ่
อุปทาน และความสามารถในการแข่งขัน ขององค์กร (A
Market Orientation in supply chain management)
พบว่า การมุ่งเน้นตลาด และการจัดการโซ่อุปทาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างสูงกับ ความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร และยังสอดคล้องกับ Stephen C.
Jones, Tami L. Knotts & Gerald G. Udell (2009)
ได้ทาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นตลาดโดยนา
แนวคิดของ Ajay K. Kohli Ffp ซึ่งจะประกอบด้วยการ
ก่อให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ การแพร่ขยาย
ความสามารถรับรู้ และความสามารถในการตอบสนอง
กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs โดยจะวัดจากการ
ยอมรับของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยผลจากการศึกษา
พบว่าหน่วยธุรกิจ SMEs ที่ใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด
นั้นสามารถพยากรณ์การยอมรับของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่
ที่มีผลต่อก่อนและหลังการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ แสดง
ว่าการมุ่งเน้นตลาดนั้นมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กร
ข้อเสนอแนะ
1. การมุ่งเน้นตลาดเป็นเพียงแค่เครื่องยืนยันการ
ตัดสินใจเพื่อทาความเข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และปัจจัย
ช่องทางการจัดจาหน่ายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทราบถึงก าร
เปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด
เพื่อที่จะได้
ตระหนักถึงทางเลือกทั้งหมดที่ควรพิจารณา เรียนรู้คู่แข่ง

ในตลาด สารวจเทคโนโลยีใหม่ แล้วนามาประยุกต์ให้เข้า
กับความต้องการของตลาด โดยความรู้ทั้งหมดที่ได้จาก
ลูกค้าและคู่แข่งก็เป็นเสมือนสินทรัพย์ที่มีค่า ช่วยทาให้
องค์การแข็งแกร่งขึ้นสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และช่วย
ปรับปรุงการดาเนินงานทางการจัดการโซ่อุปทานของ
องค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
2. องค์การจะตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้นั้นจะต้องไม่มุ่งเน้นที่ลูกค้าภายนอกแต่เพียง
อย่างเดียว แต่องค์การจะต้องให้ความสาคัญอย่างเท่า
เทียมกันกับลูกค้าภาย ใน คือ พนักงานซึ่งเป็นผู้ส่งมอบ
คุณค่าให้แก่ลูกค้า และได้รับคาตาหนิติเตียน ตลอดจน
รับฟังคาเรียกร้องถึงบริการใหม่ ๆ เผชิญหน้ากับผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคลที่สูญเสียยอดขายไปเนื่องจากการ
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ของคู่แข่ง
3. การจัดการนวัตกรรม ในมิตินวัตกรรม
ภายในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงควรค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาแบบใหม่ โดยใช้การระดมความคิดอย่างสม่า
เสมอ และควรให้การสนับสนุนทีมงานในการทดลอง
วิธีการใหม่ ๆ ในการทางาน และเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มการทาสิ่งใหม่
ๆ เพื่อพัฒนาวิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน มิตินวัตกรรมภายนอกองค์กร
เมื่อมีคู่แข่ง ขันเกิดขึ้ น ผู้บริหารควรที่จะกระตือรือร้นใน
การสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการใหม่ ๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงการผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ใน
กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
4. ศักยภาพการแข่งขัน
เพื่อ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
ผู้ผลิตในสถาน
ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ควรที่จะพัฒนาในมิติ
การพั ฒนาและวิจัย กล่าวคือ ควรมีแผนการลงทุนเพื่อ
พัฒนา R & D ระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี ลงทุนในการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
รวมถึงการเปรียบเทียบ
(benchmarking) เพื่อเปรียบเทียบชิ้นส่วนเดียวกันใน
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Designing Souvenirs of the Province of Samut Songkram
การออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกาง
ธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์1
ABSTRACT
The purpose of the study is To study the
uniqueness, culture, the important places and the
tourist places for the inspiration of designing
souvenirs by starting from the important places,
the famous products and the the process of using
Mangrove coal bits applies to be the souvenirs.
The tool used for this study is the questionnaire
and found out the uniqueness of Samut Songkram
for designing souvenirs. Then the author studied
the Mangrove bits transmutation and used the
result from the questionnaire. The study of
designing souvenirs was asked for the professor to
found out the tendency and possibility in the
production and the circulation. The sample groups
for this study are 50 tourists and 5 professors of
Mangrove coal bits in Yeesan, Ampawa, Samut
Songkram province. For collecting information
analyzed by prefabricated computer program,
discussed and presented by using the descriptive
statistics including percentage and mean. From
study 1. From the sample group of 50 tourists
found out that when we mentioned them about
Samut Songkram, they would think of mackerel
first, so the author chose the mackerel to be the
model of Samut Songkram's souvenirs.
2. The process of souvenirs was the same process
of charcoal but change the product to be the
model of mackerel by using Mangrove coal bits
mixed with water and tapioca flour. 3. Magrove
coal bits has the special property. It can deodorize
the bad smell and extend fruits.

อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์0808083839 e-mail :
human_anatomy@hotmail.com

4. Using the uniqueness, culture, the important
places and the tourist places in Samut Songkram
for the inspiration can be used about designing was
very interesting. The beauty souvenirs of Samut
Songkram was good. Using the Mangrove coal bits
for multiply value was excellent, and the souvenirs
could increase the income for the Mangrove coal
community in Yeesan, Ampawa, Samut Songkram
province was the most excellent.
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง รออกแบบของที่ระลึกของจังหวัด
สมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษา เอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญและแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อนามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบของที่
ระลึก โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและของ
ขึ้นชื่อของจังหวัด กระบวนการการนาเศษถ่านไม้โกงกางมา
ประยุกต์เป็นของที่ระลึก จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม เพื่อหา
เอกลักษณ์หรือตัวแทนของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนามา
ออกแบบเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นผู้วิจัยก็
ได้ ศึกษา
กระบวนการแปรรูปเศษถ่านไม้โกงกางเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบ โดยใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างมาเป็นของที่ระลึกเป็นข้อมูลในการออกแบบ
และนาไปสอบถามถึงความพึงพอใจกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหา
แนวโน้มความเป็นไปได้ในการผลิต แนวโน้มในการเพิ่ม
ยอดขายต่อไป กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
บุคคลทั่วไปจานวน 50 คน และผู้เชี่ยวชาญที่ทาการผลิตถ่าน
ไม้โกงกาง บ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 5 คน ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
และแบบบันทึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมุลได้แก่ ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า 1. จากลุ่มตัวอย่าง 50 คน
พบว่าส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงจังหวัดสมุทรสงครามกลุ่ม
ตัวอย่างจะนึกถึงอาหารเป็นอันดับแรก และนึกถึงปลาทูมาก
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ที่สุดในกลุ่มของอาหารผู้วิจัยจึงเลือกปลาทูมาเป็นต้นแบบใน
การทาของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงคราม 2. วิธีการอัด
ขึ้นรูปโดยใช้กระบวนการเดียวกับการทาถ่านอัดแท่ง แต่
เปลี่ยนจากเครื่องอัดที่เป็นทรงกระบอกแต่เปลี่ยนเป็นรูปตัว
ปลาทู และเมื่อนาเศษถ่านไม้โกงกางมาผสมกับ น้า แป้งมัน
ทาให้สามารถกดขึ้นรูปได้ 3. เศษถ่านไม้โกงกางมียัง
คุณสมบัติในการดูดกลิ่นและก๊าซ ซึ่งมีส่วนช่วยในการยืดอายุ
ของผลไม้ให้เน่าเสียช้าลงได้ 4. การนาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ มีความน่าสนใจมาก
ที่สุด ความสวยงามของของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงคราม
นั้นอยู่ในระดับดี การนาเศษถ่านไม้โกงกางมาเพิ่มมูลค่านั้น
นั้นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และ ของที่ระลึกของจังหวัด
สมุทรสงครามนั้นสามรถเพิ่ม รายได้กับกลุ่มชุมชนเผาถ่านไม้
โกงกาง บ้านยี่สาร อาเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ถ่านไม้โกงกาง, ของที่ระลึก, สมุทรสงคราม
บทนา
เป็นที่รู้กันดีว่าถ่านไม้กับมนุษย์นั้นอยู่คู่กันมาอย่าง
ช้านานตั้งแต่ยุคเหล็ก หรือประมาณ 450,000 ปีที่ผ่านมา
เรื่อยมาถึงปัจจุบัน โดยแรกเริ่มมนุษย์ใช้ถ่านในการถลุงเหล็ก
แต่ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความต้องการใช้ถ่านมากขึ้นจึงคิดค้นวิธี
ผลิตถ่านขึ้นมาเองเพื่อสนองความต้องการ แต่การผลิตถ่าน
ในสมัยนั้นยังส่งผลกระทบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มลภาวะ ไฟป่า ผลิตถ่านไม่ได้เมื่อเกิดฝนตก ฯลฯ ต่อมา
มนุษย์ก็เริ่มมีการพัฒนาเรื่องของการผลิตถ่านมาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิค และเตาเผา โดย
วิวัฒนาการของการเผาถ่านนั้นจะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือแบ่ง
ตามภูมิภาคและแบ่งตามประเภทของการผลิตการแบ่งตาม
ภูมิภาคจะมีดังนี้ ตะวันออกกลาง จีน และยุโรป และการแบ่ง
ตามประเภทของการผลิตจะมีดังนี้ การผลิตแบบพื้นเมือง
และการผลิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่งการผลิตถ่านแบบพื้นเมือง
นั้นจะขึ้นอยู่แต่ละภูมิประเทศ ทั้งสภาพอากาศ สภาพของป่า
ฯลฯ ซึ่งวิธีแบบพื้นเมืองนี้จะแบ่งวิธีการผลิตได้ 2 ประเภท
คือ การเผาแบบถมกลบ กับใช้เตา ต่อมาคือการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะแบ่งได้อีก 3 วิธีคือ วิธีการแบ่งแยกไม้

แบบแห้ง วิธีการกลั่นแยกแบบแห้งสาหรับการผลิตแบบ
น้ามันสน และวิธีการกระบวนคาร์บอนไนเซชั่นสาหรับการ
ผลิตถ่านส่วนเรื่องคุณภาพของถ่านนั้นก็จะขึ้นกับ ชนิดของไม้
และกระบวนคาร์บอนไนเซชั่น กล่าวง่ายๆคือ เมื่อนาไม้
เนื้ออ่อนเข้ามาเผาก็จะได้ถ่านเนื้ออ่อน ถ้านาไม้เนื้อแข็งเข้า
มาเผาก็จะได้ถ่านเนื้อแข็ง และกระบวนการเผาถ้ายิ่งให้ความ
ร้อนสูงเนื้อถ่านก็จะมีความแกร่งขึ้นตามลาดับ และเมื่อการ
เผาถ่านเป็นที่สิ้นสุด ถ้าเราเอาถ่านออกจากเตาแล้วทาการ
โรงผงถ่านที่มีสีขาวจะทาให้ถ่านนั้นจะมีการติดไฟนานขึ้น
และสามารถเพิ่มความร้อนได้สูงแต่จะจุดติดยากและเหมาะ
มาทาเป็นถ่านหุงต้มถ่านชนิดนี้จะเรียกว่าถ่านสีขาว และถ้า
ปล่อยให้ถ่ายเย็นตัวภายในเตาก็จะได้ถ่านสีดา ส่วนเรื่องของ
ประโยชน์ของถ่านนั้นมีประโยชน์มากมายหลากหลายแขนง
ไม่ว่าจะเป็นประโยน์ทางการเกษตร การปรับปรุงดิน ดูดซับ
สารเคมี ป้องกันโรคพืช ฯลฯ ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ ใช้หมัก
หญ้า เพิ่มคุณค่าและช่วยในเรื่องย่อยอาหาร ลดแก๊สใน
กระเพาะ ป้องกันท้องร่วง ช่วยระบบสืบพันธุ์ เพิ่มปริมาณ
และคุณค่าของเนื้อและไข่ ฯลฯ ประโยชน์ในการก่อสร้าง
ช่วยยืดอายุอาคาร ปรับปรุงการเก็บสินค้า ปรับปรุงสภาพ
อากาศภายในบ้านเรือนและควบคุมความชื้นในอาคารฯลฯ
และประโยชน์ด้านอื่นๆเช่น ดับกลิ่นตู้เย็น ตัวกรองน้า ยืด
อายุหญ้า บาบัดของเสีย(สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแห่งชาติ,2544)
ที่ชุมชนเผาถ่านบ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามนั้น ได้มีการผลิตถ่านไม้โกงกางเป็นเวลาช้า
นาน ซึ่งสืบทอดเทคนิคและวิธีการเผาถ่านมาจากชาวจีน
และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ที่บ้านยี่สารมีการถ่านไม้
โกงกางผลิตเป็นจานวนมาก เพราะมีการปลูกป่าโกงกาง
ทดแทนซึ่งเป็นที่สัมทานของชาวบ้านเองและสภาพภูมิ
ประเทศที่อยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวไทยเป็นระยะทาง
6
กิโลเมตร เป็นที่มีน้าทะเลท่วมถึงและเหมาะกับการปลูกต้น
โกงกาง โดยต้นโกงกางที่มีอายุที่เหมาะสาหรับการตัดเพื่อ
นามาเผาถ่านนั้นจะมีอายุราว 12-15 ปี โดยชาวบ้านจะมี
ปลูกต้นโกงกางทดแทนประมาณ 100,000 ต้น /ปีโดยที่
ชาวบ้านจะปลูกต้นโกงกางสลับกันเป็นแปลงๆ ไล่เรียงกัน
ตามอายุ เพื่อให้มีการตัดไม้โกงกางมาเผาตลอดทั้งปี ซึ่งการ
ผลิตในแต่ละครั้งในหนึ่งเตา โดยที่เตาถ่านนั้นจะเป็นเตาที่ใช้
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ภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างเตา การใช้อิฐมอญและดินน้า
จืดจังหวัดเพชรบุรีมาใช้ในการก่อเตาและการควบคุมไฟ
ความร้อน การสังเกตุควัน ก็เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมเป็นเวลา
ช้านาน จะได้ถ่านไม้โกงกางประมาณ 4-5 ตัน ซึ่งการเผาถ่าน
ไม้โกงกางนั้นจะใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน แล้วจะทาการ
ขนส่งทางเรือไปให้พ่อค้าคนกลางต่อไป จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมการเผาถ่านไม้โกงกางนี้จะมีการกระบวนการที่
เป็นวงจรไม่มีวันหมด ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีและตราบใด
ที่ยังมีความต้องการของท้องตลาด คุณสมับติของไม้โกงกางที่
ทาให้เป็นที่นิยม คือเนื้อแน่น แกร่ง ให้ความร้อนสูง ไม่แตก
เป็นสะเก็ดไฟ ด้วยคุณสมบัติข้อนี้ของถ่านไม้โกงกางนั้นทาให้
มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศ คือประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเพื่อ
นาใช้หุงต้ม แต่ในสภาพการตลาดของถ่านไม้โกงกางนั้น มี
การซื้อจากผู้บริโภคลดลงทั้งในและต่างประเทศ ทาให้มีการ
ปิดตัวของช่างเผาถ่าน พ่อค้าคนกลาง และผู้ส่งออก เพราะมี
การใช้แก๊สหุงต้มทดแทนกันมากขึ้น จนกระทั่ง สมเด็จ
พระเทพฯ ได้นาถ่านไม้โกงกางจากอาเภอยี่สารไปขายในร้าน
ภูฟ้าเพื่อเป็นการการส่งเสริมอาชีพ(รายการกบนอกกะลา
,2553)
ของที่ระลึกก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชุมชนเผาถ่านบ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกางเหลือใช้ในการเผาถ่าน
ไม้โกงกาง ซึ่งของที่ระลึกคือสิ่งที่เป็นตัวจูงใจหรือทาให้นึกถึง
เรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง ระลึกถึงตัวบุคคล เหตุการณ์ เรื่องราว
ที่ ซึ่งประวัติของที่ระลึกนั้นจะสันนิษฐานได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัย
ตั้งแต่มนุษย์ยุคแรก ซึ่งของที่ระลึกยุคแรกแรกเริ่มนั้นน่าจะ
เป็นอาหาร อันได้แก่ เนื้อสัตว์ที่ได้จากการล่า เมื่ออาหารที่
เหลือจากการบริโภคก็เกิดการแบ่งบันให้กับพวกพ้องหรือผู้
ใกล้ชิด และผลพลอยได้จากการแบ่งบันอาหารก็คือ ส่วน
ต่างๆของสัตว์ จาพวก หนัง กระดูก เขี้ยว เล็บ งา เขา ฯลฯ
ซึ่งจากส่วนต่างๆของสัตว์เหล่านี้ก็ได้นามาประดิษฐ์ สร้างเป็น
เครื่องใช้ เครื่องประดับ และสิ่งของอื่นๆ ซึ่งสามารถนาไป
เป็นของที่ระลึกให้แก่กัน ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น วิวัฒนาการด้านสังคมมากขึ้น สิ่งประดิษฐ์ได้มีการพัฒนา
มากขึ้น รูปแบบมากขึ้น เช่นมีการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์
ทอเครื่องนุ่งห่ม ทาเครื่องปั้นดินเผา ทาให้ของที่ละลึกมีการ
พัฒนาขึ้นตามไปด้วย สิ่งที่ทาให้ของที่ละลึกนั้นมีควาแตกต่าง

กันนั้น จะได้อิธิพลจาก วัสดุที่ทา เทคนิคการทา ค่านิยมและ
ประเภณีในท้องถิ่น ความแตกต่างอันเนื่องมาจากวัสดุที่ทา
นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละภูมิประเทศแต่ละท้องถิ่น
ทาให้ทรัพยากรและวัสดุในแต่ละท้องที่นั้นไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นของที่ละลึกในแต่ละพื้นที่นั้นๆก็จะไม่เหมือนกัน
ความแต่งต่างด้านเทคนิคที่ทา มนุษย์นั้นมีการพัฒนาทาง
สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง แต่ง
ต่อ เติม เพิ่ม ลดรูปแบบ ให้สอดคล้องระหว่างความต้องการ
การใช้สอย และความสวยงาม และความแตกต่างทางด้าน
ค่านิยมและประเภณีในท้องถิ่นนั้นจะสอดคล้องกับความแต่ง
ต่างทางด้านวัสดุ ซึ่งจะแตกต่างทางด้านพื้นที่และลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ทาให้รูปแบบและรูปร่างของที่ระลึกนั้น
แตกต่างกันออกไป และมีการสืบทอดวัฒนธรรมที่มีการสั่งสม
จากรุ่นสู่รุ่นทาให้รูปแบบของที่ระลึกนั้นมีความแตกต่าง
ออกไปเช่นกัน (ของที่ระลึก ,2531) ซึ่งจากการผลิตถ่านไม้
โกงกางในแต่ละรอบนั้น จะมีถ่านไม้โกงกางที่ไม่ได้ขนาด เกิด
การแตกหักในการเผานั้น จะเหลือเป็นเศษถ่านที่ไม่สามารถ
นาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทางชุมชนผู้ผลิตถ่านไม้โกงกาง
นั้นก้จะนาเอาไปทิ้ง นาไปโรยเป็นทางเดิน(บริเวณบ้านของ
ชาวบ้านผู้ผลิตถ่านไม้โกงกางและรอบๆบริเวณเตาเผา) ซึ่งทา
ให้เป็นของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าเศษ
ถ่านไม้โกงกางนั้นสามารถนามาทาเป็นของที่ระลึกให้กับ
จังหวัดสมุทธสงครามได้(ผู้วิจัยได้เล็งเห็นจากการทาวิจัยเรื่อง
คุณสมับติถ่านไม้โกงกางกับสมรถถนะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) เพื่อเป็นการเผยแพร่ชุมชนเผาถ่านไม้โกงกางให้
รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการนาเศษถ่านไม้โกงกางที่ไม่
มีมูลค่า มาเพิ่มมูลค่าให้กับเศษถ่านไม้โกงกาง ทาให้ชุมชน
เผาถ่านไม้โกงกางจังหวัดสมุทธสงครามได้มีรายได้มากขึ้น
เพื่อที่จะให้ได้ของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามจากเศษ
ถ่านไม้โกงกางนั้น จะต้องศึกษาเศษถ่านไม้โกงกางและ
เทคนิคในการแปรรูปจากเศษถ่านไม้โกงกางให้เป็นของที่
ระลึก หลังจากที่ทาการศึกษาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ว
ก็ศึกษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ และแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบทาให้ของที่ระลึกนั้นมีความน่าสนใจ แปลกใหม่และ
ดึงดูดผู้ซื้อของที่ระลึกมากขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับเศษถ่านไม้
โกงกาง สามารถถ่านทอดองค์ความรู้แล้วนาไปถ่ายทอด
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ให้กับชาวบ้านยี่สาร เพื่อนาไปต่อยอดพัฒนาเป็นธุรกิจ ทาให้
ชาวบ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายได้
เพิ่มขึ้นและยังคง ซึ่งเป็นการคงอัตลักณ์และอาชีพเผาถ่าน
ชาวบ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อนาเศษถ่านไม้โกงกางที่เหลือจาก
อุตสาหกรรมเผาถ่านไม้โกงกางมาออกแบบของที่ระลึก
2. เพื่อพัฒนาการนาเศษถ่านไม้โกงกางมา
ออกแบบของที่ระลึก
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตของที่ระลึก
ของจังหวัดสมุทธสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกางแก่ชาวบ้าน
บ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการผลิต
เชิงพานิชย์และต่อยอดในการทาธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกโดย
นาเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา หนังสือ เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาทาการวิเคราะห์ และสรุปในรูปแบบ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลสถานที่สาคัญ แหล่ง
ท่องเที่ยว ประจาจังหวัดสมุทรสงคราม นามาสังเคราะห์เพื่อ
เป็นแนวทางการออกแบบของที่ระลึก ประจาจังหวัด
สมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกาง
1 แหล่งข้อมูล
1.1 เอกสาร หนังสือ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สาคัญ
แหล่งท่องเที่ยว ประจาจังหวัด
สมุทรสงคราม
2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล
2.1 แบบบันทึก
การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ

ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การผลิตถ่านไม้
ข้อมูลถ่านไม้โกงกาง ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านเขายี่สาร
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท
ได้แก่
1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
และการสังเกตการณ์ เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อทาการศึกษาในครั้งนี้
2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ ที่มีผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ทาการเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว เช่นจากรายงาน ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
วารสาร หนังสือ ตารา หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ต่างๆ เป็นต้น

การออกแบบของที่ระลึกประจาจังหวัด
สมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกางนั้น ผู้วิจัยได้
กาหนดขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 แบบบันทึกศึกษา เอกสาร หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถ่านไม้ คุณสมบัติถ่าน
ไม้ และสถานที่สาคัญ แหล่งท่องเที่ยวประจา
จังหวัดสมุทรสงคราม
2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบของที่ระลึกประจาจังหวัด
สมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกางนั้น
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษา หนังสือ เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนามาทดลองและจด
บันทึกในแบบจดบันทึก
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึก
ที่ได้จากการทดลองคุณสมบัติถ่านไม้โกงกาง
ในด้านต่างๆ มาทาการวิเคราะห์และสรุป
คุณสมบัติที่จะนามาออกแบบผลิตภัณฑ์
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ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานที่
สาคัญ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็น
แนวทางการออกแบบของที่ระลึก
สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานที่สาคัญ แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามมาออกแบบของที่ระลึก

ขั้นตอนที่ 4 นาของที่ระลึกไปสอบถามความพึงพอใจกับ
ผู้ผลิตถ่านไม้โกงกาง
นาของที่ระลึกไปสอบถามความพึงพอใจกับผู้ผลิตถ่านไม้
โกงกาง
1 แหล่งข้อมูล
1.1 ผู้ผลิตถ่านไม้โกงกางจานวน 5 ท่าน
2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้อยละ 60 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1 อายุ 41
ปี – 50ปี 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 อายุ31ปี – 40ปี 13คน
คิดเป็นร้อยละ 26 อายุ26ปี – 30ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14
อายุ 21ปี – 25 ปี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 อายุ 15ปี – 20
ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 16 อายุต่ากว่า 15ปี 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1 มีอาชีพรับราชการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มี
อาชีพรับจ้าง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 มีอาชีพค้าขาย 10
คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีอาชีพเกษตรกร 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1 มีอาชีพอื่นๆ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีรายได้ต่อ
เดือน 9,000 – 15,000 บาท 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 มี
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท 3
คน คิดเป็นร้อยละ 6 มีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 31
คน คิดเป็นร้อยละ 62 มีระดับการศึกษาปริญญาตโท 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 14
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ
และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อนาเศษถ่านไม้โกงกางที่เหลือจากอุตสาหกรรมเผาถ่าน
กลุ่มตัวอย่างได้ ท่องเที่ยวจังหวัสมุทรสงครามต่า
ไม้โกงกางมาออกแบบของที่ระลึก
กว่า 1 ครั้งต่อปี 18 คนคิดเป็นร้อยละ 36 ท่องเที่ยวจังหวัส
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1
มุทรสงครามประมาณ 1-2 ครั้ง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52
คือเพื่อนาเศษถ่านไม้โกงกางที่เหลือจาก
ท่องเที่ยวจังหวัสมุทรสงครามประมาณ 3-5 ครั้ง 6 คน คิด
อุตสาหกรรมเผาถ่านไม้โกงกางมาออกแบบของที่ระลึกจาก
เป็นร้อยละ 10 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคิดเป็นอันดับแรกคือ
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวใน อาหาร 17 คนคิดเป็นร้อยลพ 34 คิดถึงแหล่งท่องเที่ยว 15
จังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
คน ร้อยละ 30 คิดถึงศาสนสถาน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16
1.1 ผู้วิจัยได้ทาเครื่องมือแบบบันทึก
คิดถึง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อ
รวบรวมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ และแหล่ง
กล่าวถึงอาหารกลุ่มตัวอย่างนึกถึง ปลาทู 18 คน คิดเป็นร้อย
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วนามาทาแบบสอบถาม ละ 36 นึกถึงกะปิ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 นึกถึงกุ้งเผา 13
เพื่อนามาวิเคราะห์เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบต่อไป
คน คิดเป็นร้อยละ 26 นึกถึงอาหารทะเล 14 คน คิดเป็นร้อย
ผู้วิจัยได้ทาการสอบถามนักท่องเที่ยวจานวน
50 ละ 28 นึกถึงส้มโอ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 นึกถึงลิ้นจี่ 5
คน ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและ
คน คิดเป็นร้อยละ 10 นึกถึงขนมไทย 4 คน คิดเป็นร้อยละ
กรุงเทพ ผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้
8 นึกถึงน้าตาลมะพร้าว 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อ
กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างนึกถึง ตลาดน้าอัมพวา
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อุทยานรัชกาลที่ 2 11 คน คิดเป็น
ตัวอย่าง
ร้อยละ 22 ดอนหอยหลอด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ศนูย์
อนุรักษ์ป่าชายเลน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตลาดน้าท่าคา 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตลาดร่มหุบ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20
พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งมหด 50 คน เป็นเพศ เมื่อกล่าวถึงศาสนสถานกลุ่มตัวอย่างนึกถึง วัดบางกุ้ง 18 คน
ชาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40และเพศหญิง 30 คนคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 36 วัดบางแคใหญ่ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20
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วัดบางนางลี่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 วัดภุมรินทร์กุฎิทอง 5
คน คิดเป็นร้อยละ 10 วัดบางเกาะเทพพิศักดิ์ 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 วัดบางแคน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 วัดอิน
ทราราม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านกลุ่มตัวอย่างนึกถึง งานสานทางมะพร้าว 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 22 เครื่องเบญจรงค์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28
บ้านทรงไทยจาลอง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 งาน
กะลามะพร้าว 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24
2. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อ พัฒนาการนาเศษถ่านไม้
โกงกางมาออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดสมุทธสงคราม
2.1 ผู้วิจัยได้เลือกเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
มาทาการออกแบบเป็นของที่ระลึกดูดกลิ่น โดยใช้เทคนิคการ
ทาถ่านอัดแท่ง
2.2 ขั้นตอนการออกของที่ระลึก
กระดาษ

2.2.1 ผู้วิจัยได้ทาการร่างแบบลงบน
2.2.2 ผู้วิจัยได้ทาการทาโ มเดลจาลอง

บน โปรแกรมสาเร็จรูป

3. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ผลิตของที่ระลึกของจังหวัดสมุทธสงครามจากเศษถ่านไม้
โกงกางแก่ชาวบ้านบ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อการผลิตเชิงพานิชย์และต่อยอดในการทา
ธุรกิจ ผู้วิจัยได้ทาแบบสอบถาม ถามความพึงพอใจการนา
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ความสวยงามของของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงคราม การ
นาเศษถ่านไม้โกงกางมาเพิ่มมูลค่า จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
พบว่าจากผู้เชี่ยวชาญทั้งมหด 5 คน เป็นเพศชาย 3
คน คิดเป็นร้อยละ 60และเพศหญิง 2 คนคิดเป็นร้อยละ 40
มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 3 คนคิดเป็นร้อยละ 60 และ 35-44ปี 2
คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับหรือ
กาลังศึกษาอยู่ ปริญญาโท 3 คนคิดเป็นร้อยละ 60 และม.6(
ปวช.)หรือต่ากว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆของผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้โกงกาง
การนาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ และ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบ มีความน่าสนใจมากที่สุด ความสวยงาม
ของของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นอยู่ในระดับมาก
การนาเศษถ่านไม้โกงกางมาเพิ่มมูลค่านั้น นั้นอยู่ในระดับพึง
พอใจมากและของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นสาม
รถเพิ่มรายได้กับกลุ่มชุมชนเผาถ่านไม้โกงกาง บ้านยี่สาร
อาเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัยเรื่องการออกแบบของที่ระลึกของจังหวัด
สมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกาง ได้ผลสรุปดังนี้ จาก
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อนาเศษถ่านไม้โกงกางที่
เหลือจากอุตสาหกรรมเผาถ่านไม้โกงกางมาออกแบบของที่
ระลึกจากเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ และแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ
สรุปผลงานแบบสอบถามจากแบบสอบถามจากลุ่ม
ตัวอย่าง 50 คน พบว่าส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงจังหวัด
สมุทรสงครามกลุ่มตัวอย่างจะนึกถึงอาหารเป็นอันดับแรก
และนึกถึงปลาทูมากที่สุดในกลุ่มของอาหารผู้วิจัยจึงเลือก
ปลาทูมาเป็นต้นแบบในการทาของที่ระลึกของจังหวัด
สมุทรสงคราม
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเทคนิคการนาเศษถ่านไม้
โกงกางมาออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดสมุทธสงคราม
เมื่อผู้วิจัยได้ต้นแบบจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แล้ว
ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดสมทุรสง
คราม จากเศษถ่านไม้โกงการโดยวิธีการอัดขึ้นรูปโดยใช้
กระบวนการเดียวกับการทาถ่านอัดแท่ง แต่เปลี่ยนจากเครื่อง
อัดที่เป็นทรงกระบอกแต่เปลี่ยนเป็นรูปตัวปลาทู และเมื่อนา
เศษถ่านไม้โกงกางมาผสมกับ น้า แป้งมัน ทาให้สามารถกด
ขึ้นรูปได้
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อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด

การอภิปรายผล

ภาพที่ 5.1 แม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ (ปลาทูจากเศษถ่าน
ไม้โกงกาง)

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ
และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นแรง
บันดาลใจในการออกแบบ ผู้วิจัยเลือกปลาทูมาเป็นต้นแบบ
ในการออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามจาก
เศษถ่านไม้โกงกาง ของที่ระลึกที่ทาการออกแบบนั้นชุมชน
สามารถผลิตได้เองภายในชุมชนและเป็นการใช้เศษวัสดุเหลือ
ใช้ทาให้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับ
ชุมชนบ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อเสนอแนะ

ได้อีก

1. สามารถเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์นอกจากปลาทู

2. ถ้านาผลิตภัณฑ์ไปใส่ในบรรจุภัณฑ์จะ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีก

ภาพที่ 5.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ (ปลาทูจาก
เศษถ่านไม้โกงกาง)

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
ชุมชนเผาถ่านโกงกาง บ้านยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
ผลจากการวัดผลจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน สรุปได้ว่า
ผลการวัดค่าความพึงพอใจ ต่อผลิตภัณฑ์จากถ่าน
ไม้โกงกางนั้น พบว่า
การนาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สถานที่สาคัญ และ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบ มีความน่าสนใจมากที่สุด ความสวยงามของ
ของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นอยู่ในระดับดี การนา
เศษถ่านไม้โกงกางมาเพิ่มมูลค่านั้น นั้นอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากและของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นสามรถเพิ่ม
รายได้กับกลุ่มชุมชนเผาถ่านไม้โกงกาง บ้านยี่สาร อาเภอ
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Women’s Roles and Participation in Provincial Administrative Organization’s Administration :
A Case Study of Provincial Administrative Organization of Bang Len District, Nakorn Pathom Province
บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วิลาสินี จินตลิขิตดี
ABSTRACT
This study aims to examine the
approaches of encouraging women’s participation
in Provincial Administrative Organization (PAO)’s
Administration. The data was collected by
interviewing the female administrators from the
Provincial Administrative Organization of Bang Len
District, Nakorn Pathom Province, establishing
group discussions, and both participatory and nonparticipatory observation. The data was
summarized and discussed according to the
research objectives. Afterwards, the findings were
presented in the form of narrative. The results
showed that the approaches of encouraging
women’s participation in PAO’s Administration in
Bang Len District, Nakorn Pathom Province consist
of 1) the provision of gender equality education to
women, the importance of meaningful political
participation of women, and the administration of
PAO, 2) encouraging and supporting potential
women to apply for political positions and
administrating the PAO at all levels, 3) increasing
the women performance in politics and PAO’s
administration that relate to public policy making
process in which the public benefits, morality,
ethics, and good governance are considered, 4)
encouraging seriously and regularly the learning
process and raising awareness on ideologies,
values, morality, democratic culture, and good
governance among female leaders of PAOs at all
อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ ๐-๒๑๖๐-๑๓๐๓,
e-mail : vilasinee.ji@ssru.ac.th

levels, and 5) promoting women’s political
appointments in political parties as well as
women’s political participation and administration
in PAO’s at all levels.
Keywords: Women’s Roles, Participation, Provincial
Administrative Organization
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสตรีในเขตอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ทั้งอย่างมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปและ
อภิปรายผลโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากนั้น
ทาการนาเสนอในรูปแบบของการบรรยาย ผลการศึกษา
พบว่าแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่สตรีในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และความสาคัญของการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของ
สตรีทางการเมืองและการ บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนสตรีที่มีศักยภาพให้
ลงสมัครในตาแหน่งทางการเมืองและการบริหาร งานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ เพิ่มสมรรถนะแก่สตรีที่เข้าสู่
การเมืองและการบริหาร งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับกระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
โดยคานึงถึงประโยชน์ จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
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ธรรมาภิบาล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก
อุดมการณ์ ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
ธรรมาภิบาลแก่ผู้นาสตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รณรงค์ให้พรรคการเมือง
ส่งเสริมให้สตรีได้รับตาแหน่งและเข้าร่วมงานทางการเมือง
และการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
คาสาคัญ : บทบาทสตรี, การมีส่วนร่วม, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
บทนา
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
เป็นการเลือกผู้แทนเข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารประเทศ
จากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้แทนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็น
เพศชาย อาจเป็นเพราะว่าผู้หญิงถูกอบรมสั่งสอนให้เป็น
กุลสตรี มีหน้าที่ดูแลงานบ้านและครอบครัวเป็นหลัก
ส่วนผู้ชายเป็นผู้มีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวและทางาน
นอกบ้าน ต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบทบาทของผู้หญิงจึง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากผู้หญิงจะสามารถทางาน
หาเลี้ยงครอบครัวแล้ว ยังเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
กิจการของบ้านเมือง รวมถึงการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการเป็นตัวแทนทางการเมือง
เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑) ซึ่งการที่สตรี
เข้ามามีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นจะ
ช่วยทาให้การพัฒนาเกิดการเติมเต็ม สมดุล และมี
ความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมและ
ท้องถิ่นทั้งหญิงและชายได้อย่างแท้จริง การศึกษาแนวทางใน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสาคัญ โดยใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่กรณีศึกษา
เนื่องจาก ในอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ แห่ง และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง ๒ แห่งที่มีผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสตรี และในส่วนของสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีสตรีเข้ามาดารงตาแหน่ง

ไม่มากนัก แต่ทั้งผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เป็นสตรี
ทุกคนต่างก็ทางานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
เข้ารับตาแหน่งเป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับทั้งจาก
ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษา บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นสตรีในเขตอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การสนทนา
กลุ่ม และการสังเกตการณ์ทั้งอย่างมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม โดย นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปและ
อภิปรายผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และทาการนาเสนอ
ในรูปแบบของการบรรยาย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า อาเภอบางเลน เป็นอาเภอ
หนึ่งในจานวน ๗ อาเภอ ของจังหวัดนครปฐม ตั้งขึ้นเป็น
อาเภอเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ที่ว่าการอาเภอเดิมตั้งอยู่ที่
บ้านบางไผ่นารถ ตาบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของ
แม่น้าท่าจีน ใช้ชื่อว่าอาเภอบางปลา ภายหลังอาเภอบางปลา
แบ่งการปกครองเป็น ๒ ตาบล คือ ตาบลบางปลา และตาบล
บางเลน ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้เปลี่ยนแปลงชื่ออาเภอบางปลา
เป็นอาเภอบางเลน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ย้ายที่ว่าการ
อาเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้าท่าจีน มาตั้งอยู่ริมถนน
พลดาริห์ในท้องที่หมู่ที่ ๘ ตาบลบางเลน อาเภอบางเลน
จนกระทั่งปัจจุบัน อาเภอบางเลนอยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม
ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๖๗
กิโลเมตร อาเภอบางเลนมีเนื้อที่ประมาณ ๕๘๘.๘๓๖ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๓๖๘,๐๒๒.๕ ไร่ มีอาณาเขต
ทางด้าน ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรีและอาเภ
อลา ดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอนครชัยศรี และ
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อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอ
กาแพงแสน และอาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สภาพพื้นที่
อาเภอบางเลนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็น
ดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเหมาะสาหรับ
การเกษตรกรรม มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านพื้นที่ ๙ ตาบล คือ
ตาบลบางหลวง ตาบลบางเลน ตาบลหินมูล ตาบล
บางไทรป่า ตาบลลาพญา ตาบลบางระกา ตาบล
คลองนกกระทุง ตาบลบางปลา และตาบลไทรงาม

บริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ ๑๔) องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาพญา ๑๕) องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่หูช้าง

ภาพที่ ๒ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวปากท่า
จากการศึกษาวิจัยด้าน บทบาทสตรีกับการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า ในจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๙ แห่งนั้น
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง ๒ แห่งที่มีผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสตรี ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตูม และองค์การบริหารส่วนตาบลบัวปากท่า
ในส่วนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีสตรี
ภาพที่ ๑ ที่ว่าการอาเภอบางเลน
เข้ามาดารงตาแหน่งไม่มากนัก แต่ทั้งผู้บริหารฯ และสมาชิก
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีองค์กรปกครอง สภาฯ ที่เป็นสตรีทุกคนต่างก็ทางานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ แห่ง ประกอบด้วย
ส่วนท้องถิ่นที่ตนเข้ารับตาแหน่งเป็นอย่างดีจนได้รับ
เทศบาลตาบล ๔ แห่ง คือ ๑ ) เทศบาลตาบลบางเลน
การยอมรับทั้งจากข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครอง
๒) เทศบาลตาบลบางหลวง ๓)
เทศบาลตาบล
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จากการศึกษาด้านความรู้
รางกระทุ่ม และ ๔) เทศบาลตาบลลาพญา องค์การบริหาร และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนตาบล ๑๕ แห่ง คือ ๑) องค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนท้องถิ่นพบว่า สตรีผู้มีสิทธิเลือก ตั้ง ส่วนใหญ่รับรู้และ
บางเลน ๒) องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ๓) องค์การ เข้าใจว่าการปกครองท้องถิ่ นเป็นการปกครอง ในลักษณะ
บริหารส่วนตาบลบางหลวง ๔) องค์การบริหารส่วนตาบล การ กระจายอานาจ มีนายกและสมาชิกสภามาจาก
บางภาษี ๕) องค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ๖) องค์การ การเลือกตั้งและมีวาระการดารงตาแหน่ง
๔ ปี และ
บริหารส่วนตาบลบางไทรป่า ๗) องค์การบริหารส่วนตาบล จากการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทาง
หินมูล ๘) องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม ๙) องค์การ การเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่ง ผู้บริหาร
บริหารส่วนตาบลดอนตูม ๑๐) องค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา องค์กรปกครอง
นิลเพชร ๑๑) องค์การบริหารส่วนตาบลบัวปากท่า ๑๒) ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ๑๓) องค์การ พบว่าประกอบด้วย ๑ ) ปัจจัยส่วน บุคคล คือ ที่ผ่านมาได้
ทาหน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมาโดยตลอด
เช่น
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ทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสตรีอาสาสมัครปองกันภัยในหมู่บ้าน เป็นต้น ทาให้รับรู้
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี ประกอบ
กับเป็นคนในพื้นที่อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยกาเนิด
จึงมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
และ
๒) ปัจจัยทางสังคม คือ สังคมไทยในปัจจุบันไม่ได้ป ดกั้นเรื่อง
เพศหรือห้ามไม่ให้เพศหญิงเข้ามามีบทบาททางการเมือง
จึงส่งผลให้สตรี ในเขตพื้นที่อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง กันมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
เป็นแรงผลักดันให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยการ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษาวิจัยด้านแนวทางการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของสตรีในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พบว่า
แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
ประกอบด้วย ๑) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สตรีใน
เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของสตรีทางการเมืองและ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ส่งเสริม
และสนับสนุนสตรีที่มีศักยภาพให้ลงสมัครในตาแหน่งทาง
การเมืองและการบริหาร งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ๓) เพิ่มสมรรถนะแก่สตรีที่เข้าสู่การเมืองและ
การบริหาร งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับ
กระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
๔) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก อุดมการณ์
ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
แก่ผู้นาสตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๕) รณรงค์ให้พรรคการเมืองส่งเสริม
ให้สตรีได้รับตาแหน่งและเข้าร่วมงานทางการเมืองและ
การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยด้านบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๙ แห่ง ในอาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง ๒ แห่งที่มี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสตรี และในส่วนของ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีสตรีเข้ามาดารง
ตาแหน่งไม่มากนัก แต่ทั้งผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เป็น
สตรีทุกคนต่างก็ทางานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนเข้ารับตาแหน่งเป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับทั้งจาก
ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับวิไล บูรณุปกรณ์ (๒๕๕๑)
ที่พบว่าสิ่งที่ทาให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ร่วมงานให้
การยอมรับนับถือในตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นสตรี ได้แก่ การมีลักษณะของความเป็นผู้นา กล้าคิด
กล้าตัดสินใจ สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว มีความอดทนและสามารถลงพื้นที่ได้โดยไม่แสดง
อาการอ่อนแอแบบผู้หญิง ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ
ที่เป็นสตรีทุกคนต่างก็ทางานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนเข้ารับตาแหน่งเป็นอย่างดี จนได้รับ
การยอมรับทั้งจากข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับ กุลธิดา
สิงห์สี (ม.ป.ป. : ๑) ที่พบว่าผู้บริหารสตรีเป็นผู้ที่มีบทบาท
มีอานาจในการตัดสินใจเป็นหลักและมักจะเปดโอกาสให้
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า สตรีผู้มีสิทธิเลือก ตั้ง
ส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจว่าการปกครองท้องถิ่
นเป็น
การปกครอง ในลักษณะการ กระจายอานาจ มีนายกและ
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งและมีวาระการดารงตาแหน่ง
๔ ปี ด้านปัจจัยที่ส่งผลให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่ง ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พบว่าประกอบด้วย ๑ ) ปัจจัยส่วน บุคคล คือ ที่ผ่านมาได้
ทาหน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมาโดยตลอด
เช่น
ทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสตรีอาสาสมัครปองกันภัยในหมู่บ้าน เป็นต้น ทาให้รับรู้
ปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี ประกอบ
กับเป็นคนในพื้นที่อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยกาเนิด
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จึงมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
และ
๒) ปัจจัยทางสังคม คือ สังคมไทยในปัจจุบันไม่ได้ป ดกั้นเรื่อง
เพศหรือห้ามไม่ให้เพศหญิงเข้ามามีบทบาททางการเมือง
จึงส่งผลให้สตรี ในเขตพื้นที่อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง กันมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
เป็นแรงผลักดันให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
สุพินดา เกิดมาลี (๒๕๔๗) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล เขตอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา อาชีพ การร่วมประชุม การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม และการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และสอดคล้องกับ
วลีรัตน์ แสงไชย (๒๕๔๒) ที่พบว่าปัจจัยด้านภูมิหลังที่มี
ผลเอื้อต่อการแสดงบทบาททางการเมือง คือ ปัจจัยด้าน
การศึกษา ปัจจัยด้านความมั่นคงของฐานะทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านการมีประสบการณ์ทางการเมือง และปัจจัยด้าน
จานวนสมัยในการดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคการเมืองส่งเสริมให้สตรีได้รับตาแหน่งและเข้าร่วมงาน
ทางการเมืองและการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ ) ของสานักงานส่งเสริมกิจการสตรีและครอบครัว
(สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มีเปาประสงค์ ในการ พัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้
ความเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติที่ดี ตระหนักและ
ยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สตรีมีความมั่นใจ และ
มีศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจ
ในระดับต่างๆ รวมทั้ง เปดโอกาสให้สตรีทุกระดับได้มีโอกาส
เข้าร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสตรีที่มีศักยภาพให้
ลงสมัครในตาแหน่งทางการเมืองและการบริหารทุกระดับ
๒. รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้โอกาสและ
สนับสนุนสตรีที่มีศักยภาพเข้าสู่การเมืองและการบริหาร
ทุกระดับ
๓. เสริมสร้างการตระหนักรู้เรื่องความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย และความสาคัญของการมีส่วนร่วมอย่าง
มีความหมายของสตรีทางการเมืองและการบริหารแก่เยาวชน
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทุกระดับ

ด้านแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐมพบว่า แนวทางการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของสตรีในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
เอกสารอ้างอิง
ส่วนท้องถิ่น ควรประกอบด้วย ๑) การเสริมสร้างความรู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.ม.ป.ป..
ความเข้าใจแก่สตรีในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี.
และความสาคัญของการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของ
กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครอง
สตรีทางการเมืองและการ บริหารงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น.
ส่วนท้องถิ่น ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนสตรีที่มีศักยภาพให้ กุลธิดา สิงห์สี. ม.ป.ป.. “นักการเมืองท้องถิ่นสตรี กรณีศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาปาง”.
ลงสมัครในตาแหน่งทางการเมืองและการบริหาร งานองค์กร
เอกสารประกอบการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ๓) เพิ่มสมรรถนะแก่สตรีที่ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าสู่การเมืองและการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ม
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกี่ยวกับกระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ครั้งที่
๒, ๑-๑๓. กรุงเทพมหานคร :
โดยคานึงถึงประโยชน์ จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วลี
ร
ต
ั
น์
แสงไชย.
๒๕๔๒. บทบาททางการเมืองของสมาชิก
ธรรมาภิบาล ๔) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก
. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร
อุดมการณ์ ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตย และ สภาผู้แทนราษฎรสตรี
มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ธรรมาภิบาลแก่ผู้นาสตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๕)
รณรงค์ให้
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.
๒๕๕๑
. สตรีกับการเมือง : ความเป็นจริง
พื้นที่ทางการเมือง และการขับเคลื่อน
.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมดาเพลส.
วิไล บูรณุปกรณ์. ๒๕๕๑. บทบาทของผู้นาสตรีกับ
การ
บริหารพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุกฤตา จินดาพรม. ๒๕๕๖. “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของภูมิภาคตะวันตก”. วารสารการเมือง
การปกครอง
. ๓, ๒ : ๑๑๘-๑๓๓.
สุพินดา เกิดมาลี. ๒๕๔๗. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร.
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม.
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The Development of Knowledge to Solve Drug Problem in the Community:
A Case study of the Communities with Excellent Investigation for Suppression
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ศึกษาเฉพาะกรณีการดาเนินการที่เป็นเลิศในการสืบสวนเพื่อการปราบปราม
พันตารวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์
Abstract
This study aims at synthesizing and
developing the body of knowledge, evaluating
effectiveness of the knowledge, and proposing the
guidelines for management of knowledge
development regarding solving narcotic drugs
problems in community focusing on the best
practice of investigation model for suppression.
Mixed-method approach was employed to
underpin the research design. Twenty three
specialist informants were involved in providing
insight information, and 200 villagers recruited by
random sampling from each of the three
communities including Thaninthorn Community,
Ban Somdej Mosque Community, and Wat Sungajai
Community were also participated in the data
collection. Research instruments were in-depth
interview form, self-evaluation form, and
questionnaire. The data was analyzed using
content analysis, frequency, percentage, mean,
and standard deviation. The findings showed that:
1. Synthesis of knowledge for development should
hold the coverage of content areas such as
participation of community, knowledge in law and
human rights, proactive suppression procedure,
and operational integration of national and
international units. 2. Knowledge development
placed emphasis on the safety of the undercover
that focused on using wiretapping, disguised
agents, trafficking control, entrapment, tracing by
electronic devices, photograph surveillance, and
participation of community.
3. Effectiveness of knowledge in solving narcotic
drugs problems in community focusing on the best
practice of investigation model for suppression, the

findings indicated that, before and after training,
the developed body of knowledge could be
practically implemented in the community. 4. The
guidelines for the management of knowledge
development regarding solving narcotic drugs
problems in the community involved the following
aspects budget spending, arresting drugs dealer,
training, officer development, police intelligence
information, and searching & arresting.
Keywords: Development of Knowledge, Solve Drug
Problem
บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้
พัฒนาองค์ความรู้ ประเมินประสิทธิผลขององค์ความรู้
และเสนอแนะแนวทางในบริหารการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษาเฉพาะ
กรณีการดาเนินการที่เป็นเลิศในการสืบสวนเพื่อการ
ปราบปราม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 23 คน และประชาชนในชุมชน
การเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในชุมชน 3 ชุมชน
คือ ชุมชนธนินทร ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ และชุมชนวัดสังข์
กระจาย จานวนชุมชนละ 200 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินตนเอง และแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การถอดองค์ความรู้ที่จะนาไปสู่การพัฒนาควรมี
เนื้อหาที่ครอบคลุม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรู้
เรื่องกฏหมายและสิทธิมนุษยชน กระบวนการปราบปราม
เชิงรุก และการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. การพัฒนาองค์ความรู้มุ่งเน้นความปลอดภัยของ
สายลับ และเน้น การดักฟัง การใช้เจ้าหน้าที่อาพราง การ
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นโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยยึดหลักการป้องกัน
นาหน้าการปราบปราม และผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
รักษาขณะที่ผู้ค้าต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดย
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศทาสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด
และได้กาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยา
เสพติด” นอกจากนี้ยังได้ มีการจัดตั้งหน่วยงานทีรับ่ ผิดชอบใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นอีก 12 หน่วยงานด้วยกัน ซึ่ง
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และในช่วงเวลาดังกล่าวที่รัฐบาล
ดาเนินการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนั้น
ทาให้ผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด ต้องหาที่หลบซ่อน ไม่
สามารถดาเนินการซื้อขายได้ตามปกติ และทาให้ยาเสพติดมี
ราคาสูงขึ้น และหาซื้อได้ยากขึ้น มีผลทาให้สถานการณ์ยา
เสพติดในภาพรวมในขณะนั้นมีการแพร่กระจายที่ลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด (พงศ์ศิริ สวนแก้ว, 2546, หน้า 6)
บทนา
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการป้องกัน
และ
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาสาคัญ
ปราบปรามยาเสพติดซึ่งกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นหลังจากปี
ของโลก เนื่องจากปัญหายาเสพติดเกี่ยวพันทั้งในระดับ
2547 เป็นต้นมา คณะรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นานาชาติ ระดับภูมิภาค หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ
ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดผลกระทบในแทบทุกด้านไม่ว่า และคณะรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงยังคงให้
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง การแพทย์ ความสาคัญกับปัญหายาเสพติด โดยให้ยาเสพติดเป็นหนึ่งใน
และการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีแนว นโยบายสาคัญที่จะต้องดาเนินการของรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ชายแดนตืดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ อาทิ
สหพันธรัฐเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1
. เพื่อถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
และสาธารณรัฐกัมพูชา ซึ่งทั้ง 3 ประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่ง ยาเสพติดในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีการดาเนินการที่เป็น
ผลิต แหล่งค้าและแหล่งแพร่ระบาดที่สาคัญของโลก (พรรณ เลิศในการสืบสวนเพื่อการปราบปรามจากชุมชนที่มีความเป็น
พักตร์ ศิริพันธุ,์ 2550, หน้า 1-2)
เลิศด้านการปราบปรามยาเสพติด
รัฐบาลในแต่ละสมัยที่ผ่านมาได้ให้ความสนใจใน
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การควบคุมและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ยาเสพติดในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีการดาเนินการที่เป็น
ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยได้เริ่มปรากฏชัดเจนในสมัย
เลิศในการสืบสวนเพื่อการปราบปรามจากชุมชนที่มีความเป็น
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใน พ.ศ. 2504 ที่ได้มีการจัดตั้ง เลิศด้านการปราบปรามยาเสพติด
คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ก.ป.ส.)
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลขององค์ความรู้เกี่ยวกับ
เพื่อปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ในสมัยรัฐบาลนาย
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน
ดาเนินการที่เป็นเลิศในการสืบสวนเพื่อปราบปรามจากชุมชน
และปราบปรามยาเสพติดเป็นองค์การกลาง จนถึงสมัยของ
ที่มีความเป็นเลิศด้านการปราบปรามการค้ายาเสพติด
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีการออกคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในบริหารการพัฒนาองค์
141/ 2541 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษา
(ศปส.ช) เป็นองค์กรกลางเพิ่มขึ้นจากคณะกรรมการที่มีอยู่
เฉพาะกรณีการดาเนินการที่เป็นเลิศในการสืบสวนเพื่อ
จนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี ปราบปราม จากชุมชนที่มีความเป็นเลิศด้านการปราบปราม
พ.ศ. 2544-2547 ซึ่งให้ความสนใจกับปัญหายาเสพติดเป็น
การค้ายาเสพติด
อย่างมาก โดยในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ได้ยกเอาปัญหายาเสพติดขึ้นเป็น
วาระแห่งชาติ (National Agenda) โดยให้อยู่ในหมวดของ
ควบคุมการส่งมอบ การล่อให้กระทาผิด การสะกดรอยด้วย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี การถ่ายภาพและ
สะกดรอยติดตาม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ประสิทธิผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีการดาเนินการที่เป็น
เลิศในการปราบปรามก่อน-หลัง อบรม พบว่า ประสิทธิผล
ของการพัฒนาองค์ความรู้ครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติ
ในชุมชนได้
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในบริหารการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พบว่า
ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการจับกุมผู้จาหน่ายยาเสพติด
ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ ด้านการข่าวของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ และด้านการตรวจค้น/จับกุม
คาสาคัญ : การพัฒนาองค์ความรู,้ การปราบปรามยาเสพติด
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วัตถุประสงค์คือ เพื่อทาความรู้จัก และอธิบายให้ทราบถึง
จุดมุ่งหมายของการดาเนินการถอดองค์ความรู้ รวมถึงแจ้งให้
1.ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ( Mix Methodology) ทราบถึง กิจกรรมและกาหนดเวลาของการดาเนิน
กระบวนการถอดองค์ความรู้ในชุมชน
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
2) ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ประธานชุมชน
2.ขั้นตอนการวิจัย
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนมาประชุมกันเพื่อฟัง
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับวิธีวิทยาการการถอดองค์ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับ คาอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมาย และคุณประโยชน์ของการถอด
องค์ความรู้ รวมถึงคาชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมและกาหนดเวลา
ชุมชนเข้มแข็ง และ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนที่มีความเป็นเลิศ
(ต้นแบบ)ในการจัดการปัญหายาเสพติดด้านการปราบปราม ในการประชุมเพื่อทากิจกรรม “ย้อนราลึก ” และ กิจกรรม ”
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้ข้อมูลที่ การระดมสมอง”
3) ผู้วิจัยเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) เกี่ยวกับการพัฒนา องค์ ยาเสพติดในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม “ย้อนราลึก ” โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ย้อนราลึกถึงเหตุการณ์
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เฉพาะ
การแพร่กระจายของยาเสพติดในชุมชน และการแก้ไขปัญหา
กรณีการดาเนินการที่เป็นเลิศในการปราบปราม
ยาเสพติดในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ขั้นตอนที่
3 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key information) และเก็บรวบรวมข้อมูล
4) ผู้วิจัยเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 4 ถอดองค์ความรู้องค์ความรู้
ยาเสพติดในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม “การระดมสมอง ”
(ตัวแบบ หรือ โมเดล) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หลังจากกิจกรรมย้อนราลึก 1 วัน เพื่อถอดองค์ความรู้การ
ชุมชน เฉพาะกรณีการดาเนินการที่เป็นเลิศในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ปราบปรามโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 นาองค์ความรู้ที่ได้จากขั้นตอน
1) ทาการถอดเทปที่บันทึกจากกิจกรรม “ย้อน
ที่ 4 ไปทดลองปฏิบัติ และประเมินประสิทธิผลขององค์
อดีต” และ กิจกรรม “ระดมสมอง” ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
ความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ
และ รวบรวมเอกสารการถอดเทปทั้งหมดเพื่อเตรียมสาหรับ
(1) จัดการอบรมเทคนิคการนาการสืบสวน
การพัฒนา “องค์ความรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เพื่อการปราบปรามยาเสพติดในชุมชนไปปฏิบัติใน
ชุมชน”
สถานการณ์จริง โดยใช้เนื้อหาจากองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
2) ผู้วิจัยใช้ “การวิเคราะห์เนื้อหา ” (Content
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เฉพาะกรณีการดาเนินการที่
analysis) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่จะนามาพัฒนาเป็น “องค์
เป็นเลิศในการปราบปรามที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 ชุมชน
ความรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน”
(2) ทดลองใช้ องค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข
3) ผู้วิจัยเรียบเรียง และ จัดทา “องค์ความรู้การ
ปัญหายาเสพติดในชุมชน เฉพาะกรณีการดาเนินการที่เป็น
แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน” ในรูปแบบของดุษฎีนิพนธ์
เลิศในการสืบสวนเพื่อปราบปราม ในชุมชนธนินทร ชุมชน
มัสยิดบ้านสมเด็จ และชุมชนวัดสังข์กระจาย
ผลการวิจัย
(3) ประเมินประสิทธิผลของการนา เกี่ยวกับ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เฉพาะกรณีการ
เมื่อได้ตัวผู้ขายแล้ว แต่ยังไม่จับกุม
ดาเนินการที่เป็นเลิศในการสืบสวนเพื่อปราบปรามไปทดลอง 1. การล่อซื้อ
ทันที อัยการและศาลมีความเห็นตรงกันว่า ไม่เป็นการละเว้น
ใช้ในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนธนินทร ชุมชน
การปฏิบัติหน้าที่ เพราะถือว่าอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน
มัสยิดบ้านสมเด็จ และชุมชนวัดสังข์กระจาย โดยใช้
วางแผนจับกุมครั้งละมากๆ และหลายคน วิธีการดังกล่าว
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่
6 นาเสนอ รูปแบบ “องค์ความรู้ เป็นวิธีการที่ดี เพราะพยานหลักฐานสามารถส่งฟ้องศาลได้
โดยไม่ต้องสงสัย
การจัดการปัญหายาเสพติดของชุมชน”
2. ความปลอดภัยของสายลับ
เป็นเรื่องที่สาคัญ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพราะหากผู้ค้ายาเสพติดทราบ ไม่เฉพาะสายลับที่ต้อง
1) ผู้วิจัยขอเข้าพบประธานชุมชน ของชุมชนที่
เป็นเลิศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในด้านต่าง ๆ มี เสียชีวิต แต่หมายถึงครอบครัว และญาติพี่น้องของสายลับ
ระเบียบวิธีวิจัย
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ด้วย หากสายลับมีความปลอดภัย สายลับก็เต็มใจทางานให้
คนที่จาหน่ายก็ไม่รู้ตัว สามารถจับกุมได้ง่าย
3. การกระตุ้นให้กระทาผิด การล่อซื้อยาเสพติด
ต้องไม่เป็นการกระตุ้นให้เขากระทาผิด เช่น ผู้มีอาชีพเป็นครู
สอนหนังสือ แล้วไปบอกว่ายาบ้าราคาดี ได้เงินแล้วไปกระตุ้น
ให้ครูหายาบ้า เช่นนี้เป็นการกระตุ้นให้จาหน่ายยาเสพติด
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
4. การป้องกันการติดยาเสพติด ควรให้ความรู้
เยาวชนมากๆ ปลูกจิตสานึก ควรให้กระทรวงสาธารณสุข
ควบคุมยาบ้า เช่น ใครติดยาบ้าควรไปหาเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อบาบัด
5. การบูรณาการการปฏิบัติงาน ผู้เสพเมื่อกลับ
จากการบาบัด คนในสังคมเดิมจะไม่ยอมรับ เจอสภาพเดิมก็
จะกลับไปเสพอีก ควรมีการบูรณาการหลายๆ หน่วยงานเข้า
ด้วยกัน เช่น กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการสังคม เมื่อต้องหางานให้ทาหรือส่งเสริมอาชีพ
6. การให้กาลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน
ความ
ยากลาบากในการทางานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ส่วนมากจะ
ทางานด้วยความยากลาบาก ควรได้รับกาลังใจจากรัฐบาลให้
มากๆ เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งหน้าที่ส่วนเจ้าหน้าที่
เข้าไปเกี่ยวข้องควรลงโทษให้หนัก
7
. การร่วมการทางาน ต้องร่วมมือการทางานกัน
ทุกหน่วยงาน และต้องทาอย่างจริงจังไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพล
ใดๆ แต่ปัจจุบันอิทธิพลเข้ามามีบทบาทมาก เช่น อิทธิพลทาง
การเมือง อิทธิพลทางการเงิน
8. การหาสายลับ
เข้าไปล่อซื้อยาเสพติดในชุมชน
หายากมาก เพราะเข้าไปครั้งเดียว ครั้งต่อไปสายลับก็ไม่ค่อย
อยากจะเข้าไปอีก เพราะอันตราย รวมทั้งการล่อซื้อก็จะไม่
ได้ผล เพราะคนจาหน่ายยาเสพติดในชุมชนจะรู้ตัวว่าใครเป็น
สายลับ
9. องค์กรสิทธิมนุษยชน
จะคอยตรวจสอบ
หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย การทางานจึง
ต้องละเอียดอ่อน แต่การทางานต้องยึดหลักสาคัญ คือ อยู่
ในกรอบของกฎหมาย
10. อุปกรณ์และเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนด้านยาเสพติด จาเป็นที่จะต้องมีความรู้
มีประสบการณ์ในการสืบสวนยาเสพติดโดยเฉพาะเป็นอย่างดี
และจะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ปละเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การสืบสวน
11. ความยากลาบากในการจับกุมผู้ต้องหา ใน
บางชุมชนแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถล่อซื้อยาเสพติด
จับกุมผู้จาหน่ายยาเสพติดได้ก็ตาม บางครั้งถูกพวกค้ายาเสพ

ติดในชุมชนล้อมกรอบ จนทาให้การจับกุมประสบปัญหา
ยุ่งยาก ไม่สามารถนาผู้ต้องหาออกมาจากชุมชนได้
12. ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
โรงงานผลิตยาเสพติดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทย
เป็นตลาดและทางผ่าน การแก้ปัญหาควรประสานความ
ร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน และการแก้ปัญหา
ภายในประเทศควบคู่กันไป
13. การเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทอื่น ผู้
ก่ออาชญากรรมในคดียาเสพติดจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ชนิดอื่นๆ อย่างน้อยร้อยละ 60
14. การมีส่วนร่วมจากประชาชน ควรขอความ
ร่วมมือจากผู้นาประชาชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกาหนดทิศทาง
ในการแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนด้วยกันจะทราบปัญหา
ดีกว่าคนภายนอก เจ้าหน้าที่ควรเป็นผู้สนับสนุนทางด้าน
ความรู้และอุปกรณ์
15. การประกันตัว เมื่อตารวจจับกุมผู้ต้องหายา
เสพติดแล้วส่งฝากขังที่ศาลก็จะได้รับการประกันตัวจากศาล
ออกมาจาหน่ายอีก และจาหน่ายหนักกว่าเก่า เพื่อทดแทน
เงินที่เสียไปจากการประกันตัวผู้ต้องหา ส่วนใหญ่หน้าเดิมๆ
เพราะฉะนั้นหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมควรพิจารณา
เรื่องการประกันตัวผู้ต้องหายาเสพติดให้รอบคอบ
16. การทุจริตของเจ้าหน้าที่ตารวจ ตารวจเข้ามา
สร้างปัญหา จับกุมเรียกเงินเข้ากระเป๋า ตั้งด่านตรวจ
ปัสสาวะนอกเครื่องแบบ จงใจตรวจเด็กวัยรุ่นเรียกเงิน
ชาวบ้าน ขอความร่วมมือจากตารวจ จริงจังในการ
ปราบปราม ไม่รัดไถเงิน และที่สาคัญ คือ ตารวจเป็นผู้ค้าเสีย
เอง มาปล่อยยาในชุมชน ผู้ที่อยู่ในชุมชนทาอะไรไม่ได้
17. ตารวจชุมชนสัมพันธ์ ควรมีตารวจชุมชน
สัมพันธ์ เข้ามาทาโครงการสีขาว โดยมาจัดกิจกรรมเป็น
ระยะ
18. ความไม่เชื่อใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ ขาดความ
มั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้รู้เห็นไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่ กลัว
ไม่ได้รับความปลอดภัย จึงต้องทาให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ชี้
เบาะแส เจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมแล้วปล่อย
สรุปและอภิปรายผล
จากการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
พบประเด็นที่สาคัญของรูปแบบในการสืบสวนปราบปรามยา
เสพติดในชุมชน ดังภาพ 1
การดักฟัง (Wire Tap) เป็นการกระทาใดๆ เพื่อ
ล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารถึงกัน
การใช้เจ้าหน้าที่อาพราง (
Undercover
Operations) เป็นการใช้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการลับ โดย
การอาพรางตัวและสถานภาพ
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การควบคุมการส่งมอบ
( Controlled
Delivery) เป็นการส่งผ่านยาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย
จากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่ง
การล่อให้กระทาผิด ( Entrapment) เป็นการ
แสวงหาพยานหลักฐาน โดยการลวงให้ผู้ที่มีพฤติกรรม เป็น
ผู้กระทาความผิดเปิดเผยตัว
การสะกดรอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Surveillance) เป็นการพัฒนาดัดแปลง
เครื่องมือพื้นฐานให้เหมาะสมกับภารกิจ
การถ่ายภาพสะกดรอยติดตาม ( Photograph
Surveillance) เป็นหลักฐานสาคัญที่เชื่อถือได้ ( Reliable
Evidence) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจต้องรวบรวมประกอบ
คาให้การของเจ้าหน้าที่ เพื่อพิสูจน์การกระทาผิดของ
ผู้ต้องหา
การมีส่วนร่วมของชุมชน
( Public
Participation) จาเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงาน จึงจะทาให้งานประสบผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
อธิบายถึงการนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
หรือข้อเสนอแนะปัญหาที่พบในการวิจัย เพื่อนาไปใช้ในการ
วิจัยครั้งต่อไป ประโยชน ์ในการนาผลการวิจัยไปปรับใช้ได ้
จริงหรือนาไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ภาพ 1 รูปแบบการสืบสวนเพื่อการปราบปรามยาเสพติด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ควรนารูปแบบการสืบสวนเพื่อการปราบปราม
ยาเสพติดในชุมชนตามภาพ 1 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งการดัก

ฟัง (Wire Tap) การใช้เจ้าหน้าที่อาพราง ( Undercover
Operations) การควบคุมการส่งมอบ (
Controlled
Delivery) การล่อให้กระทาผิด ( Entrapment) การสะกด
รอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic
Surveillance) และการถ่ายภาพสะกดรอยติดตาม
(Photograph Surveillance) แต่สิ่งสาคัญที่สุด คือ การ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Public Participation) คือ
ต้องทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเข้ามาให้ข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่ให้มากที่สุด
2) ในการล่อซื้อ คือ เมื่อได้ตัวผู้ขายแล้วแต่ยังไม่
จับกุมทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติดเกรงว่า
จะกระทาผิดในกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้วิจัยได้ทา
การสอบถาม สัมภาษณ์ในเชิงลึกอัยการและศาล ซึ่งมี
ความเห็นตรงกันว่าไม่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะถือว่าอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน วางแผนจับกุมครั้ง
ละมากๆ หลายๆ คน วิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นวิธีการที่ดี
เพราะพยานหลักฐานชัดเจน สามารถกล่าวฟ้องศาลโดย
ไม่ต้องสงสัย
3) การกระตุ้นการกระทาผิด ต้องไม่ไปกระตุ้นให้
เขากระทาผิด การไปล่อซื้อโดยกระตุ้นให้กระทาผิด เป็น
รูปแบบการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดที่ไม่ถูกต้อง
4) การหาสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดในชุมชน
ยากมาก เพราะอันตราย หากผู้ค้ายาเสพติดทราบ ไม่เฉพาะ
สายลับที่ได้รับอันตราย แต่หมายถึงครอบครัว ญาติพี่น้อง
ของสายลับด้วย ดังนั้น เรื่องความปลอดภัยของสายลับจึง
เป็นเรื่องที่สาคัญอย่างมาก
5) องค์การสิทธิมนุษยชน จะคอยตรวจสอบ
หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย แต่จากการ
สอบถามประชาชนในชุมชนมีความเห็นอยู่ในระดับสูงกว่า
การปราบปรามยาเสพติดไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แต่การปฏิบัติงานที่สาคัญ คือ ต้องยึดหลักให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย
6) อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด จาเป็นต้องมี
ความรู้ โดยเฉพาะอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สืบสวน เป็นเรื่องที่สาคัญ ซึ่งระดับความคิดเห็นของชุมชนอยู่
ในระดับสูงที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ใช้ในการทางานเพราะเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดในการจับกุมตัวผู้ต้องหาอีกส่วนหนึ่งด้วย
7) การมีส่วนร่วมกับชุมชน ประชาชนมีความ
คิดเห็นในระดับสูงที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปราม
ยาเสพติดสร้างเครือข่ายกับผู้นาชุมชนหรือคนในชุมชน ใน
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งมีการออกพบ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
145

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประชาชนหาข่าวการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่
เสมอ
8) ชุมชนต้องการให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยยาเสพติด และเข้าตรวจค้น
จับกุมผู้ค้ายาเสพติดอย่างรวดเร็ว แน่นอน และสม่าเสมอ
9) เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอ
ภาค และเป็นธรรมในการดาเนินคดียาเสพติด อย่ากลั่นแกล้ง
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งไม่สมรู้ร่วมคิดกับผู้ค้ายาเสพติด
หรือจาหน่ายยาเสพติดเสียอง
10) การสืบสวนปราบปรามควรมีแนวทางการ
สืบสวนที่ไม่ซ้าแบบเดิม เพราะการเข้าไปล่อซื้อแล้วจับกุม
ทันทีนั้น ก่อนตารวจชุดจับกุมจะเข้าไปถึงจุดที่จาหน่าย ต้อง
ใช้เวลาพอสมควร ผู้จาหน่ายก็จะหลบหนีได้ทันหรืออาจหา
พยานหลักฐานไม่ได้ จึงควรรวบรวมพยานหลักฐานก่อน แล้ว
ออกหมายจับ
11) สายล่อซื้อยาเสพติดส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่เสพยา
เสพหรือค้ายามาก่อนเจ้าหน้าที่ตารวจจึงควรควบคุมสายล่อ
ซื้อให้ดี ไม่ให้สายล่อซื้อทาเกินกว่าเหตุ เช่น สายล่อซื้อไปยัด
ยาเสพติดเป้าหมายหรือไปค้นโกดังเป้าหมายและขโมยเอา
ทรัพย์สินของเป้าหมายไป
12) ควรนาเอารูปแบบการพัฒนาวิธีการสืบสวน
เพื่อปราบปรามยาเสพติดที่ได้ไปใช้ในทุกชุมชน โดยเผยแพร่
ความรู้และวิธีการดังกล่าวให้กับทุกๆ หน่วยงานที่ทาหน้าที่
สืบสวนปราบปรามยาเสพติดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
13) เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดมีส่วนได้เสียกับ
ผู้ค้ายาเสพติด ทาตัวเป็นสายลับคอย แจ้งข่าวให้พ่อค้ายา
เสพติด กรณีที่มีเจ้าหน้าที่นอกหน่วยงานเข้ามาทาการ
ปราบปราม จึงต้องระวังในเรื่องนี้ให้มาก
14) ควรแก้ไขโดยปลูกฝังจิตสานึก ในเรื่องภัยของ
ยาเสพติด ตั้งแต่เด็กและควรให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้เสพยา
เสพติด ไม่ตีตรา ให้โอกาสในการกลับตัว
15) มูลค่าการค้ายาเสพติดสูงมากจนผู้ค้าไม่สนใจ
โทษที่จะได้รับ ตารวจเป็นคนจนตัวเล็ก รบกับคนรวยตัวใหญ่
ดังนั้น จึงต้องช่วยกันในหลายๆ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในการ
ปราบปรามยาเสพติดมีหลายหน่วยงาน การสั่งนโยบายต่างๆ
การตีความนาไปปฏิบัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควร
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
16) รัฐบาลควรสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา
หรือกิจกรรมของชุมชนเพราะการแก้ปัญหายาเสพติดอีกทาง
หนึ่ง
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการสืบสวนเพื่อ
การปราบปรามยาเสพติด ในชุมชนอื่นๆ ในส่วนกลาง หรือ

ชุมชนอื่นๆ ในส่วนภูมิภาค เพราะมิติต่างๆ ของแต่ละชุมชน
อาจไม่เหมือนกัน ทาให้ได้รูปแบบและวิธีการอื่นที่นามาใช้ใน
การพิจารณาในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพราะแนวทางการ
สืบสวนความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ควรซ้าแบบเดิม
2) เทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางด้านความรู้ต่างๆ
มีความทันสมัย ซึ่งอาชญากรนาความรู้เหล่านั้น นาไปใช้ ทา
ให้วิธีการกระทาความผิดมีรูปแบบขั้นตอน และวิธีการที่
ทันสมัยสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปราม
ต้องพัฒนาการปฏิบัติงานให้เท่าทันหรือก้าวหน้ามากกว่า
อาชญากร การศึกษาวิจัยเป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยเฉพาะ
การศึกษาวิจัยของต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าและโดดเด่น
ทางด้านเทคโนโลยี การศึกษาความรู้ดังกล่าวจะนาไปสู่การ
กาหนดมาตรการ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
สืบสวน เพื่อการปราบปรามยาเสพติดในชุมชนให้ก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน
ปราบปรามยาเสพติดได้อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง
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The Graphic design for promoting route historical tourism of Banlumphu
การออกแบบเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ บางลาพู
ดวงรัตน์ ด่านนาไทย
1

researcher hopes the result of the research
helps to promote the historical
Keywords: historical tourism, appropriate icons,
graphic design

Abstract
The purpose of this research are; 1. To
find the development solution for the on-line
icons design by collecting data from the
community’s history. 2. To find the historical
identity of the community on Koh Rattanakosin
(Study Case BangLumphu) The tools for the
research are documents, interview form and
questionnaire to find out the appropriate icons
to promote the historical tourism route for the
study case: BangLumphu community, Koh
Rattanakosin. The questionnaire is divided into
the part of historical area which data collected
from the documents and the part of interview
form to interview the original residents in the
community then summarize the data to set up
the historical spots in BangLumphu community.
The community has set up the group to
preserve the community area, such as,
Chakkrapong Mosque community, Sam Phraya
community. The result from questionnaire
collected from 5 graphic design experts to find
out the solution to develop the on-line icon
design are; the unique identity for Bang Lumphu
community to combine the art and cultural with
the architecture style including the mix of new
media. The result for the picture design solution
is to use combination mark and Allusive mark.
Mood and Tone are classic and elegance.
Informal alphabet letters were selected and use
the design in architecture. For the composition,
focus on the unity and to arrange Proximity,
including Progressive Rhythm. The result was
collected for the design process. However, the

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาการออกแบบภาพสัญลักษณ์บนสื่อ
ออนไลน์จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชุมชน 2 เพื่อ
ค้นหาเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ กรณีศึกษาชุมชนบางลาภู เครื่องมือการวิจัย
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ข้อมูลคือ ข้อมูลเชิงเอกสาร บท
สัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามเพื่อหารูปแบบภาพ
สัญลักษณ์ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาชุมชนบางลาพู
เกาะรัตนโกสินทร์และการใช้แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบเรขศิลป์จานวน 5 คน โดยแบ่งเป็น
การศึกษาพื้นที่ประวัติศาสตร์จากข้อมูลด้านเอกสาร และ
บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานที่เชิงประวัติศาสตร์จากผู้ที่อยู่
อาศัยในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม เอกสารจากพิพิธภัณฑ์บางลาพู
และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน จนทราบถึงประวัติความ
เป็นมา และสรุปเป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน ย่านบางลาพู โดยทางชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
การอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุมชนมัสยิดจักร
พงษ์ ชุมชนสามพระยา เป็นต้น และแนวทางการ
พัฒนาการออกแบบภาพสัญลักษณ์บนสื่อออนไลน์จาก
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชุมชน โดย ผู้เชี่ยวชาญมี
ทัศนคติว่า เอกลักษณ์อันโดยเด่นของชุมชนบางลาพู ควร
มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมและนาศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเฉพาะของ
ชุมชนมาใช้เป็นเอกลักษณ์ควรมีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมอันโดดเด่นกับสื่อสมัยใหม่ แนวทางการ
ออกแบบ สัญลักษณ์ แบบ Combination mark และ
Allusive mark บุคลิกภาพที่ควรใช้คือ ความคลาสสิค
และสง่างาม และการใช้ตัวอักษรแบบไม่เป็นทางการ และ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ท่องเที่ยวหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการ
รองรับอยู่อย่างจากัดจนทาให้เป็นที่กล่าวกันมากว่าการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการ
ทาลายสภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเป็น
อย่างมากจนทาให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งตกอยู่ใน
สภาพผู้ป่วยที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยาจึงนับว่าเป็นการ
เสียโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้
เนื่องมาจากการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี
พื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่กรุงเทพ
ชั้นในที่มีอดีตและความเป็นมายาวนาน ในอดีตคือตาบล
บางกอกซึ่งมีพื้นที่ทั้งฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีรวม
เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันมาก่อนเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน
มานานแล้ว ชุมชนนี้เจริญเติบโตและหนาแน่นขึ้นเป็น
ลาดับพร้อม ๆ กับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกรุงศรี
อยุธยานับแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1893 ชุมชนเมืองบางกอก
นี้เจริญเติบโตขึ้นเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ถัดมาจากเมือง
พระประแดงซึ่งป็นเมืองด่านสาคัญที่รักษาพื้นที่บริเวณ
ปากอ่าวไทย
แต่เดิมนั้นแม่น้าเจ้าพระยามีลักษณะคดเคี้ยว
มากซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการติดต่อค้าขายจึงเป็นเหตุ
ให้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์โปรดเกล้าฯให้ขุดคลอง
ลัดขึ้นหลายช่วงเพื่อลดระยะทางการเดินเรือจากทะเลไปสู่
กรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในสมัยพระไชยราชาธิราชได้มี
การขุดคลองลัดบางกอกขึ้นจากคลองบางกอกน้อยถึง
คลองบางกอกใหญ่คือบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า
พระจันทร์ ข้างพระบรมมหาราชวังถึงท่าเตียนในปัจจุบัน
เป็นสาเหตุให้แม่น้าเปลี่ยนทิศทางจนคลองลัดขยายตัว
กว้างออกกลายเป็นแม่น้าส่วนเส้นทางแม่น้าเดิมกลับแคบ
ลงและตื้นเขินจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคลองบางกอก
น้อยและคลองบางกอกใหญ่ในเวลาต่อมาส่งผลให้สภาพ
พื้นที่บริเวณนี้เปลี่ยนจากแผ่นดินผืนเดียวกันแยกออกเป็น
2 ผืนโดยมีแม่น้าเจ้าพระยาผ่ากลางดังปัจจุบัน
ชุมชนเมืองบางกอกจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากหมู่บ้านสวนผลไม้และไร่นามาเป็นเมืองด่านสาคัญ
นับตั้งแต่ขุดคลองลัดแม่น้าเสร็จเป็นเวลานานกว่า 300 ปี
ตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อเสียศรีกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า
ใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้
อิสรภาพคืนมาและสถาปนาเมืองด่านสาคัญนี้ขึ้นเป็นเมือง
หลวงของกรุงธนบุรีด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมคือมีพื้นที่ใกล้
ทะเลและมีป้อมปราการดีอยู่แล้วสภาพภายในกาแพง
เมืองฝั่งวันตกของพระนครธนบุรีมีชุมชนหนาแน่นกว่าส่วน
อื่น ๆภายในพระนคร โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง วัง

ใช้ลวดลายทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบ การจัด
องค์ประกอบแบบใกล้ชิด
Proximity การจัดวาง
องค์ประกอบแบบมีเอกภาพมากที่สุด และใช้จังหวะ
ต่อเนื่องแบบก้าวหน้า Progressive Rhythm ผู้วิจัย
รวบรวมผลการวิจัยมาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบ และ
ห่วงเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนบางลาพู เกาะ
รัตนโกสินทร์
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, ภาพ
สัญลักษณ์ ,เรขศิลป์

บทนา
วิถีชีวิตไทยมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใน
รูปแบบของการดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคมซึ่งยึดถือและ
ปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อ
การดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่แห่งนั้น
เช่นสภาพชีวิตในชนบทหมู่บ้านชาวเขาตลาดน้าศูนย์
วัฒนธรรมสวนสนุกการแสดงสินค้าพื้นบ้านการศึกษาและ
งานประเพณีต่างๆฯลฯ วิถีชีวิตของชาวเมืองที่มองเห็น
อย่างง่ายๆก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใสและเอื้ออารีต่อผู้มา
เยือนมีความผูกพันในหมู่เครือญาติที่อบอุ่นความเป็นอยู่ที่
เรียบง่ายและมั่นคงในพระพุทธศาสนามีการทาบุญตัก
บาตรพระสงฆ์เป็นเนืองนิตย์มีวิถีชีวิตและความผูกพันกับ
แม่น้าลาคลองอย่างแยกไม่ออกมีชนเผ่าต่างๆที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตนเองพบว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเอเชียนั้นมีเสน่ห์และเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
จากทั่วโลกเดินทางมาเยือน (สารวจจากสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก,2549 ) ซึ่งการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ จัดอยู่ในการท่องเที่ยวเชิงเชิง
สร้างสรรค์
เป็นที่ยอมรับกันว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่นับวันก็ยิ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วหลายประเทศต่างให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว
ในอันดับต้นๆเนื่องจากเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นสิ่งที่สามารถสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่
ประชาชนเป็นจานวนมากในอดีตจะเห็นได้ว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวจะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ
"มวลชน"(Mass Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตาม
กระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวโดยการให้ความสาคัญ
กับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจึงก่อให้เกิดการไหลเข้าของ
นักท่องเที่ยวเป็นจานวนมากในขณะที่ทรัพยากรด้านการ
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เก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญด้านภูมิ
ทัศน์ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งในยุคปัจจุบันมี
แต่จะเลือนหายไป หากไม่ได้รับการสืบทอดเรื่องราวต่อไป
ในอนาคต ซึ่งวิธีการหนึ่งในการเก็บรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม
คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ซึ่งจะสามารถทาให้ชุมชนนั้น มี
ความผูกพันธ์รักใคร่และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเอง

เจ้านาย คุกและนิวาสสถานของขุนนางผู้ใหญ่ รวมทั้งวัด
สาคัญหลายวัดส่วนภายในกาแพงพระนครฝั่งตะวันออกมี
ชุมชนเบาบางส่วนใหญ่เป็นที่อยู่ของชาวจีนและชาวญวน
ที่ถูกกวาดต้อนอพยพมานอกกาแพงพระนครฝั่งนี้เป็นทุ่ง
นาปลูกข้าวเลี้ยงชาวเมืองเรียกว่าทะเลตม
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆของกรุงรัตนโกสินทร์
ขยายตัวออกไปโดยปราศจากการวางแผน มีการขยายตัว
ของชุมชนต่าง ๆเกิดเป็นย่านธุรกิจขึ้น เช่น ย่านการค้า
ของชาวจีนที่เยาวราช ย่านคนไทยที่บางลาพูย่านธุรกิจ
ของฝรั่งที่บางรัก ย่านอุตสาหกรรมตามฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยาและย่านเกษตรกรรมทางตอนเหนือของเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดตัดถนน
และสร้างสะพานเพิ่มเติมจากสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสร้างพระที่นั่งภายใน
พระบรมมหาราชวังเพิ่มเติมอีกจานวนหนึ่งโดยไม่มีการ
ขยายเขตเมืองออกไปอีกแต่ได้ทรงขยายเขตพระราชวัง
สวนดุสิตและสร้างพระตาหนักจิตรลดารโหฐานขึ้นเป็นที่
ประทับของพระองค์เองและของพระมหากษัตริย์ใน
รัชกาลต่อมา
ในปี 2520 ทางราชการจึงได้กาหนดชื่อ “เกาะ
รัตนโกสินทร์” ขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์จะกาหนดไว้เป็นเขต
ปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เพราะถือว่าเป็นอาณาเขต
กรุงเทพมหานคร หรือ กรุงรัตนโกสินทร์ระยะแรกเริ่ม
จากหลักฐานในพงศาวดารเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์อาจสรุปได้ว่าชุมชนซึ่ง
เริ่มตั้งถิ่นฐานในเขตชั้นนอกของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมี
ความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแต่กระนั้นก็อยู่ร่วมกันมาอย่างสงบสุขภายใต้
ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยเป็น
เวลานานกว่าสองร้อยปีแต่ในปัจจุบันดูเหมือนชุมชนใน
เขตเมืองเก่าได้ถูกลืมและอยู่นอกความสนใจของสังคมไทย
ซึ่งถ้าไม่มีการศึกษาเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
พื้นที่ดังกล่าวซึ่งนับวันจะค่อยๆสูญหายไปเราก็คงเสีย
โอกาสที่จะดารงเอกลักษณ์ที่ดีของเมืองหลวงเก่าซึ่งเคย
เป็นแหล่งรุ่งเรืองแหล่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย
อนึ่งในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอยู่เราเน้น
เฉพาะสิ่งที่เป็นกายภาพทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถาน
แต่ทว่าละเลยการอนุรักษ์สิ่งที่ไม่ใช่กายภาพเช่นวิถีชีวิต
ของชุมชนที่สืบทอดกันมานานเก่าแก่นับศตวรรษ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาพสัญลักษณ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ (กรณีศึกษาชุมชนบางลาภู ) เป็นการ

วัตถุประสงค์
1.การศึกษาหาเอกลักษณ์ที่สาคัญแหล่งพื้นที่
ทางประวัติศาสตร์ในเขตบางลาพูซึ่งจากการศึกษาทาให้
พบว่าบริเวณชุมชนบางลาพู
2. การศึกษาระบบสัญลักษณ์โดยการ
เปรียบเทียบระบบภาพสัญลักษณ์และการออกแบบภาพ
สัญลักษณ์จากการประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญการ
ออกแบบและ การแบ่งประเภทการใช้งานของระบบภาพ
สัญลักษณ์ของชุมชนบางลาพู
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาพสัญลักษณ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ (กรณีศึกษาชุมชนบางลาภู )เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design)
ก. รูปแบบการวิจัย
ในการวิจัยเชิงเอกสาร เป็นการสารวจการเป็น
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกตุการณ์สถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของชุมชน การเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่าย
และนาผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการตั้งคาถามสาหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการประเมินผลการจากโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเรขศิลป์โดยตรง
ข. ประชากรเป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงสารวจ คือ ได้แก่
กลุ่มอาศัยอยู่ในชุมชนบางลาพู เจ้าหน้าที่พิพธภัณฑ์
บางลาพู
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกบทสัมภาษณ์ และการสังเกตุการณ์อย่างไม่มีส่วน
ร่วมในชุมชน และใช้แบบประเมินผลการออกแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสารวจและรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการสารวจและ
เก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นภาคเอกสาร การสัมภาษณ์
การสังเกตการศึกษาจริงของภาคสนาม โดยแบ่งประเภท
ดังนี้
1. จากเอกสารและข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องของชุมชน เช่น เอกสารในพิพิธภัณฑ์
งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน
2. ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชนบางลาพู
3. การถ่ายภาพผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลโดย
การถ่ายภาพเพื่อนามาใช้ในพัฒนาภาพสัญลักษณ์เชิง
ประวัติศาสตร์ในชุมชนบางลาพู

ค. สนามวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่พื้นที่ชุมชนบางลาภูบริเวณะ
เกาะรัตนโกสินทร์ส่วนนอก
ขอบเขตด้านเนื้อหาจะมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีชีวิตชุมชน
ที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาภาพ
สัญลักษณ์ (Icon Application) เพื่อใช้ในการสื่อสาร
สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และการ
เผยแพร่วิถีชีวิตของชุมชนบางลาภูด้วยภาพถ่ายเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการทางานวิจัย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบ
ประเมินผลรูปแบบภาพสัญลักษณ์ จานวน 1 ชุด โดย
เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับสถานภาพทางกายภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลข้อมูล
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการ
ออกแบบระบบภาพสัญลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโยอาศัยสื่อสมัยใหม่และการกาหนด
พิกัดจุดและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ในย่านบางลาพู
ซึ่งสามารถแยกเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สรุปผล ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ในบริเวณ
บางลาพู
ส่วนที่ 2 สรุปผล ข้อมูลการออกแบบระบบ
ภาพสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในบริเวณบางลาพู
แนวทางการออกแบบระบบภาพสัญลักษณ์และ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาพสัญลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนบริเวณ
ชุมชนบางลาพู

ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับเอกลักลักษณ์และบุคลิกภาพการ
ออกแบบของชุมชนบางลาพู
ส่วนที่ 3คาถามเกี่ยวกับการออกแบบภาพสัญลักษณ์
องค์ประกอบ สี ตัวอักษร ภาพประกอบ
วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย
ในการใช้เครื่องมือในการวิจัยผู้ทาการวิจัยได้ทา
การเลือกใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถามวิธีสร้า
ง
เครื่องมือวิจัยเป็นขั้นตอนที่เตรียมการและวางแผนที่
ดาเนินการทั้งหมดตามกิจกรรมการวิจัย
แบบประมินผลเกี่ยวกับการออกแบบ
ภาพลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์
แบบประมินผลใช้การคาถามแบบ
Fixed
Format หรือแบบปิด ในลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า เป็นแบบให้จัดลาดับความสาคัญ เช่น มาก
ที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด ในแต่ละคาถามเป็น
แบบสอบถามที่ต้องการคาตอบเจาะจงลงไปโดยมีตัวเลือก
ให้เลือกตอบ วิธีการตอบคือ ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง
คะแนนของตัวเลือกที่ตรงตามความเห็นว่าเหมาะสม โดย
มีระดับคะแนน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์
พื้นที่ตั้งเกาะรัตนโกสินทร์ในอดีตคือตาบล
บางกอกซึ่งมีพื้นที่ทั้งฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีรวม
เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันมาก่อนเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน
มานานแล้ว ชุมชนนี้เจริญเติบโตและหนาแน่นขึ้นเป็น

5 หมายถึงเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึงเหมาะสมมาก
3 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึงเหมาะสมน้อย
1 หมายถึงเหมาะสมน้อยที่สุด
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กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ ที่ดินระหว่างคลอง
คูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุงซึ่งเดิมเป็นที่รกร้างหรือเป็นไร่
นามาก่อนเพราะเป็นเขตนอกกาแพงเมือง
กรุงรัตนโกสินทร์ยุคแรกมีพื้นที่ภายในกาแพง
เมือง 2,589 ไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชั้นใน 1,125 ไร่ และเขต
ชั้นนอก 1,464 ไร่ ความยาวของกาแพงเมืองโดยรอบพระ
นคร ประมาณ 7.2 กิโลเมตร ตามแนวกาแพงเมืองมีป้อม
14 ป้อม ประตูเข้าออกพระนคร 63 ประตู
ในรัชสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีความ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียงเล็กน้อยที่สาคัญคือมีการ
ขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางทิศใต้อีก 20 ไร่
ครึ่งจนเกือบจดกับเขตวัดพระเชตุพน ฯ ในปี พ .ศ .2361
ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งบ้านเรือนเสนาบดีเก่าสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ตัดถนนสายใหม่
คั่นเขตระหว่างพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพนฯ
ชื่อถนนท้ายวัง ซึ่งมีความสาคัญในการบรรจบกับถนนสาย
เดิมทาให้ขบวนแห่สามารถเคลื่อนรอบกาแพง
พระบรมมหาราชวังได้ดังเช่นปัจจุบัน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้มีการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมอาคารสาคัญใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจานวน
มากส่วนวัดต่าง ๆที่โปรดให้ปฏิสังขรณ์นั้นมีหลายวัดที่
โปรดให้เปลี่ยนชื่อให้เหมือนวัดในกรุงศรีอยุธยาและโปรด
ให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่คือเจดีย์ภูเขาทองขึ้นที่ภายนอกเขต
กาแพงเมืองบริเวณปากคลองมหานาคต่อกับคลองรอบ
กรุงเช่นที่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยเจดีย์ภูเขาทองได้กลายเป็น
LAND MARK ที่สาคัญอย่างหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์
ตราบจนถึงทุกวันนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงเปลี่ยนนโยบายการปกครอง
ประเทศโดยทรงยอมรับอิทธิพลจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปมากขึ้นการติดต่อทาง
การค้าและการเมืองกับต่างประเทศขยายตัวอย่าง
กว้างขวางและมีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งสาคัญเนื่องจาก
ประชากรเพิ่มจานวนมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อ
เทียบกับตอนสร้างกรุงทาให้อาณาเขตพระนครที่กาหนด
ไว้แต่เดิมคับแคบลงจึงโปรดให้ขยายพื้นที่พระนครออกไป
ถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษม ไม่มีกาแพงเมืองมีแต่ป้อม 7
ป้อม ทาให้พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ
4,000 ไร่ชุมชนชาวจีนซึ่งถูกอพยพย้ายออกมาเมื่อครั้งเริ่ม
สร้างกรุงได้สร้างความตื่นตัวโดยเฉพาะด้านการค้าให้กับ
พื้นที่ที่ขยายตัวออกไปนี้แผ่คลุมบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา

ลาดับพร้อม ๆ กับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกรุงศรี
อยุธยานับแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ.1893
ชุมชนเมืองบางกอกนี้เจริญเติบโตขึ้นเนื่องจาก
เป็นเมืองที่อยู่ถัดมาจากเมืองพระประแดงซึ่งเป็นเมืองด่าน
สาคัญที่รักษาพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทย ชุมชนเมือง
บางกอกจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทจากหมู่บ้านสวนผลไม้
และไร่นามาเป็นเมืองด่านสาคัญนับตั้งแต่ขุดคลองลัด
แม่น้าเสร็จเป็นเวลานานกว่า 300 ปี ตลอดสมัยกรุงศรี
อยุธยา เมื่อเสียศรีกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ .ศ .2310
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพคืนมา
และสถาปนาเมืองด่านสาคัญนี้ขึ้นเป็นเมืองหลวงของกรุง
ธนบุรีด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมคือมีพื้นที่ใกล้ทะเลและมีป้อม
ปราการดีอยู่แล้วสภาพภายในกาแพงเมืองฝั่งวันตกของ
พระนครธนบุรีมีชุมชนหนาแน่นกว่าส่วนอื่น ๆภายในพระ
นคร โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง วังเจ้านาย คุกและ
นิวาสสถานของขุนนางผู้ใหญ่ รวมทั้งวัดสาคัญหลายวัด
ส่วนภายในกาแพงพระนครฝั่งตะวันออกมีชุมชนเบา
บางส่วนใหญ่เป็นที่อยู่ของชาวจีนและชาวญวนที่ถูกกวาด
ต้อนอพยพมานอกกาแพงพระนครฝั่งนี้เป็นทุ่งนาปลูกข้าว
เลี้ยงชาวเมืองเรียกว่าทะเลตม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงย้ายราชธานีจากฝั่ง
ตะวันตกมายังตะวันออกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นบน
พื้นที่ที่ชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมโดยโปรดให้ย้ายบ้านเรือน
ไปตั้งที่บริเวณใกล้วัดสามปลื้มและวัดสาราชาวาสถึงวัด
ประทุมคงคา )มีการสร้างกาแพงเมือง ป้อมปราการ
ป้องกันพระนคร โดยโปรดเกล้าฯให้รื้อซากป้อมบางกอก
เดิมกับกาแพงเมืองครั้งกรุงธนบุรีลงเพื่อขยายกาแพงเมือง
ขุดคูพระนครใหม่และขุดคลองเพิ่ม ดังนี้ คลองคูเมืองเดิม
ได้ขุดคลองโรงไหมที่มีอยู่เดิมทางด้านทิศเหนือของกรุง
รัตนโกสินทร์และคลองตลาดด้านทิศใต้เชื่อมกันตลอด
คลองทาให้กรุงรัตนโกสินทร์มีสภาพเป็น “เกาะเมือง” มี
น้าล้อมรอบ คลองรอบกรุงได้ขุดคลองใหม่เชื่อมระหว่าง
คลองบางลาพูและคลองโอ่งอ่างเพื่อเป็นการขยายแนวเขต
พระนครออกไปมีคลองเล็ก ๆ เชื่อมคลองรอบกรุงและ
คลองคูเมืองเดิมสองคลองเรียกว่าคลองหลอดเพราะมี
ลักษณะแนวตรงเหมือนหลอด ปัจจุบันคือคลองวัด
เทพธิดาและคลองวัดราชบพิธทาให้พื้นที่โครงสร้างของ
เมืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ เขตกาแพงเมืองเก่า
สมัยกรุงธนบุรีระหว่างคูเมืองเดิมกับแม่น้าเจ้าพระยาเป็น
ที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง
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สวนดุสิตและสร้างพระตาหนักจิตรลดารโหฐานขึ้นเป็นที่
ประทับของพระองค์เองและของพระมหากษัตริย์ใน
รัชกาลต่อมา
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ส่งผลกระทบให้เริ่มมีการแบ่งพื้นที่การ
ปกครองในกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็นอาเภอต่างๆ ชั้นใน
และชั้นนอกพื้นที่เขตชั้นในนั้นก็คือพื้นที่เพียงเท่าที่มีการ
ขยายถนนออกไปในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เท่านั้น
ในรัชกาลสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั้นทรง
ครองราชย์เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ทั้งสองพระองค์
ประกอบกับเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่าทาให้ลักษณะทาง
กายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์แทบไม่แตกต่างกันนัก
ในช่วง 2 รัชกาลนี้ไม่มีการก่อสร้างพระราชวังหรือวัง
เจ้านายเพิ่มขึ้นชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่อยู่ตาแหน่ง
เดิมโดยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องขอบเขตและความ
หนาแน่นต่างไปจากเดิมบ้างการก่อสร้างอาคารใหม่มีน้อย
กว่าในเขตชั้นนอก ๆเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของ
หน่วยราชการและวัดต่าง ๆ เกือบทั้งสิ้นที่อยู่อาศัยส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถวใช้ชั้นล่างประกอบการค้าและ
พักอาศัยที่ชั้นบนที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีอายุค่อนข้างมาก
กาแพง ป้อมปราการหมดความสาคัญในการป้องกันรักษา
พระนคร ประกอบกับมีสภาพชารุดทรุดโทรมพังลงบ้างจึง
รื้อกาแพงเมืองตั้งแต่ท่าช้าง วังหน้า จนถึงป้อมพระสุเมรุ
ในรัชกาลที่ 7 เพื่อขยายถนนพระอาทิตย์ ปัจจุบันเหลือ
เพียงป้อมพระสุเมรุป้อมมหากาฬ กาแพงและประตูเมือง
หน้าวัดบวรนิเวศเท่านั้น
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช สภาพกรุงเทพฯโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ตัวเมืองขยายออกไปอย่างกว้างขวางแต่ความ
เปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มากนักที่ดินรอบนอกคลองคู
เมืองเดิมส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ ได้แก่ อาคาร
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า และอาคารพาณิชย์ -พัก
อาศัยซึ่งมีการรวมตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกัน
แบ่งเป็นย่าน ๆ อย่างชัดเจนบริเวณย่านการค้าที่สาคัญ ๆ
ได้แก่ ย่านวังบูรพาและพาหุรัด ย่านบ้านหม้อย่าน
ปากคลองตลาด ย่านคลองถม ย่านร้านค้าหลัง
กระทรวงกลาโหม เป็นต้นสาหรับหน่วยงานราชการใน
สมัยรัชกาลที่ 9 มีสถานที่ราชการเพิ่มขึ้นจานวนมากทั้ง
หน่วยงานที่ตั้งใหม่และการขยายหน่วยงานเดิม
ในปี 2520 ทางราชการจึงได้กาหนดชื่อ “เกาะ
รัตนโกสินทร์” ขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์จะกาหนดไว้เป็นเขต

นับตั้งแต่คลองรอบกรุงไปจนถึงคลองผดุงกรุงเกษมต่อจาก
ชุมชนจีนไปทางใต้เป็นที่ตั้งสถานกงสุลของชาติต่าง ๆ
จากยุโรปครองพื้นที่กระจาย
ต่อจากริมแม่น้าลึกเข้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงรัตนโก
สินทร์์พัฒนาการด้านการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเหล่านี้ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนในน้ามาเป็นชุมชนบนบก
โดยโปรดให้ตัดถนนขึ้นตามความต้องการของชาวจีนและ
ชาวยุโรปเช่น ถนนเจริญกรุง ถนนตรง (พระรามที่ 4)
ถนนสีลม ถนนเฟื่องนคร และถนนบารุงเมือง สองฝาก
ถนนสายต่าง ๆโปรดให้สร้างตึกแถวเป็นห้องแถวสูง 1-2
ชั้น เพื่อให้เช่าทาการค้าขายลักษณะเช่นนี้จึงทาให้เกิด
ชุมชนใหม่บนบกเป็นครั้งแรกของเกาะรัตนโกสินทร์
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรปในคริส
ศตวรรษที่ 19 กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นมณฑล ชื่อ มณฑลกรุงเทพมหานครมีการปรับปรุง
และขยายตัวให้ทันสมัยและทันรับความเปลี่ยนแปลงในยุค
นั้นโดยโปรดให้ขยายและปรับปรุงถนนสายเดิม และสร้าง
ถนนราชดาเนินทั้งสายนอก สายกลางและสายในเพื่อ
เชื่อมการติดต่อระหว่างพระราชวังดุสิตที่ทรงสร้างขึ้นใหม่
บริเวณทางเหนือกรุงรัตนโกสินทร์และพระบรมมหาราชวัง
ทาให้เกิดงานออกแบบชุมชนเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย
นอกจากนี้ยังสร้างสะพานด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็กประดับด้วยเหล็กหล่อเป็นลวดลายวิจิตรตามแบบ
ฉบับงานสถาปัตยกรรมยุโรปยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลงานก่อสร้างทุกประเภทในสมัยนั้นคูคลองต่าง ๆ ก็
ได้รับการทานุบารุงโดยการปลูกต้นไม้ริมทางสัญจรอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งก่อสร้างอาคารร้านค้าให้ดู
กลมกลืนไม่ลักลั่นกันมากช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียน
เรียบร้อยแก่เมือง
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆของกรุงรัตนโกสินทร์
ขยายตัวออกไปโดยปราศจากการวางแผน มีการขยายตัว
ของชุมชนต่าง ๆเกิดเป็นย่านธุรกิจขึ้น เช่น ย่านการค้า
ของชาวจีนที่เยาวราช ย่านคนไทยที่บางลาพูย่านธุรกิจ
ของฝรั่งที่บางรัก ย่านอุตสาหกรรมตามฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยาและย่านเกษตรกรรมทางตอนเหนือของเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดตัดถนน
และสร้างสะพานเพิ่มเติมจากสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสร้างพระที่นั่งภายใน
พระบรมมหาราชวังเพิ่มเติมอีกจานวนหนึ่งโดยไม่มีการ
ขยายเขตเมืองออกไปอีกแต่ได้ทรงขยายเขตพระราชวัง
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ตามริมน้าป่าชายเลนที่มีน้ากร่อยจนถึงน้าจืดหรือบริเวณ
ริมป่าที่ติดกับแม่น้าลาคลองที่มีโคลนเลนและน้าท่วมถึงซึ่ง
ในสมัยโบราณเล่ากันว่าบริเวณนี้มีต้นลาพูขึ้นอยู่หนาแน่น
กระจายไปจนถึงบริเวณสองฝั่งปากคลองรอบกรุงด้วย
ความหนาแน่นของต้นลาพูบริเวณนี้ทาให้เกิดอาชีพสาคัญ
คือการตัดรากของต้นลาพูเอาไปทาจุกปิดขวดยานัตถุ์ขวด
ยาธาตุพวกพ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือมาตามลาน้าเจ้าพระยา
เพื่อจะเข้าคลองรอบกรุงจะใช้ดงลาพูนี้เป็นที่หมายว่าถึง
ปากคลองรอบกรุงแล้วในตอนกลางคืนแสงระยิบระยับ
จากหิ่งห้อยที่ชอบเกาะอยู่ที่ต้นลาพูก็เป็นที่หมายสาคัญว่า
ถึงคลองรอบกรุงแล้วจึงเรียกที่หมายนี้ตามลักษณะสาคัญ
ของบริเวณว่า “บางลาพู ” และ “คลองบางลาพู ” สถานที่
แห่งแรกที่แก้จากคาว่า “บางลาภู ” มาเป็น “บางลาพู ”
คือที่ทาการไปรษณีย์บางลาพูถนนสิบสามห้างบางลาพูเคย
มีต้นลาพูอยู่หนาแน่นมีหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับเกาะ
อยู่ที่ต้นลาพูเป็นภาพอดีตครั้งสร้างกรุงเทพฯปัจจุบันต้น
ลาพูเหลือเพียงกลุ่มเดียวในสวนสันติชัยปราการแต่ชุมชน
ก็ยังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นปากทางคลองรอบกรุงทั้ง
เป็นแหล่งรวมชาวไทยจีนมอญลาวเขมรมาแต่อดีตเป็น
ย่านการค้าขายที่ไม่เคยซบเซามาจนทุกวันนี้
"ย่านบางลาพู " ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ริม
แม่น้าเจ้าพระยาลงไปจนถึง
วัดบวรนิเวศส่วนอีกด้านหนึ่งนับจากถนนข้าวสารไปจนถึง
วัดสามพระยาศูนย์กลางของย่านบางลาพูจะอยู่แถวๆตึก
ห้างนิวเวิลด์เก่า ที่มาของชื่อบางลาพู เนื่องจากบริเวณ
พื้นที่เป็นที่ลุ่มมีต้นลาพูขึ้นตามชายเลนน้าท่วมถึงอยู่เป็น
จานวนมาก ลักษณะของต้นลาพูมีรากขึ้นเหนือพื้นดินมีตัว
หิ่งห้อยซึ่งมีแสงสว่างอยู่ที่ก้นชอบเกาะอยู่ตามต้นลาพูใน
ตอนกลางคืนตามต้นลาพูจะมีแสงว้อบแว้บระยิบระยับดู
เหมือนมีใครนาไฟกระพริบไปประดับไว้จึงเรียกตาบลริม
แม่น้าเจ้าพระยาแห่งนี้ว่า บางลาพู ปีพ.ศ.2326 มีการขุด
คลองคูพระนครเพื่อขยายพื้นที่เขตพระนครให้กว้างขึ้น
โดยเชื่อมแม่น้าเจ้าพระยาจากบริเวณวัดสังเวชวิศยาราม
ไปถึงคลองมหานาคจึงเรียกชื่อคลองตามชื่อบริเวณว่า
คลองบางลาพู
สรุปประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบริเวณ บางลาพู
โดยมีการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้
- ตราสัญลักษณ์ประจากรุงเทพมหานคร
- คาขวัญประจาจังหวัด
- ประเพณีประจาจังหวัด

ปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เพราะถือว่าเป็นอาณาเขต
กรุงเทพมหานคร หรือ กรุงรัตนโกสินทร์ระยะแรกเริ่ม
ประชากร แบ่ง ออกเป็น 9 เขต
1. แขวงพระบรมมหาราชวัง
2. แขวงชนะสงคราม
3. แขวงบวรนิเวศ
4. แขวงสาราญราฎร์
5. แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
6. แขวงเสาชิงช้า
7. แขวงวัดราชบพิตร
8. แขวงตลาดยอด
9. แขวงวังบูรพาภิรมย์
การคมนาคม ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์แบ่งลักษณะการ
คมนาคมแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือการคมนาคมทางบกและ
ทางน้า ดังนี้ สมัยโบราณนิยมสัญจรทางน้า เพราะมีพื้นที่
คูคลองอยู่มา ทางบก ระบบถนนในเกาะรัตนโกสินทร์บาง
สายเป็นถนนที่สร้างขึ้นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นผิว
การจราจรจึงมีขนาดเล็กและแคบมากอีกทั้งยังมีอาคาร
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆสร้างขนาบทั้งสองข้างทาให้โอกาสที่
ถนนเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายแนวออกไปมี
น้อยมากการเดินรถเป็นแบบทางเดียวและแบบสองทาง
แล้วแต่เส้นทาง
ประวัติความเป็นมาและความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ย่านบางลาพู
บางลาพูเป็นชื่อย่านการค้าสาคัญในอดีต
นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยปัจจุบันมีทั้งตลาดสดและตลาดขาย
สินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิดและยังเรียกคลองรอบกรุง
ส่วนที่ผ่านบางลาพูนี้ว่า “คลองบางลาพู” อีกด้วยบางลาพู
ชื่อนี้มีการถกเถียงถึงที่มานักภาษาศาสตร์บางท่าน
สันนิษฐานว่า “ลาพู” มาจากคาว่า “Su-ngaiLampu”
เป็นภาษามลายูออกเสียงว่า “สุไหงลัมปู ” แปลว่าคลองที่
มีตะเกียงซึ่งหมายถึงกระโจมไฟให้สัญญาณการเดินทาง
ทางน้าในสมัยโบราณบางท่านว่าเป็นเพราะแถบนี้มีตัว
หิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงที่มีแสงเรืองในตัวจานวนนับพันตัว
ส่องแสงระยิบระยับราวกับตะเกียงด้วยเหตุที่สันนิษฐาน
ดังนี้การเขียนชื่อ “บางลาพู” จึงเป็น “บางลาภู” อยู่ระยะ
หนึ่งจนถึประมาณปี พ .ศ. 2550 มีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งร่วมกันจัดทาโครงการ “ถนนคน
เดิน” ได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนย่านบางลาพูจึงเกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับชื่อบางลาพูว่า
ชื่อนี้น่าจะมาจากต้นลาพูซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งชอบขึ้น
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-

โบราณสถาน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ตราสัญลักษณ์
คาขวัญประจาจังหวัด
ประเพณีประจาจังหวัด
โบราณสถาน

-

เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ที่สาคัญ
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อยู่ในรูปวงกลม มีตัวอักษรเขียน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์
ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตย์ สัก
กะทัตติยะ วิศนุกรรมประสิทธิ์
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
แยกเป็นประเภท ดังนี้
1.ป้อมและกาแพงเมือง
-กาแพงและประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
-ซุ้มประตูสาราญราษฎร์
-ป้อมพระสุเมรุ
-ป้อมมหากาฬและกาแพงเมือง
2. ย่านพาณิชย์
-ตลาดบางลาพู
- ตลาดกลางคืนข้าวสาร
3.ศาสนสถาน
-วัดสังเวช
- วัดสามพระยา
- วัดตรีทศเทพ
- วัดบวรนิเวศ
-มัสยิดจักรพงษ์
4.วัง
-วังบางขุนพรหม
5.สวนสาธารณะ
-สวนสันติชัยปราการ
6.อาคาร
-ตึกแถวข้างวัดบวรนิเวศวิหาร
-ตึกแถวพระสุเมรุ
-ตึกแถวถนนพระอาทิตย์
-ตึกแถวถนนเฟื่องนคร
-ตึกแถวบ้านพระอาทิตย์
7.ชุมชน
-ชุมชนตรอกศิลป์-ตึกดิน
-ชุมชนตรอกสุเหร่า
-ชุมชนบวรรังศรี
-ชุมชนบางลาพู
-ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์
- ชุมชนวัดสามพระยา
- ชุมชนวัดสังเวช
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เอกลักษณ์ด้านศิลปะ

เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม

-สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานเน้นลายไทยและงานอัน
วิจิตรบรรจง
- สถาปัตยกรรม บ้าน วัง วัด มัสยิด
- สถาปัตยกรรมโบราณสไตล์โคโนเรียล
-การส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย
-ชุมชนข้างศาสนสถาน
-วัฒนธรรมด้านภาษากลาง
- วัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชนกลุ่มไทย
ชาวพุทธและชุมชนมุสลิม
- การสัญจรทางน้า คู คอลงเดิม
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name mark ภาพสัญลักษณ์ประเภทนี้มีการใช้องศ์
ประกอบ คือ ตัวอักษรประกอบภาพ ที่มีรูปร่างโดดเด่นมี
เอกลักษณ์
การสื่อสารบุคลิกภาพที่เหมาะสมการงาน
ออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญได้เลือกบุคลิกภาพ 3 แบบที่ได้
คะแนนมากที่สุด คือบุคลิกภาพแบบคลาสสิค(Classic) ให้
ความรู้สึก เรียบง่าย แข็งแรง คงทน ยอดเยี่ยม บุคลิกภาพ
แบบ เลิศหรู ( ELEGANT) ให้ความรู้สึก หรูหรา ล้าลึก โอ่
อ่า พิเศษ เงางามบุคลิกภาพแบบ น่าเข้าใกล้ , เก๋ (Chic)
ให้ความรู้สึก บอบบาง ใสสะอาด อ่อนโยน ละเอียดอ่อน
ประณีต
การวิเคราะห์การใช้ตัวอักษรในการออกแบบ
ควรใช้ ตัวอักษรแบบไม่เป็นทางการแบบลักษณะสมัย
เหมาะสมกับการสื่อสาร และใช้ตัวอักษรประดิษฐ์เป็นตัว
เน้นหรือ Head และหากเป็นตัว Text ให้ใช้แบบทางการ
เพื่อการอ่านง่าย
การจัดวางบนประกอบควรใช้แบบ ความมี
เอกภาพ ความสมดุล ความใกล้ชิด (Proximity)
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้ง
ด้านรูปลักษณะ และ ด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการ
ประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกไป เป็นหลักการจัดหมู่หมวดภาพเพื่อการรับรู้โดย
มุ่งเน้นการจัดวางสิ่งต่าง ให้อยู่ในตาแหน่งใกล้ชิดกันเพื่อ
สร้างภาพใหม่
Design Brief แนวความคิดในการออกแบบ
Title ชื่อโครงการ โครงการออกแบบภาพแผนที่และ
ภาพสัญลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์ย่านบางลาพู เกาะ
รัตนโกสินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่องในรูปแบบสื่อ
สมัยใหม่
Background ความเป็นมา
บางลาพูเป็นชื่อย่านการค้าสาคัญในอดีตนับตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
จนถึงสมัยปัจจุบันมีทั้งตลาดสดและตลาดขายสินค้า
อุปโภคบริโภคนานาชนิดและยังเรียกคลองรอบกรุงส่วนที่
ผ่านบางลาพูนี้ว่า “คลองบางลาพู” อีกด้วย บางลาพูชื่อ
นี้มีการถกเถียงถึงที่มานักภาษาศาสตร์บางท่านสันนิษ
ฐานว่า “ลาพู” มาจากคาว่า“Su-ngaiLampu” เป็น
ภาษามลายูออกเสียงว่า “สุไหงลัมปู ” แปลว่าคลองที่มี
ตะเกียงซึ่งหมายถึงกระโจมไฟให้สัญญาณการเดินทาง
ทางน้าในสมัยโบราณบางท่านว่าเป็นเพราะแถบนี้มีตัว
หิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงที่มีแสงเรืองในตัวจานวนนับพันตัว
ส่องแสงระยิบระยับราวกับตะเกียงด้วยเหตุที่สันนิษฐาน

เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สาคัญของชุมชน
ย่านบางลาพู คือ สถาปัตยกรรมสไตล์โคโรเนียล
Colonial เป็นคา adjective แปลว่า เกี่ยวกับ
อาณานิคม ดังนั้นคาว่า Colonial Style จึงหมายถึง
ศิลปะแบบอาณานิคม ซึ่งในยุคล่าอาณานิคมมหาอานาจ
ชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ ได้
เข้ามาปลูกสร้างอาคารต่างๆเอาไว้ในเมืองขึ้นของตน สรุป
คร่าวๆ ก็คือ Colonial Style เป็นศิลปะแบบตะวันตก
ชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นในช่วงล่าอาณานิคม ซึ่งพบเห็นได้ในแถบ
ประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่สาหรับ “สยาม” เราไม่เคย
เป็นอาณานิคมของใคร ถึงกระนั้นสถาปัตยกรรมตะวันตก
ในยุคนั้นก็เข้ามายังสยามด้วยเหมือนกัน รูปแบบของ
สถาปัตยกรรมจึงมีลักษณะผสมผสาน Colonial style
ของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน แต่ละพื้นที่จะได้รับอิทธิพล
ของช่างพื้นถิ่นเข้าไปผสมอยู่ด้วย
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ มัก
มีลักษณะเด่นในการออกแบบรูปทรงอาคาร ดังนี้
1. รูปทรงอาคารเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบ
สมมาตร (square and symmetrical shape)
2.มีการเน้นประตูทางเข้าที่กึ่งกลางอาคาร (
central
door)
3.
มีการใช้ชุดเสาสูงเป็นแนวรับชายคากว้าง
(colonnade) ป้องกันแดด ลม ฝน และเป็นซุ้มเพื่อเน้น
บริเวณทางเข้า-ออก
4. มีการออกแบบแนวเส้นประตูหน้าต่างของบ้านให้เป็น
ระเบียบในแนวเดียวกัน ผนังส่วนใหญ่เป็นผนังไม้ตีซ้อน
เกล็ด สลับไปกับโครงสร้างปูน อาจประดับตกแต่ง ด้วยบัว
ปูนปัน้ รอบชายคา บัวหัวเสา หรือรอบกรอบหน้าต่าง
5. มีระเบียงโดยรอบตัวอาคาร
การวิเคราะห์ประเภทภาพสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ผลการวิเคราะห์ รูปแบบภาพ
สัญลักษณ์ในการพัฒนารูปแบบภาพสัญลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ย่านบางลาพู
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์สามารถสรุปได้ ดังนี้
ส่วนที่ 2 สรุปผล ข้อมูลการออกแบบระบบ
ภาพสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในบริเวณบางลาพู จากผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า
ภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับงาน คือ Allusive mark
สัญลักษณ์ประเภทนี้มีการใช้องศ์ประกอบเป็นภาพของสิ่ง
ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับประวัติ ประเภท หรือ
ลักษณะพิเศษอื่นขององศ์กรหรือพื้นที่ แล้วนามาเสนอใน
รูปแบบที่มีเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นขึ้น และการใช้ Pictorial
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และ web ความซับซ้อนในการเรียนรู้ ชื่นชอบความ
ทันสมัยแบบคลาสิคทัศนคติเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์
What to communicate/Concept
แนวความคิด/สิ่งที่จะบอก ดอกไม้ไฟ โคโรเนียล
Support สิ่งที่จะสนันสนุนความคิด
ต้นลาพู เป็น ต้นไม้ที่อยู่ริมคลองบางลาพู คาว่า
ลาพู มาจาก คลองบางลาพู เป็นภาษามาลายู ซึ่งแปลว่า
แสงไฟในตะเกียงที่ระยิบระยับอยู่ในคลอง ซึ่งสัญลักษณ์ที่
เป็นตัวแทนของชุมชนบางลาพู ได้จาก ดอกลาพู + แสง
ไฟในตะเกียง โคโรนียล เป็น รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบ
จานวนมากในเขตบางลาพู
How to communicate/Moot & tone
รูปแบบดูมเี อกลักษณ์ โดดเด่น ทันสมัย
Desired response สิ่งที่จะได้รับจากการ
ออกแบบ มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ความสามัคคี
การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ผลการออกแบบ
ผลงานการออกแบบระบบภาพสัญลักษณ์เพื่อนามาใช้
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน และ
การสร้างแผนที่กาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง

ดังนี้การเขียนชื่อ “บางลาพู” จึงเป็น “บางลาภู”อาคาร
โบราณสถาน ยังคงกลิ่นอายสถาปัตยกรรมในรูปแบบใน
รัชกาลที่ 5-6 ตึกฝรั่ง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ศิลปะไทยกับ
ศิลปะตะวันตกแบบยุโรปในการสร้างบ้าน วัด และ วัง ซึ่ง
เป็นจุดเด่นของตัวอาคารสถาปัตยกรรมในย่านนี้
จุดเด่นด้านเอกลักษณ์ คือ การเดินทางในอดีต
ทางน้าจนเกิดเป็นชื่อบางลาพู และต้นลาพูชายคลอง มีชน
ชาติที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยพุทธและชาวอิสลาม อยู่
ร่วมกันได้อย่างลงตัว ความเป็น บ้าน วัด วัง เก่าในสมัย
รัชกาลที่ 5
จุดด้อย คือ ขาดการบูรณะซ่อมแซมในส่วนที่
ทรุดโทรม ขาดสื่อสมัยใหม่ที่สามารถนามาใช้ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขาดสื่อแผนที่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จุดโอกาส คือ ถ้ามีการออกแบบสื่อสมัยใหม่ให้
สามารถเข้าถึงการใช้งานในโลกยุคปัจจับันได้ จะเพิ่ม
โอกาสทางรายได้และการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
จุดอุปสรรค
คือ ขาดการทานุบาร
ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีจากภาครัฐ ขาดการจัดการสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบขาดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ขาดแผนที่และระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวยากแก่การเดินทางด้วยตนเอง
Problem ปัญหา คือ ขาดสื่อเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจากทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ขาด
การศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
Objective วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาข้อมูล
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวในย่านบางลาพู และสร้างสื่อระบบภาพ
สัญลักษณ์
และแผนที่สมัยใหม่เพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่าน
บางลาพู
Target group กลุ่มเป้าหมาย
ด้านกายภาพ (Demographic)
เพศชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี ครอบครัวชนชั้นปาน
กลาง อาชีพ นักศึกษา/วัยทางาน การศึกษาระดับ ปวชปริณญาเอก รายได้ 6000 บาทขึ้นไป สถานะภาพโสด/
สมรส
ด้านจิตวิทยา (Psychographic)
รูปแบบการใช้ชีวิต ทันสมัย/มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
บุคลิกภาพอิสระ/ทันสมัย/มั่นใจความต้องการ/การจูงใจ
การออกแบบสื่อสมัยใหม่การรับรู้
Map, Internet

ภาพที่ 1ผลงานออกแบบสัญลักษณ์ชุมชนบางลาพู
ที่มา ผลงานการออกแบบของผู้วิจัย
ข้ออเสนอแนะ
เรื่องการพัฒนารูปแบบภาพสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนบริเวณชุมชนบาง
ลาพู นาข้อมูลถึงความเป็นมาของรูปแบบสถาปัตยกรรม
(โคโรเนียล) ที่สาคัญในอดีตและรูปแบบลวดลายพรรณ
พฤกษามาใช้ในการออกแบบ
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สาคัญของพื้นที่ เพื่อค้นหาเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญ
ของชุมชน และการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวแก่บุคคลทั่วไป
2. ควรมีการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะ
แหล่งการศึกษาแบบเจาะลึก และสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เพิ่มมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ต่อจุดประทับใจที่สาคัญ ในวัฒนธรรมแบบ
เจาะลึกหลายวัฒนธรรมด้วย
4. ศึกษาการแปลภาพสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการ
วิจัยด้านการออกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสนใจได้โดยง่ายในโลกแห่ง
การสื่อสาร

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ย่านบางลาพูบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์นั้นมีมิติที่หลากหลายซับซ้อนเป็นอย่างมาก
ซึ่งล้วนแต่น่าสนใจ ทาให้มองเห็นถึงคุณค่าของอารยธรรม
อันยาวนาน บางลาพู การออกแบบในลักษณะที่สื่อถึงนั้น
ถือเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้เกิดความแตกต่าง
และความชัดเจนมากขึ้นในวัฒนธรรมไทย
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาพ
สัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ชุมชนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ (กรณีศึกษาชุมชนบางลา
ภู) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ผู้วิจัยทา
การศึกษามีข้อได้เปรียบทางประวัติศาสตร์เป็นจานวนมาก
ซึ่งแต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังทั้งจากทางภาครัฐ
และเอกชน ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การดาเนินการที่เอาสัญลักษณ์เชิง
ประวัติศาสตร์ไปใช้การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อเปิดตลาดการท่องเที่ยวได้ในวงกว้างซึ่งจะนารายได้
เข้ามาในประเทศ
2. รัฐควรส่งเสริมการสร้างกิจกรรม และการ
สร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้นหารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม เพิ่มเติมซึ่งรัฐฯ ควรดูแลเอาใจใส่
และส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มสิ่งดึงดูดใจให้กับนักเที่ยว
3. รัฐควรให้ความสาคัญกับการสร้างภาพลักษณ์
และการสื่อสารภาพลักษณ์ของชุมชนเมืองให้มากยิ่งขึ้น
รัฐต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างคุณค่าแก่สถานที่ท่องเที่ยวในแนวลึก โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้น
4. รัฐควรสร้างแผนที่ และป้ายบอกทาง แบบ
ดิจิตอลเพื่ออานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวแก่ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การพัฒนารูปแบบภาพสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ (กรณีศึกษาชุมชนบางลาภู) เพื่อหาอัต
ลักษณ์และรูปแบบที่สาคัญเชิงวัฒนธรรมเพื่อนาไปใช้ใน
การออกแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่
การศึกษา คือ พื้นที่ชุมชนบางลาภูบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ ซึ่งยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด
ของเกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ
และระยะเวลา เพื่อให้ได้ผลลัพพ์ที่ดีขึ้น ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในแง่มุมที่หลากหลาย ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาชุมชนทางประวัติศาสตร์ อัน
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Role Politics in than am Samsen Community
บทบาทการเมืองภาคประชาชนในชุมชนท่านาสามเสน
บารมีบุญ แสงจันทร์
1

ABSTRACT
This study purpose to investigate the role of
politics in the three communities of
ThanamSamsencommunity. A qualitative study
with a sample of the population in ThanamSamsen
community. ๑๐of which have come by random
sampling by Accidental sampling used in this study
was a questionnaire for data analysis content
analysis .The result show that By most people's
political awareness in the community through
communication, including television , radio,
newspapers, general public opinion about political
parties have split into two factions, red and yellow
party whose opinions do not match. There is
growing awareness and recognition of the rights
that they themselves are at a high level.
ThanamSamsen community participate in
community politics. Participating in political
activities at all times like elections or the
development community in the way of democratic
development is likely to be difficult because of a
conflict with the impartiality sometimes a conflict
exists. But it's not serious But in the future if it can
reduce the conflict to be able to develop
democracy to occur.
Keywords:role , politics , participant

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาท
ทางการเมืองภาคประชาชนในชุมชนสามของชุมชนท่าน้า
สามเสน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
ประชากรในชุมชนท่าน้าสามเสน จานวน ๑๐คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโดยบังเอิญ(Accidental sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสั มภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนท่าน้าสามเสนมีการรับรู้
ทางการเมืองผ่านทางสื่อสารธารณะทั่วไป ได้แก่ โทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวการเมืองได้แบ่งเป็น ๒
ฝ่าย คือ ฝ่ายแดง ฝ่ายเหลืองที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน มีการ
ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิที่ตัวเองพึงมีอยู่ในระดับมากคนใน
ชุมชนท่าน้าสามเสนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมือง ทุกครั้ง เช่น การเลือกตั้ง และการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่จัดโดยภาคประชาชน เป็นต้น ทิศ
ทางการพัฒนาชุมชนท่าน้าสามเสนสอดคล้องกับแนวทางของ
การพัฒนาประชาธิปไตย แม้บางช่วงเวลา อาจจะทาไปได้
ยากเนื่องจากมีความขัดแย้งและมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทาให้
บางครั้งมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่รุนแรงมาก ใน
อนาคตถ้าสามารถลดความขัดแย้งลงได้จะสามารถพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชนท่าน้าสามเสนได้
คาสาคัญ :บทบาท, การเมืองภาคประชาชน , การมีส่วนร่วม
บทนา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ
จากระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ( Democracy
Monarchy) กล่าวคืออานาจอธิปไตยหรืออานาจทาง
การเมืองได้เปลี่ยนจากอานาจที่องค์พระมหากษัตริย์มาสู่ปวง

อาจารย์ประจา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ชนชาวไทย ประชาชนได้เข้ามามีส่วนสาคัญต่อระบอบหรือ
โครงสร้างทางการเมือง โดยมีกิจกรรมทางการเมืองที่สาคัญ
คือ การเลือกตั้ง ตลอดยะเวลากว่า ๘ ทศวรรษ ที่มีการสร้าง
ระบอบทางการเมืองซึ่งประชาชนเลือกผู้แทนของตนเข้าไป
ทาหน้าที่เสนอข้อเรียกร้องและแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองแทนตนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ที่ผ่านมาใน
ระดับชาติประเทศไทยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภา
ผู้แทนราษฎรขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง
มีบุคคลสับเปลี่ยนกันขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว
๒๘ คน โดยการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ (ครั้งล่าสุด) นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และมีการเลือกตั้งพฤฒิสภาทางอ้อม ๑ ครั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และมีการเลือกตั้งวุฒิสภาโดยตรงครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๔๓ (พรชัย เทพปัญญา
,
นักการเมืองถิ่นชลบุรี) โดยมีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด
ของประเทศมีการร่างฯและนามาบังคับใช้ จานวน ๑๘ ฉบับ
และที่สาคัญได้กาหนดบทบัญญัติที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้แทนจากภาคประชาชนตาม
สถานการณ์ประเทศแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะการเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่นก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อทาหน้าที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็มีในหลายรูปแบบหลาย
ระดับพัฒนาขึ้นตามลาดับ
สาหรับการพัฒนาระบอบปกครองแบบประชาธิปไตย
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาถึงปัจจุบัน อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงการต่อสู่ระหว่างกลุ่มข้าราชการ
ทหาร ข้าราชการพลเรือนและกลุ่มประชาชนที่ต้องการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ข้อสังเกตดังกล่าวอาจจะไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงเสียด้วยซ้า เพราะจริงๆ แล้ว
กระบวนการต่อสู่ช่วงชิงอานาจทางการเมืองนั้นในภาพรวม
เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มข้าราชการด้วยกันเอง แต่ใน
ปัจจุบันนี้เป็นการต่อสู่กันระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเอง
หากแต่อาศัยกระบวนการประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือให้
ได้มาซึ่งอานาจรัฐ (ลิขิต ธีรเวคิน,๒๕๕๐) ในอดีตการเมืองยัง
เป็นภาพของการมอบอานาจให้กับตัวแทนของประชาชนทา
หน้าที่ในการบริหารและการออกกฎหมาย ที่เรียกว่างานด้าน
การบริหารและด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นการมอบอานาจให้
เพียงครั้งเดียว คือวันเลือกตั้ง หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของผู้

แทนที่ได้รัยมอบหมายอานาจไปเป็นผู้ตัดสิ้นใจดาเนินงาน
ต่างๆ ทั้งหมด แต่ภายหลังเกิดเหตุการณ์นองเลือดหลายครั้ง
ซึ่งในแต่ละครั้งก็มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของระบอบ
การเมืองที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทาให้
รุนแรงทั้งในเดือนตุลาคมและเดือนพฤษภาคม ปัจจุบัน
ประชาชนสนใจข่าวสารการเมืองและเริ่มที่จะเรียกร้องสิทธิ์
ของประชาชนระบอบประชาธิปไตย มีการตรวจสอบการ
ทางานของรัฐบาล นักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆ โดย
มีการรวมกลุ่มกันของประชาชนที่ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องสิทธิของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการกระทาเพื่อส่วนรวม การ
รวมกลุ่มกัน เพื่อเรียกร้อง คัดค้าน สนับสนุนการดาเนินงาน
ทางการเมืองนี้เรียกได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองภาค
ประชาชนนี้เองที่จะทาให้ประชาชนมีบทบาทมากขึ้น
บทบาทในการมีส่วนร่วมและคัดค้านการดาเนินงานของ
รัฐบาลและนักการเมือง ซึ่งผ่านมาก้าวแรกของการเมืองภาค
ประชาชนที่ประสบผลสาเร็จอย่างดีจากการนี้สามารถ
ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมือง และเป็นสิ่ง
สาคัญที่ก่อให้เกิดการเมืองภาคประชาชนขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม(ศูนย์ข่อมูลและวิชาการพรรคชาติพัฒนา,๑๔๓๔)
ซึ่งการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาค
พลเมือง เป็นเรื่องของการที่ประชาชนมีความตระหนักใน
หน้าที่ได้เข้าไปมีบทบาท มีส่วนร่วมในกิจการและ
กระบวนการทางการเมืองทั้งในด้านของตนที่เข้าไปมีบทบาท
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการทางการเมืองทั้งดาน
ของการกาหนดและผลักดันนโยบายสาธารณะ การเข้าไปมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง
ทุกระดับ รวมทั้งการเข้าไปมีบทบาทหรือส่วนร่วมใน
กระบวนการการดาเนินงานทั้งในทางการเมืองและการ
บริการสาธารณะ นอกจากนี้การเป็นเอกภาคประชาชนยัง
หมายถึงการดาเนินงาน กิจกรรมที่มีผลต่อการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักและกระตือรือร้นที่
จะเข้าไปมีบทบาทหรือส่วนร่วมในกระบวนการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้น
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ”บทบาทการเมืองภาคประชาชนใน
ชุมชนท่าน้าสามเสน เนื่องจาก ชุมชนสามเสน มีส่วนร่วม
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ทางการเมืองและมีจิตสานึกทางการเมือง โดยชุมชนสามเสน
มีการจัดทาเวทีประชุมในทุกระดับและส่งเสริมสนับสนุน
ระบอบประชาธิปไตยโดยการจัดการมีส่วนร่วมทุกระดับใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาของชุมชน จึงทาให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งทางการเมือง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ชุมชนมี
แผนพัฒนาของชุมชนและให้ความสนใจในบทบาทการเมือง
ของประชาชนเป็นสาคัญ โดยได้วางหลักการและการพัฒนา
ไว้ในแผนพัฒนาของชุมชน ซึ่งน่าจะมีผลต่อระดับทาง
การเมืองนาภาคประชาชน อันหนึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่คอย
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นผลการศึกษา
จะทาให้ทราบเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในการเมืองภาค
ประชาชน ในชุมชนสามแสน อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาททางการเมืองภาคประชาชน
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองภาคประชาชนใน
ชุมชนสามของชุมชนท่าน้าสามเสน
ขอบเขตของโครงการวิจัย
๑. ขอบเขตด้านการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาททาง
การเมืองภาคประชาชนของชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานครในด้านบทบาทสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ปี๒๕๕๐ ตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐใช้กับประชาชน โดยวิธีการสัมภาษณ์
๒.ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัย หัวข้อ บทบาททางการเมืองภาค
ประชาชนของชุมชนท่าน้าสามเสนเขตดุสิต ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา จานวน ๑๒ เดือน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
การศึกษาเรื่อง บทบาททางการเมืองของภาค
ประชาชนในชุมชนของชุมชนท่าน้าสามเสน เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลชุมชนท่าน้าสามเสนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชุมชนท่าน้า “สามเสน ”เป็นชุมชนเก่าแก่ของ
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในอดีตบริเวณนี้ถือเป็นสถานที่
ห่างไกลจากพระนคร ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว จานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเขตพระ
นครออกไปทางทิศตะวันออกจนถึงทุ่งวัวลาพอง ทุ่งส้มป่อย
และทุ่งสามเสน บริเวณย่านสามเสนจึงมีเรื่องราวเค้าเงื่อน
ปรากฏอยู่หลายแห่งทั้งในนิทานปรัมปราเล่าสืบต่อกันมาถึง
เรื่องพระลอยน้า ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “สามแสน ” มีบ้านพัก
อาศัยจานวน ๓๕๕ ครัวเรือน มีจานวนครอบครัวกว่า ๔๐๐
ครอบครัว มีประชากรประมาณ๒,๐๐๐ คน เชื้อชาติ สภาพ
ชุมชนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติกับการนับถือศาสนา
โดยมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู ซึ่งสัดส่วนที่มี
มากที่สุด คือ ศาสนา พุทธ อีกทั้งมีวัดประสาทบุญญาวาส
เป็นวัดศูนย์กลางของชุมชน หรือที่ผู้คนภายนอกรู้จักกันจาก
ชื่อเสียงและบารมีของหลวงปู่ทวด
การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพค้าขาย อาชีพดั้งเดิมของชุมชน
คือ ประกอบอาชีพค้าขาย ที่มีหลายรูปแบบตั้งแต่กิจการ
ขนาดเล็ก อาทิ กระบุง ตะกร้า ไม้พาย วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่ เช่น โรง
เตา โรงเลื่อย ข้าวสาร โรงรา คานเรือ ซึ่งปัจจุบัน กิจการ
เหล่านี้ได้ยกเลิกไปแล้ว ตามสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงภายใต้
บริบทของชุมชน
๒.แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชน
ความหมายของการเมืองภาคประชาชน
ในบทความประชาสังคมและเศรษฐกิจเดวิดแม
ทธิวส์ (David Mathews)ให้ความหมายการเมืองภาค
ประชาชนในบริบทของประชาสังคมว่า (๑) เป็นปรากฏการที่
อยู่ในอารยะสังคม (Civilized society)และความเป็น
ประชาชน (Civilized society)และความเป็นประชาชน
(Citizenship)ที่ก่อตัวขึ้นมานานนับตั้งแต่ยุคต้นของ
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และ (๒) เป็นเรื่องของการเมือง
(แม้จะไม่ใช่การเมืองในความหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วไป) โดยที่
ปัจเจกบุคคลหลายคนหลายครอบครัวมีส่วนร่วมในขั้นตอน
และกระบวนการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติร่วมกัน
นอกจากแมทธิวส์ ยังชี้ว่า การเมืองภาคประชาชนต้องเริ่มต้น
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ที่กิจกรรมที่เป็นวิถีของพลเมืองที่จะทาให้การดาเนินชีวิตของ
คนเราในฐานะเจ้าของปัญหาเกิดการก่อรูปขึ้นของความสา
พันธ์ใหม่เรียกว่าความพันธ์สาธารณะ ดังนั้นคาว่า พลเมือง
ในที่นี้จึงความหมายถึง บุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็น
สาธารณชน ร่วมปฏิบัติกิจการส่วนร่วม ในลักษณะที่มี
ความหมายเท่ากับ การเมือง อันหมายถึงการจัดการทาง
สังคมที่บุคคลกระทาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของสังคม
๓.แนวคิดประชาธิปไตย
ความหมายของประชาธิปไตย
Laskiประชาธิปไตย เป็นหลักที่จะนามนุษย์ ซึ่งเป็น
สัตว์อันประเสริฐ ไปสู่ความประเสริฐสูงสุด โดยที่มนุษย์จะ
สามารถนาไปสู่ความเป็นเลิศดังกล่าวนั้นด้วยลาแข้ง และ
สติปัญญาความสามารถของมนุษย์เอง หรืออีนัยหนึ่ง
ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์อันจะนาไปสู่ภาวะอันเลิศของ
ปวงมนุษย์ เป็นวิถีทางที่จะทาให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ที่สุด
Aristotleในระบบประชาธิปไตยนั้น อานาจสูงสุด
อยู่ในมือประชาชนทั้งหมดซึ่งอริสโตเติลเชื่อว่าเป็นระบบการ
ปกครองที่ปลอดภัยที่สุด แม้จะไม่ใช่เป็นแบบที่ดีที่สุด
เช่นเดียวกับ Lord Brycซึ่งกล่าวว่า ประชาธิปไตยคือการ
ปกครองซึ่งเจตจานงของบุคคลที่เป็นเสียงส่วนใหญ่มีอานาจ
สูงสุด เสียงส่วนใหญ่นี้ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมรวมกัน
อย่างน้อยสามในสี่ของทั้งหมด ซึ่งจะทาให้พลังมวลชน
เหล่านั้นได้ส่วนสัดกับคะแนนเสียงของเขา
๔.แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน
คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยมและคณะ(๒๕๔๕ , ๓๔) ให้
ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การ
กระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดนการใช้ข้อมูล แสดง
ความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึกษาร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
รวมตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชน
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล(๒๕๔๘ ,
๗๖) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประเอง นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของ
ผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความต้องการของประชาชน
มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
ให้มีความโปร่งใส ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคาถาม
ของประชาชนได้อีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
๕.แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง
ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง
Walter A. Rosenbaum(๑๙๗๕ ; อ้างถึงใน ภิชณุ
ยอดแก้ว,๒๕๔๙ : ๖๓) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมทาง
การเมืองไว้ ๒ แนวทางซึ่งแตกต่างกันในรายละเอียดคือ
วัฒนธรรมทางการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับระดับที่ต้องการศึกษา
โดยประการแรกในระดับ “ปัจเจกบุคคล ” มุ่งศึกษาในเชิง
จิตวิทยาขั้นพื้นฐานว่า บุคคลมีความรู้สึกโน้มเอียงต่อ
องค์ประกอบสาคัญของระบบการเมืองในแนวใดกล่าวคือ
บุคคล “รู้สึก” และ “คิด” อย่างไรกับสัญลักษณ์และการ
ปกครองซึ่งเป็นแบบแผนทางการเมือง ส่วนวัฒนธรรมทาง
การเมืองอีกระดับคือ “แนวคิดระบบ” ว่าประชาชนในสังคม
ประเมินค่าสถาบันทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
การประเมินนี้เกิดจากการสะสมบรรดาความโน้มเอียงของ
ประชาชน ที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานของระบอบการเมือง
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (๒๕๔๗ , ๑๘๒ – ๑๙๓)
ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แนวคิด แนว
ปฏิบัติ หรือเทคนิควิธีการดั้งเดิมที่ใช้ร่วมหันโดยกลุ่มคนที่
สามารถบอกได้ว่าเป็นกลุ่มคนพวกเดียวกัน ส่วนวัฒนธรรม
ทางการเมืองนั้น ก็คือ แบบแผนของทัศนคติและความเชื่อ
ของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองหนึ่ง วัฒนธรรมการเมืองแต่
ชุมชนก็จะมีความเป็นตัวของตัวเอง วัฒนธรรมการเมืองใน
อังกฤษมักจะมีความเป็นกลางมากกว่าวัฒนธรรมทาง
การเมืองในฝรั่งเศสซึ่งจะเน้นความคิดที่แตกต่าง อย่างไรก็
ตาม ภายในวัฒนธรรมทางการเมืองหนึ่งเราจะเป็นวัฒนธรรม
ทางการเมืองย่อมเกิดขึ้นมาด้วย เช่น ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๖๐๑๙๗๐ เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ที่เรียกว่า Young
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Cultureที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมทางการเมืองส่วน
ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
๖ .สิทธิและหน้าที่ของประชาชนไทยตาม
รัฐธรรมนูญ
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มี
บทบัญญัติต่างๆ ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวดที่ ๓ ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาว
ไทย หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวด ๖ รัฐสภา
หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
และหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) แบ่ง วิธีการดาเนินการในการทา การวิจัย แบ่งได้
เป็น ๒ส่วน คือ
๑. การรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรมข้อมูลในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการ เก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์คนที่อยู่ในชุมขนท่าน้าสามเสน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
๑.๒.การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากคาสัมภาษณ์
และวิเคราะห์เอกสารวิชาการควบคู่กัน
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนท่าน้าสามเสน
เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองภาคประชาชน โดยผ่านการ
สอบถามทั้งหมด ๖ ประเด็น สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ ๑การรับทราบทางการเมืองภายในชุมชน
ท่าน้าสามเสนและภายนอกชุมชน
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า การสื่อสารคือเครื่องมือ
ของการเมืองภาคพลเมืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความ
ดาริที่ถูกต้องการสื่อสารอิสระทุกประเภทจึงเชื่อมโยงกับ
การเมืองภาคพลเมือง (ประเวศวะสี , ๒๕๕๑)คนในชุมชนท่า
น้าสามเสน มีการรับรู้ทางการเมืองจากการรับชม จากทาง
โทรทัศน์ ทางการอ่านหนังสือพิมพ์ ทางการฟังวิทยุ และฟัง
จากเพื่อนบ้านที่มาบอกกล่าวให้ฟัง เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ภายในประเทศที่เกี่ยวกับตัวเองต้องรับรู้และใส่ใจไว้ และ

รับรู้ถึงสิทธิทางการเมืองภาคประชาชนซึ่งมองว่า เป็นสิ่งที่
ประชาชนควรมีการศึกษาและรู้ไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ประเด็นที่ ๒ความคิดเห็นเกี่ยวการเมืองภาค
ประชาชนภายในชุนชนท่าน้าสามเสน
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ตอนนี้ภายในชุมชนท่าน้า
สามเสนได้แบ่งเป็น๒ฝ่าย คือ ฝ่ายแดง ฝ่ายเหลืองที่มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดงานอีกฝ่ายจะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนั้นๆน้อยผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดแก่
ส่วนร่วมแต่เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและยังมีการกีดกันการมี
ส่วนร่วมของอีกฝ่าย ในการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนั้นคน
ในชุมชนจะมีการเข้าไปมีส่วนรวมแล้วแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันภายในชุมชนท่าน้าสามเสน โดยประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมภายในชุมชนพอสมควรโดยเฉพาะเรื่อง
ของการเลือกตั้งและถ้าให้ทาอะไรในกิจกรรมก็ทาด้วยความ
เต็มใจ เช่น การจัดทากองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
ประเด็นที่ ๓การตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาค
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า สิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองของประชาคม
โลก(International Covenant on Civil and Political
Rights)ทีป่ ระเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อ๒๙ตุลาคม๒๕๓๙มีผล
ใช้บังคับ๓๐มกราคม๒๕๔๐ (กระทรวงการต่างประเทศ
๒๕๔๐)คนในชุมชนท่าน้าสามเสนมีการรับรู้ว่าประชาธิปไตย
คืออะไรและรับฟังความคิดของผู้อื่นทุกคนมีความตระหนัก
ถึงสิทธิและเสรีของตนเองแต่ไม่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่นและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี ๔๐ ในเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพว่ามีการให้สิทธิกับตัวของประชาชน การให้
สิทธิในการเข้าถึงหน้าที่ทางการเมืองแก่ประชาชนให้มากกว่า
นี้ ให้ประชาชนรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ คนใน
ชุมชนท่าน้าสามเสนมีการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิที่ตัวเอง
พึงมีอยู่ในระดับมาก
ประเด็นที่ ๔ทรรศนะคติในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในชุมชนท่าน้าสามเสน
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า คนในชุมชนท่าน้าสามเสน
ส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปได้ยากเพราะยังมีแกนนาภายในชุมชน
ทาให้ชุมชนท่าน้าสามเสนมีการพัฒนาเป็นไปได้ยากและไม่
สามารถเกิดความสามัคคีปรองดองได้ เนื่องจากมีความ
แตกแยกกันภายในชุมชน โดยมีการแบ่งกันออกเป็น ๒ ฝ่าย
แต่ทั้งสองฝ่ายถึงจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
แต่ยังคงมีความปรองดองในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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ภายในชุมชน สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการร่าง
แผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทุกครั้งและมีหลายแนวทางใน
แผนของชุมชน เช่น การจัดสถานที่ให้คนในชุมชนขายของ
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและมี
การเชิญชวนให้เสนอความคิดเห็นของตนเองด้วยในการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอีกด้วย อีกทั้งยัง มีการกล่อมเกลา
ทางการเมืองโดยการปลูกฝังให้มีการชี้แนะ
ต่างๆ ถ้ามี
กิจกรรมก็ให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมโดยที่ไม่มีการแบ่งแยก
เยาวชนว่าใครทาหรือไม่ทา
ประเด็นที่ ๕การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนในท่าน้าสามเสน
ได้กาหนดเป้าหมาย ( Goal – Making) ลักษณะและรูปแบบ
ในการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตย (Mills อ้างใน สวนาพรพัฒน์กุล
๒๕๒๐) โดยเข้าร่วมทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเมืองเช่นการ
เลือกตั้งอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยจะคอยมองดู
พฤติกรรมของผู้ลงสมัครเลือกตั้ง และเลือกคนที่ตนเองพอใจ
คนในชุมชนชมท่าน้าสามเสนยัง คิดว่ารากฐานควรจะมาจาก
ประชาชนให้แข็งแรงก่อนและค่อยๆไต่ขึ้นไปถึงระดับชาติ
ประชาชนทุกคนควรจะต้องรู้ก่อนว่าผลประโยชน์ของตนเอง
จะได้หรือเสียจากส่วนไหน เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิและใช้เสียง
อย่างเต็มที่ในการเลือกคนดีเข้าไปนั่งทางานในหน่วยงาน
รัฐบาลแทนคนในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ตกถึงประชาชน
มากที่สุด
ประเด็นที่ ๖ทิศทางการพัฒนาชุมชนในแนวทางของ
การพัฒนาประชาธิปไตย
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า คนในชุมชน ท่าน้าสามเสน
มองว่าเป็นไปได้ยากและลาบาก เพราะเคยมีคนเข้ามาพัฒนา
แต่ไม่เกิดผลเพราะมันเป็นไปได้ยากที่จะพัฒนาแต่ในอนาคต
อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดได้ ทั้งนี้คนในชุมชนท่าน้าสาม
เสนยังหวังอีกว่าในอนาคตจะเกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ภายในชุมชน
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาบทบาททางการเมืองภาคประชาชน
ของคนในชุมชนท่าน้าสามเสน สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้
บทบาททางการเมืองภาคประชาชนของคนใน
ชุมชนท่าน้าสามเสนนามาซึ่ง กระบวนการสร้างความทันสมัย
(Modernization)(Bill ๑๙๗๓) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยง

ระหว่างสังคมดั้งเดิมกับสังคมทันสมัย อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การระดมความคิดเห็นทางสังคมประชาชนมีข้อเรียกร้องทาง
การเมืองหรือเกิด ความคับข้องใจถ้าไม่สามารถถูกขจัดไปได้
แล้วประชาชน จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อสร้างข้อ
เรียกร้อง และนาเข้าสู่ระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนชั้นทางสังคม เนื่องจาก ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น ชุมชนท่าน้าสามเสนมี
การรับรู้ทางการเมืองผ่านทางสื่อสารธารณะทั่วไป ได้แก่
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ มี ความคิดเห็นเกี่ยวการเมือง
ภาคประชาชนภายในชุนชนท่าน้าสาม แสนได้แบ่งเป็น๒ฝ่าย
คือ ฝ่ายแดง ฝ่ายเหลืองที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งจัดงานอีกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆน้อย
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดแก่ส่วนร่วมแต่เกิดกับกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งและยัง ได้ มีการกีดกันการมีส่วนร่วมของอีกฝ่าย
ในการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค คนใน
ชุมชนท่าน้าสามเสนมีการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิที่ตัวเอง
พึงมีอยู่ในระดับมาก ทรรศนะคติในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในชุมชนท่าน้าสามเสน มีการมองว่า เป็นไปได้ยากเพราะยังมี
แกนนาภายในชุมชนทาให้ชุมชนท่าน้าสามเสนมีการพัฒนา
เป็นไปได้ยากและไม่สามารถเกิดความสามัคคีปรองดองได้
คนในชุมชนท่าน้าสามเสนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีการ
เข้าร่วมทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเมืองเช่นการเลือกตั้ง เป็น
ต้น ทิศทางการพัฒนาชุมชนในแนวทางของการพัฒนา
ประชาธิปไตย คือ อาจจะทาไปได้ยากเนื่องจากมีความ
ขัดแย้งและมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทาให้บางครั้งมีความขัดแย้ง
กันอยู่บ้างแต่ก็ไม่รุนแรงมาก แต่ในอนาคตถ้าสามารถลด
ความขัดแย้งลงได้ก็จะสามารถพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
ได้
ในการอภิปรายผลรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น เลือกตั้ง (Voting)การออกเสียง
ประชามติ(Referendum)คนทั้งประเทศ ผลออกมาอย่างไรต้อง
ยึดตามนั้นประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ต้องทาโดยทั่วถึง
กันมติมหาชน (Public Opinion)ประชาสังคม (Civil Society)
การเมืองภาคประชาสังคม
( Civil
Society) ก่อให้เกิด การมีเสรีภาพในการปกครองตนเอง
ตระหนักในอานาจอธิปไตยของตนเองเป็นความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่พลเมือง ตระหนักได้ว่าการทาหน้าที่ของตนอย่าง
ตื่นตัว รู้เท่าทันและใช้ปัญญาและมีส่วนร่วมคือการกาหนด
ชีวิตสาธารณะของตนเอง (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์.๒๕๕๐)สาหรับ
บทบาททางการเมืองภาคประชาชนในชุมชนท่าน้าสามเสน
พบว่า คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการมี
ส่วนร่วมตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีโดยการผ่านการเลือกตั้ง
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หรือการมีสาวนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองด้านต่าง ๆ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร รัตนโสภาและคณะ
(๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ตาบลทุ่งโพ อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผล
การศึกษาพบว่า การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนตาบลทุ่งโพ อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตาบลทุ่งโพ
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีระดับการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมน้อยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมระดับมากคือ ประชากรส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งทางการเมือง การมีส่วนร่วมปานกลางคือ
มีความสนใจรับฟังหรือรัยข่าวสารทางการเมือง ตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ในฐานะเป็นราษฎร ได้ชักชวนให้ผู้อื่นสนทนา
เรื่องการบ้านการเมือง และชักชวนผู้อื่นไปใช้สิทธิออกเสียง
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความสนใจเกี่ยวกับผลคะแนนการ
เลือกตั้งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานและแนวทางของผู้นา
ประเทศ มีความเลื่อมใสในพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเป็น
พิเศษ มีความรู้และให้ความสนใจความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นในข้อมูลเกี่ยวกับ
การเมืองแก่เพื่อนบ้านในชุมชน ให้ความสนใจในแนวทาง
นโยบายและการวางแผนของนักการเมืองต่างๆ และการมี
ส่วนร่วมระดับน้อยคือร่วมกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงอย่าง
เป็นทางการเพื่อปลูกจิตสานึกในตาบล แสดงความคิดเห็นถึง
ผู้นาทางการเมืองได้ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ปรึกษาปัญหาทางการเมืองและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของนักการเมืองระดับท้องถิ่น ได้ติดตามการหา
เสียงของนักการเมืองบางคนหรือหลายคน เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาหรือการจัดอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของบ้านเมืองและติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือ
เรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมือง แสดง
ความเห็นทางการเมือง โดยผ่านกลุ่มผลประโยชน์หรือพรรค
การเมือง ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักการเมือง
ระดับชาติ มีส่วนร่วมในการถอดถอนสมาชิกสภา เข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มพลังผลักดัน หรือขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งรณรงค์หาเสียง ได้สมัครเข้า
แข่งขันรับเลือกตั้งเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็น
สมาชิกพรรคโดยทางานให้เป็นประจาอยู่เสมอ สนับสนุนโดย
การบริจาคเงินเป็นค่าใช่จ่ายในพรรคให้กับพรรคการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าทุกคนในชุมชนมีการรับรู้
ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไม่ได้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ว่า
เสรีภาพในประชาธิปไตยคือเสรีภาพที่จะต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงเสรีภาพของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นในทางใด
ๆและความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยคือความเสมอ
ภาคใน ทุก ๆ กิจกรรมทางการเมือง (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ,
๒๕๑๖)ดังนั้นจึงควรมีการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้
เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองภาคประชาชนรวมไปถึงการ
ตระหนักรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเอง เพื่อจะได้มีการ
พัฒนาให้ประเทศชาติเกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน มี
บทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น ย่อมนามาสู่การต่อสู้และ
ขัดแย้งกับกลุ่มอื่นๆที่ต้องการแสวงหารักษาอานาจทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยที่เป็น
การต่อสู้เคลื่อนไหวและความขัดแย้ง บนพื้นฐานความ
แตกต่างด้านอุดมการณ์และการเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคประชาชนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างขบวนการ/
องค์กรภาคประชาชนขึ้นมา เพื่อจะทาหน้าที่กลุ่มพลังที่คาน
อานาจกลุ่มทุนทั้งในและนอกรัฐ คานอานาจสื่อ คานอานาจ
รัฐ ตลอดจนอานาจเหนือรัฐ เพื่อให้เกิดความชอบธรรม/
ยุติธรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งการกระจาย
ผลประโยชน์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมต่อภาค
ประชาชนมากที่สุด
รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางนโยบายในการพัฒนาและในการตรวจสอบ
อานาจรัฐทุกระดับส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทาง
การเมืองและให้มีกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
การเมืองภาคพลเมืองประชาชนมีสิทธิในการรวมตัวกันในรูป
ต่างๆเพื่อเสนอแนะสนับสนุนเรียกร้องคัดค้านหรือประท้วง
การตัดสินใจทางนโยบายหรือโครงการพัฒนารวมทั้ง
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ(ประเวศวะสี, ๒๕๕๑.) เพื่อให้ก าร
เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน มีแนวทางการ
เคลื่อนไหวสร้างจิตสานึกคนในประเด็นผลประโยชน์ร่วมของ
มนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม การคัดค้าน
โลกาภิวัตน์ ตลอดจนการเคารพอานาจสิทธิในวิถีชีวิตตัวตน
ของชุมชนบุคคล
ดังนั้นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงมี
ความสัมพันธ์ ปะทะสังสรรค์ แทรกซึมซึ่งกันและกันตลอดจน
ขัดแย้งพื้นที่สาธารณะ ช่วงชิง อานาจ ผลประโยชน์
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แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนเมืองในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
The guidelines for the welfare of the urban community: The
case of Bangsue District, Bangkok.
สันต์ชัย รัตนะขวัญ1
ABSTRACT
This research aims to study the process of
urban community welfare fund, problems caused
by process of urban community welfare fund and
to study guidelines to support the welfare of the
urban community in Bangsue District, Bangkok. The
research methodologies comprise of focus group
study and in-depth interview. The targeted groups
including the committee of urban community fund
and community residentswho are community
welfare fund member.
It can be concluded that building process of
urban community welfare fund must begin to
sparked an idea and understanding of the target
audience, to find the potential and social capital,
to collaborate with other agencies in the
community, management and monitoring fund.
The problem is that the committee majority of
funds in retirement, communication and public
relationsis not widely disseminated and
government agencies to provide less support. The
guidelines to support the welfare fund depend on
several key factors: cooperative working among the
committee, trust building between committee
members and community residents, supporting by
local authorities and public agencies, getting legal
status as formal community organization, having
clear procedure and transparency, communication
between stakeholders, providing social welfare fit
to member’s needs and government policy to
contributing community social welfare system.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษากระบวนการ
สร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง
และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร การศึกษาอาศัยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง ในเขตบางซื่อ
ตลอดจนคนในชุมชนที่เป็นสมาชิกของกองทุน
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างกองทุน
สวัสดิการชุมชนเมืองนั้นต้องเริ่มจากการจุดประกายความคิด
และทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย การค้นหาศักยภาพและ
ทุนในชุมชนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น
การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การบริหารกองทุน การ
ประเมินผล และการขยายผล ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญคือ
คณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ การสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และภาครัฐยังไม่ให้การ
สนับสนุนเท่าที่ควร แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
เมือง คือ การทางานร่วมกัน ต้องตั้งอยู่บนความไว้ใจ มีการ
ประชุมหารืออย่างสม่าเสมอ การได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การจัดสวัสดิการด้าน
ต่างๆ แก่สมาชิกที่ครอบคลุม
คาสาคัญ :สวัสดิการสังคม, กองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง,
การจัดการตนเองของชุมชน
บทนา
สวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน สาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วสวัสดิการถือเป็น
ระบบพื้นฐานของสังคมที่สามารถสร้างหลักประกันความ
เป็นอยู่ให้กับประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย สาหรับการจัดการ
สวัสดิการสังคมของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับ
โดยขยายขอบเขตการดูแลจากเฉพาะกลุ่มที่ประสบปัญหา
ทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส ไปสู่การสร้างหลักประกันเรื่อง
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สวัสดิการสาหรับประชาชนทุกคน โดยทิศทางงานสวัสดิการ
สังคมของประเทศไทยในอนาคตเริ่มเข้าสู่รูปแบบสวัสดิการ
พหุลักษณ์ (welfare Pluralism) ที่ใช้รูปแบบการให้บริการที่
หลากหลายตามวิถีแห่งวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อตาม
หลักศาสนา ค่านิยมของเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นรูปแบบที่เปิด
โอกาสและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคม ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจ เอกชนและ
รัฐเข้าร่วมจัดบริการสังคมให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่
และกลุ่มมากขึ้น เน้นวิธีการทางานแบบบูรณาการ หลาย
วิธีการตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละพื้นที่
ตัวอย่างการจัดสวัสดิการภาคชุมชนและสวัสดิการภาคพื้นถิ่น
เช่น สวัสดิการออมทรัพย์ และสวัสดิการฐานทรัพยาการ
ธรรมชาติ ส่วนสวัสดิการภาคเอกชนเป็นการจัดสวัสดิการ
แบบสมัครใจ เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ประกันภัย สาหรับสวัสดิการภาครัฐเป็นการจัดสวัสดิการเชิง
สถาบัน เช่น ประกันสังคม บริการสังคม การสงเคราะห์
ประชาชน เป็นต้น รูปแบบการจัดสวัสดิการพหุลักษณ์ จึงถือ
เป็นรูปแบบสวัสดิการทางเลือกที่เชื่อว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมมิใช่อานาจอานาจหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป การจัดการสวัสดิการสังคมกระแสหลักที่รัฐเป็น
เจ้าภาพหลักจึงถูกลดบทบาทลงมาเป็นเพียงผู้ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนากลไกและสร้างมาตรฐานใหม่ให้เกิดการ
รองรับกับปัญหาสังคมใหม่ในอนาคต (ระพีพรรณ คาหอม
,2547)
นอกจากนี้ยังพบสวัสดิการในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็น
รูปแบบการผสมผสานระหว่างสวัสดิการสังคมกระแสหลัก
และกระแสทางเลือก อันเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราช
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่เป็นการกระจายอานาจ
ด้านสวัสดิการสังคมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้า
มามีส่วนร่วมจัดการจัดบริการให้แก่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งน่าจะทาให้บริการที่จัดมีความสอดคล้องและตรง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น (ระพี
พรรณ คาหอม, 2549, น. 224-226)
สวัสดิการชุมชน เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูล อุ้มชู
การแบ่งปันของคนในชุมชนโดยมีวิธีและรูปแบบที่
หลากหลาย อาจอยู่ในรูปแบบของเงินทอง น้าใจ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้
และลดรายจ่าย นาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ทาให้
เกิดความมั่นคงในชีวิต หลักการสาคัญในการจัดการ
สวัสดิการชุมชน คือ ทาจากสิ่งที่เป็นจริงโดยสอดคล้องกับวิถี
ของแต่ละพื้นที่ เริ่มจากเล็กไปใหญ่ ทาแบบค่อยเป็นค่อยไป
โดยเงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย ใช้เงินเพื่อสร้าง

เงื่อนไข ทาให้คนอยากทางาน อยากทาดี ระบบสวัสดิการ
ชุมชนที่ดีต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกใน
ชุมชน แต่มุ่งเน้นคนยากจนและคนด้อยโอกาส ทุกคน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยตกลงกติกาและการใช้ร่วมกัน
สวัสดิการชุมชนเป็นองค์รวมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากัน
กิจกรรมทุกอย่างสามารถก่อให้เกิดสวัสดิการได้ทุกเรื่องตั้งแต่
เกิดจนตาย กับทุกเพศ ทุกวัย การเชื่อมโยงกับคนมาทา
กิจกรรมร่วมกัน ดูแลซึ่งกันและกัน การจัดสวัสดิการชุมชน
นั้นประชาชนต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ จึงเป็นความสัมพันธ์ที่
เท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี เช่น การจัดเงื่อนไขที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมจ่ายเงินสมทบกับเงินบางส่วนเติมเข้ากองทุน นาดอกผล
ของกองทุนบางส่วนมาขยายกิจกรรมต่อ จึงทาให้ทุกคนใน
กลุ่มและชุมชนสามารถเป็นเจ้าของทุนและได้รับสวัสดิการใน
เวลาเดียวกัน นอกจากนี้ต้องทาด้วยความรักและอดทน โดย
ต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าชาวบ้าน สามารถสร้างสวัสดิการ
ของตนเองได้ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2549)
รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน มีการจัดการใน 3
รูปแบบ คือ การจัดการสวัสดิการฐานทรัพยากร การจัด
สวัสดิการฐานวัฒนธรรมและการจัดสวัสดิการฐานงานพัฒนา
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง , สุภา ใยเมือง, และบัญชร แก้วส่อง ,
2546, น. 117-121)
1)การจัดสวัสดิการฐานทรัพยากร เป็นต้นทุนของ
ชุมชนและเป็นรูปแบบสวัสดิการความมั่นคงที่ชุมชนจัดให้แก่
คนทั่วไป รวมถึงคนจนในชุมชนด้วย เป็นการจัดสวัสดิการที่
เน้นสร้างความมั่นคงทางอาหาร สาหรับบางคน บางพื้นที่ก็
อาจจะใช้เป็นแหล่งหารายได้และวัตถุดิบพร้อมกัน
2)การจัดสวัสดิการฐานวัฒนธรรม ผ่านความเชื่อ
ศาสนาและโครงสร้างทางสังคม คือสวัสดิการ ครอบครัวและ
กลุ่มเครือญาติ ได้แก่ การเกื้อกูลของครอบครัวและกลุ่มเครือ
ญาติ เช่น การส่งข้าวปลาให้ลูกหลานที่ไปทางานรับจ้างหรือ
อาชีพอื่นๆ ในเมือง การขายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วย
ค่ารถกลับไปทางาน เป็นต้น
3)การจัดสวัสดิการฐานงานพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นองค์
ความรู้จากภายนอกที่ชุมชนต้องนามาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา
ของตนเอง พบว่า ชุมชนมีทั้งกิจกรรมที่ทากันเองหรือเริ่ม
กันเองในชุมชนและกิจกรรมที่รับเอารูปแบบมาจากภายนอก
โดยบางกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นตัวอย่างการจัดสวัสดิการ
ชุมชนรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน โดย
กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน
ท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างระบบหลักประกัน
ความมั่นคงของชีวิต เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน
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ท้องถิ่นและสังคม นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการชุมชนยังมี
เป้าหมายเพื่อมุ่งฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้มีการอยู่ร่วมกันด้วย
ความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรม ตามหลัก
ศาสนาและภูมิปัญญาของท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนตาย สวัสดิการ
ชุมชนจึงเป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลที่เริ่มจากการ
พึ่งตนเองก่อน โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดี การมีน้าใจ และ
การไว้ใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชน อันเป็นการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในรูปแบบต่าง ๆ ที่มากกว่าเงินหรือวัตถุสิ่งของ
ด้วยเหตุนี้ ระบบสวัสดิการชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน
จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยกาลังเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้อง
มาจากพลังการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เพราะระบบ
สวัสดิการชุมชนจะมั่นคงได้ ต้องมีชุมชนเป็นแกนหลักในการ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างกลมกลืน ในขณะที่ความยั่งยืนของ
ระบบสวัสดิการชุมชนนั้น เกิดขึ้นจากการมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบการจัดการที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และตั้งอยู่
บนฐานของความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ไว้วางใจกันของ
สมาชิก รวมถึงการมีใจเปิดกว้างต่อการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบการทางานอย่างไม่หยุดนิ่ง
สวัสดิการชุมชนมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของสมาชิก
ในชุมชนในฐานะกลไกการจัดสวัสดิการทางเลือกสาหรับกลุ่ม
คนที่ไม่สามารถเข้าถึงกลไกการจัดสวัสดิการของภาครัฐและ
เอกชน ดังจะเห็นได้ว่า ด้วยเหตุที่การจัดสวัสดิการโดยรัฐ ไม่
อาจให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และไม่ครอบคลุม
ความจาเป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย หลายชุมชน
จึงได้มีความพยายามในการจัดระบบสวัสดิการตนเองขึ้น เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิตบนพื้นฐานการ
พึ่งตนเอง โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคนใน
ชุมชน เนื่องจากระบบสวัสดิการชุมชน มุ่งเน้นหลักการสาคัญ
คือ เป็นระบบสวัสดิการที่ยั่งยืน คิดและดาเนินการโดยชุมชน
เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสมาชิกทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง เป็นระบบสวัสดิการที่ดูแลชาวชุมชนได้
อย่างครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นระบบสวัสดิการที่
นาไปสู่ความมั่นคงในชีวิต โดยมีฐานคิดว่าสวัสดิการคือความ
มั่นคงในชีวิต
ในแง่นี้ สวัสดิการชุมชนจึงมิใช่การอาศัยเงินแต่เพียง
เท่านั้นในการนามาซึ่งความมั่นคงของชีวิต แต่รวมไปถึง
การบูรณาการปัจจัยของการอยู่ดีมีสุขของชุมชนหลากหลาย
ด้านเข้าด้วยกัน เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิ
ปัญญา และความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน อันนามาซึ่ง
ความเอื้ออาทรต่อกัน ความสาคัญของระบบสวัสดิการชุมชน

มิได้อยู่ที่ตัวสวัสดิการที่ชาวบ้านแต่ละคนได้รับ แต่อยู่ที่การ
รวมพลังของชาวชุมชนท้องถิ่น เพราะสวัสดิการชุมชนถือเป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง อันเป็น
รากฐานนาไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนในด้าน
ต่างๆ บนฐานการพึ่งพาตนเองของชุมชน
อย่างไรก็ดี จากการพัฒนาประเทศในระยะกว่า 30 ปี
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
หลัก โดยการส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก
ทาให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน
ระดับสูง แต่ความเจริญดังกล่าวยังกระจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในภูมิภาคเท่านั้น ในขณะที่
การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในชนบทไม่ประสบ
ความสาเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม และภาคเกษตรกรรมเองก็ถูก
ละเลยไม่ได้รับความสาคัญจากภาครัฐเท่าที่ควร ทาให้
เกษตรกรประสบปัญหา มีหนี้สิน ยากจน จึงจาเป็นต้อง
อพยพเข้ามาหางานทาและขายแรงงานในเมือง และการที่มี
การศึกษาน้อยและมีฐานะยากจน จึงมักจะถูกเอาเปรียบจาก
นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่าที่กฎหมาย
กาหนด เมื่อมีรายได้น้อยจึงมักมีการปลูกสร้างที่พักอาศัย
ชั่วคราวใกล้ๆ กับสถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ทางาน นานๆ
เข้ากลายเป็นชุมชนแออัด ซึ่งมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
และส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งปัญหา
สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด อาชญากรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ
ภาพความเข้าใจของคนโดยทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาคนจนเมือง
(Urban Poor)
คนจนในเขตเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ไม่มี
ระบบสวัสดิการของรัฐให้การช่วยเหลือ เช่น รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย หาบเร่แผงลอย รับเหมางานมาทา ขับมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง ขับรถแท็กซี่ ลูกจ้างโรงงาน คนงานก่อสร้าง ตลอดจน
คนที่ไม่มีอาชีพ มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร ทรุดโทรม
และแออัดไม่ถูกสุขลักษณะ บางครั้งมีการบุกรุกที่ดินของ
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือการที่
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง จึงกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่อาศัย
ตามสวนสาธารณะหรือใต้สะพานลอย สภาพการเช่นนี้ทาให้
คนจนเมืองขาดโอกาสในการรับบริการพื้นฐานทางสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคและอื่นๆ ไม่เพียงแต่
การขาดโอกาสในการรับบริการพื้นฐานจากรัฐ หากแต่คนจน
เมืองยังถูกถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพและไม่ได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหลายประการ
เช่น การถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง ขาดการได้รับ
ข้อมูลคาชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ปัญหาการ
รับรองฐานะและการมีอยู่ของชุมชน เพราะชุมชนของคนจน
ในเขตเมือง เช่น ชุมชนแออัด ชุมชนใต้สะพาน ชุมชนริม
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คลอง ส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเข้าไปสร้างชุมชน จึงไม่ได้
รับรองฐานะการมีอยู่ของชุมชน รวมถึงการไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชนทาให้ขาดโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐาน
จากรัฐ
ปัญหาของคนจนเมืองจึงเป็นปัญหาที่เกิดจาก
กระบวนการกลายเป็นเมืองที่เกินระดับ ในสังคมไทยปัญหานี้
เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และยังคงดารงอยู่
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
ควบคู่กับการพัฒนาประเทศและเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่
สิ่งหนึ่งที่สังคมต้องตระหนักด้วยเช่นกันคือกลุ่มคนเหล่านี้ก็
เป็นประชาชนที่มีสิทธิต่างๆ และควรได้รับการคุ้มครองดูแล
เฉกเช่นประชาชนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะการ
ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมอง
ว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองไปสู่ความเจริญ
สวยงาม จึงมักไม่ค่อยได้รับความสาคัญในการจัดการแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการจากภาครัฐ แต่การได้รับ
บริการขั้นพื้นฐานหรือการมีระบบสวัสดิการสังคมที่ดีเป็นสิ่งที่
จาเป็นต้องทาให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนกลุ่มนี้มากที่สุด
ด้วยปัญหาของชุมชนเมืองและคนจนเมือง ประกอบ
กับความสาคัญของสวัสดิการในระดับชุมชน จึงมีความ
น่าสนใจว่าสวัสดิการชุมชนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชน
เมืองได้หรือไม่ จะมีแนวทางใดในการส่งเสริมให้เกิด
สวัสดิการชุมชนในชุมชนเมือง และจะต้องประสบกับปัญหา
และข้อท้าทายใดบ้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1)เพื่อศึกษากระบวนการสร้างกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเมือง ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
3)เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเมือง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนเมืองในเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจัย ดังนี้
1) การศึกษาจากเอกสาร ( Document Study)
ได้แก่การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เช่น เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ และ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
2) การศึกษาภาคสนาม ( Field Study) เป็น
การศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ดังนี้
-การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อ
ทราบข้อมูลและรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการ
กองทุน ปัญหาอุปสรรคในการบริหารกองทุน โดยการ
สัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวัน
ละ 1 บาท เขตบางซื่อ
-การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) กับสมาชิกของ
กองทุน เพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นการได้รับสวัสดิการและ
ประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกกองทุนได้รับจากการเป็นสมาชิก
โดยข้อมูลที่ได้จะทาการวิเคราะห์โดยใช้การพรรณาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) และนานามาสังเคราะห์ เพื่อหาแนว
ทางการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนากองทุนต่อไป
ผลการวิจัย
1. กระบวนการสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง
กองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง เขตบางซื่อ มีจุดเริ่มต้น
มาจากเครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา กล่าวคือ เครือข่าย
ออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2540 จากการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) โดยในระยะแรกมีกลุ่มเข้าร่วม 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
เขมาเนรมิตร กลุ่มวัดเซิงหวาย กลุ่มสะพานไม้ กลุ่มสวัสดิ
รักษา กลุ่มสวนรื่น และกลุ่มสุขสันต์ 1 หลังจากนั้นในปี พ.ศ.
2543 สมาชิกของเครือข่ายเริ่มมีมากขึ้น เนื่องจากเครือข่าย
ออมทรัพย์บางซื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นาร่องที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ( SIF) ตาม
โครงการการจัดสวัสดิการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เมนู 5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจานวนเงิน
645,000 บาท เพื่อนามาช่วยเหลือสมาชิกที่ด้อยโอกาส
ได้แก่ เงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนพิการ โดย
งบประมาณดังกล่าวเป็นลักษณะของเงินให้เปล่า ทาให้ชุมชน
ต่างๆ มีความสนใจเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเป็น
จานวนมากถึง 22 ชุมชน จากจานวนชุมชนในเขตบางซื่อ
ทั้งหมด 49 ชุมชน หลังจากนั้นเครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อ
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พัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 เป็นจานวนเงิน
4,197,419 บาท จานวนผู้ได้รับประโยชน์จานวน 716 คน
จาก 14 ชุมชน ในครั้งนี้เครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา ได้
นางบประมาณมาจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกใน 2
ลักษณะ คือ หนึ่งเป็นเงินให้เปล่า ได้แก่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสองนามาเป็นเงินทุน
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนารายได้มาช่วยเหลือสมาชิกผู้
ยากไร้
จากแนวคิดที่ต้องการสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนให้
ยั่งยืน ทางเครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา จึงมีการจัดสรร
เงินบางส่วนเป็นเงินกองทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดรายได้และ
นาเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือสมาชิกโดยจัดเป็นกองทุน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก จึงได้มีการกระจายเงินกองทุน
ต่างๆ ลงสู่ชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนบริหารจัดการกันเองเพื่อ
นาดอกผลที่ได้มาจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ในเวลา
ต่อมาทางเครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อพัฒนาก็ต้องประสบกับ
ปัญหาในการบริหารจัดการกองทุน กล่าวคือ มีบางชุมชนที่
เงินกองทุนหมุนเวียนไม่สามารถหมุนเวียนได้ตามเป้าหมายที่
ร่วมกันวางไว้ เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนได้นาเงินไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ เครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา ไม่
สามารถติดตามหนี้สินจากแต่ละกลุ่มได้ และทาให้หลายกลุ่ม
ต้องล้มเลิกกองทุนไป
หลังจากประสบปัญหาเงินกองทุนหมุนเวียนไม่
สามารถหมุนเวียนได้ตามเป้าหมาย มีผลให้กลุ่มกองทุนบาง
กลุ่มต้องล้มเลิกไปนั้น ทาให้เครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อ
พัฒนาได้เห็นจุดอ่อนของการรวมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ที่ประกอบไปด้วยผู้นาจากชุมชนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่งได้รู้จัก
กัน เมื่อทางานร่วมกันกันระยะหนึ่งจึงเห็นพฤติกรรมการ
ทุจริตหรือการบริหารจัดการกองทุนที่ผิดวัตถุประสงค์และ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุน การได้เรียนรู้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจึงนาไปสู่ความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานของเครือข่าย และพยายามฟื้นฟูการทางานใน
ระดับเครือข่ายขึ้นมาใหม่ โดยในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.
2547 เครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา เริ่มมีการจัด
สวัสดิการระดับเครือข่ายอีกครั้ง ซึ่งเป้าหมายในการจัด
สวัสดิการในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยรูปแบบของการ
ช่วยเหลือได้แก่ การจัดสวัสดิการผู้นา สวัสดิการค้าประกัน
เงินกู้ เงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาล
โดยการจัดสวัสดิการดังกล่าวเครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อ
พัฒนา ได้เรียนรู้วิธีการจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรการเงินและ
สวัสดิการชุมชน และได้เข้าร่วมจัดสวัสดิการกับสถาบัน

องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนแห่งชาติ (พอสช.) ซึ่ง
วิธีการในการระดมกองทุนเพื่อมาจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกคือ เครือข่ายได้นาเงินกองทุนหมุนเวียนที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก SIF ที่หมุนเวียนกลับคืนมาที่เครือข่าย จานวน
150,000 บาท มาเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการ ส่วน
สมาชิกที่เข้าร่วมในการจัดสวัสดิการจะต้องสมัครเป็นสมาชิก
และต้องส่งเงินสมทบเดือนละ 10 บาท ส่วนผู้นาที่เข้า
โครงการจัดสวัสดิการของเครือข่ายจะต้องสมทบกองทุน
สวัสดิการคนละ 200 บาท/ปี ขณะนั้นมีสมาชิกประมาณ
142 คน ผู้นาจานวน 13 คน มีเงินกองทุนสวัสดิการจานวน
166,875 บาท ถึงแม้ว่าเครือข่ายจะได้กาหนดประเภทของ
การจัดสวัสดิการไว้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติสวัสดิการผู้นาก็
ยังไม่ได้มีการดาเนินการแต่อย่างไร ส่วนสวัสดิการการค้า
ประกันเงินกู้ก็ได้เฉพาะในกลุ่มคณะกรรมการที่กู้เงินจาก
เครือข่าย สมาชิกจะได้รับโดยตรงคือเงินช่วยเหลือเมื่อ
เสียชีวิต ในระยะหลังสมาชิกให้ความสนใจน้อยลงจึงส่งเงิน
สมทบไม่สม่าเสมอ บางคนก็ลาออกจากกองทุน ช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ.2548 เหลือสมาชิกจานวน 95 คน ผู้นา 14
คน ส่งผลให้กองทุนสวัสดิการอยู่ในสภาวะ “ซบเซา” อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความพยายามที่จะสร้างกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2548 แกนนาเครือข่ายออมทรัพย์บางซื่อพัฒนาและ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ร่วมกันจัดเวทีพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับแกนนาจากชุมชนต่างๆ ในเขตบางซื่อ
และเพื่อหาแนวทางในการตั้งกองทุนสวัสดิการวันละบาท
โดยมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆเข้าร่วมประมาณ 26 ชุมชน
จากจานวนชุมชนทั้งหมด 49 ชุมชน นอกจากนี้ยังมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ
เจ้าหน้าที่จากสานักงานเขต เข้าร่วมด้วย หลังจากนั้นจึงให้
แกนนาที่สนใจกลับไปพูดคุยและเชิญชวนประชาชนในชุมชน
ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุน การรับสมาชิก
กองทุนในครั้งนี้ไม่จากัดเพียงสมาชิกของเครือข่ายออมทรัพย์
บางซื่อพัฒนาเดิมเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ
และครอบคลุมพื้นที่ระดับเขตบางซื่อ โดยตั้งชื่อว่า “กองทุน
สวัสดิการชุมชนเมือง เขตบางซื่อ”
จากแนวทางการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้มีสมาชิก
ของกองทุน 2 ประเภท คือ ประเภทแรกซึ่งเป็นสมาชิกส่วน
ใหญ่มาจากสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เดิมของเครือข่ายออม
ทรัพย์บางซื่อพัฒนา และประเภทที่สองเป็นประชาชนทั่วไปที่
สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน
2. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
สร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง
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ปัจจัยที่ส่งให้การบริหารงานกองทุนสวัสดิการภาค
ประชาชนวันละหนึ่งบาท เขตบางซื่อ ต้องประสบปัญหาและ
อุปสรรค สามารถสรุปได้ดังนี้
ประการแรก กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวัน
ละหนึ่งบาทเขตบางซื่อจัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกในชุมชนซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยกลางคนและวัยเกษียณ คณะกรรมการกองทุน
แทบทั้งหมดเป็นบุคคลกลุ่มเดิมที่มีบทบาทในการบริหารงาน
กองทุนมาตั้งแต่แรกเริ่ม ในขณะที่การสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่
เข้ามาทาหน้าที่แบ่งเบาและสืบต่อการทางานในตาแหน่งต่าง
ๆ ยังไม่ประสบผลสาเร็จ สภาพดังกล่าวส่งผลให้การ
บริหารงานกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละหนึ่งบาท
เขตบางซื่อมีจุดอ่อนสาคัญในเรื่องการสืบทอดตาแหน่งคณะ
กรรมการบริหารกองทุนรุ่นต่อไป หากไม่สามารถสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเรียนรู้งานจากกรรมการชุดปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้การบริหารงานกองทุนอาจประสบ
ปัญหาได้ในกรณีที่กรรมผู้ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ หรือตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
ประการที่สอง การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนและความ
ไม่พึงพอใจในสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่สมาชิกได้รับจาก
กองทุนตามระเบียบที่กาหนด ส่งผลให้มีสมาชิกลาออกเป็น
จานวนมากในช่วงสามปีแรกของการจัดตั้งกองทุน แต่เมื่อ
คณะกรรมการกองทุนหันมาให้ความสาคัญกับการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกองทุนอย่างจริงจังและสม่าเสมอ ก็ส่งผลให้มี
สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หากขาดการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกองทุนให้สมาชิกรับรู้อย่างต่อเนื่องก็อาจ
ส่งผลให้สมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ตัดสินใจเลิกออมเงินกับ
กองทุนได้ เนื่องจากการรับสิทธิประโยชน์ในหลายด้านมี
เงื่อนไขข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ซึ่งอาจ
ทาให้สมาชิกใหม่ยังไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ทันที
ประการที่สาม กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวัน
ละหนึ่งบาทเขตบางซื่อยังขาดการสร้างความเข้าใจให้องค์กร
ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เล็งเห็น
บทบาทและความสาคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมถึง
ยังขาดการประสานเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วไป ส่งผล
ให้การประสานความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหนุนเสริมการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการภาค
ประชาชนยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ประการที่สี่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังไม่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการ
ดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเขตบางซื่อเท่าที่ควร

ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่รับรู้ถึงการดาเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตั้งแต่ต้น คณะกรรมการ
กองทุนยังไม่มีโอกาสสร้างความเข้าใจในหลักการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทาให้
หน่วยงานระดับท้องถิ่นขาดความเชื่อมั่นและยอมรับในการ
ดาเนินงานของกองทุนภาคประชาชน ส่วนการแสดงบทบาท
ขององค์กรในระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน มักจะเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเป็นการ
ดาเนินการภายใต้ระเบียบข้อบัญญัติตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้เท่านั้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่นโยบายและการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขาดความต่อเนื่อง และการจัดการความรู้ด้านการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนให้กับคณะกรรมการกองทุน
3. แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง
1) การจุดประกายความคิด เริ่มจากแกนนาชุมชนที่
สนใจและมองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน และต้องการ
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน มาพูดคุยปรึกษาหารือ
ถึงแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชน โดยกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเมือง เขตบางซื่อ เริ่มต้นมาจากกลุ่มออมทรัพย์บางซื่อ
พัฒนา โดยมีเหตุผลสาคัญในการก่อตั้งกองทุน คือ การดูแล
สมาชิกกองทุนและสมาชิกในชุมชน
2) การขยายแนวความคิดไปสู่แกนนาชุมชนต่างๆ ให้
ครอบคลุมพื้นที่ของกองทุน เพื่อให้การดาเนินงานของ
กองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดูแลสมาชิก
ได้อย่างทั่วถึง
3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) เขตบางซื่อ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน
4) การจัดตั้งกองทุน เมื่อแนวคิดการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการภาคประชาชน วันละ 1 บาท ได้รับความสนใจจาก
แกนนาชุมชนต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐ และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดตั้งเป็น “กองทุน
สวัสดิการชุมชนเมือง เขตบางซื่อ”
5) การบริหารกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนที่มี
ที่มาจากตัวแทนของชุมชนต่างๆ มีการจัดโครงสร้างฝ่าย
ต่างๆ เพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละด้านของกองทุน เช่น
ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบ
เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนยังมีการประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ การพัฒนาแกนนา การขยายสมาชิกให้
ครอบคลุมกว้างขวาง
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สัมพันธ์กับระยะเวลาการเป็นสมาชิก บางแห่งได้สนับสนุน
การจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ โดยไม่ได้แยกจ่ายรายคน
บางแห่งเริ่มมีจ่ายเบี้ยยังชีพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือจ่ายให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน ในกรณีเสียชีวิต ส่วน
ใหญ่กองทุนจะเป็นเจ้าภาพงานศพ ไปร่วมงาน จัดพวงหรีด
จ่ายค่าทาศพตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
สรุปและอภิปรายผล
นอกจากนั้น เป็นสวัสดิการที่กลุ่มต่างๆ จัดเพิ่มขึ้น
กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์
ของชุมชนในเขตเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างระบบ ตามกาลังเงินทุนและความต้องการของกลุ่ม ได้แก่ การให้
หลักประกันความมั่นคงของชีวิต เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคน ทุนการศึกษา มีทั้งที่จัดเป็นทุนการศึกษาต่อปี ทุนสาหรับเด็ก
ในชุมชนเมืองและสังคม นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการชุมชน เรียนดีแต่ยากจน ทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ทุน
เมืองยังมีเป้าหมายเพื่อมุ่งฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีการอยู่ร่วมกัน ให้ยืมเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมโดยไม่มีดอกเบี้ย การจัด
สวัสดิการสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตั้งแต่เกิดจนตาย สวัสดิการชุมชนจึงเป็นระบบการช่วยเหลือ การซ่อมแซมอาคารสาธารณะ ถนน การแข่งกีฬา รวมถึง
เกื้อกูลที่เริ่มจากการพึ่งตนเองก่อน โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ สวัสดิการบรรเทาทุกข์ กรณีเกิดภัยพิบัติ ไฟไหม้ น้าท่วม โดย
ให้เป็นสิ่งของ ข้าวสาร น้าดื่ม และการบริจาคให้พื้นที่ประสบ
ที่ดี การมีน้าใจ และการไว้ใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชน
ภัย
อันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบต่างๆ ที่มากกว่า
สาหรับแนวทางการสร้างระบบกองทุนสวัสดิการ
เงินหรือวัตถุสิ่งของ
ชุมชน มีแนวทางการดาเนินงานที่สามารถสรุปได้อย่างน้อย 8
สวัสดิการชุมชนเมืองมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของ
ขั้นตอน ได้แก่ การจุดประกายความคิดและทาความเข้าใจ
สมาชิกในชุมชน ในฐานะกลไกการจัดสวัสดิการทางเลือก
สาหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงกลไกการจัดสวัสดิการของ กับกลุ่มเป้าหมาย การค้นหาศักยภาพและทุนในท้องถิ่น การ
ขยายแกนนาให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ การประสาน
ภาครัฐและเอกชน ดังจะเห็นได้ว่า ด้วยเหตุที่การจัด
ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น การตั้งกองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการโดยรัฐ ไม่อาจให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ชาวบ้าน การบริหารกองทุน การติดตามประเมินผล และการ
และไม่ครอบคลุมความจาเป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจน
ขยายผล ทั้งนี้ การเริ่มต้นจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น มี
ตาย หลายชุมชนจึงได้มีความพยายามในการจัดระบบ
หลักการสาคัญที่ตระหนักคือ การจัดสวัสดิการชุมชนต้อง
สวัสดิการตนเองขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการ
สอดคล้องกับวิถีชุมชนแต่ละพื้นที่ เพราะความสาเร็จในการ
ดารงชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง โดยการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันระหว่างคนในชุมชน เนื่องจากระบบสวัสดิการชุมชน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้
แต่ละชุมชนจึงจาเป็นต้องเริ่มต้นพัฒนาจากศักยภาพที่ชุมชน
มุ่งเน้นหลักการสาคัญคือ เป็นระบบสวัสดิการที่ยั่งยืน คิด
และดาเนินการโดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสมาชิก เป็นอยู่
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง ควรเริ่มต้น
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เป็นระบบ
จากเล็กไปใหญ่ ดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป มุ่งสร้างฐาน
สวัสดิการที่ดูแลชาวชุมชนได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่เกิดจน
องค์กรที่เข้มแข็ง จากนั้นจึงขยายให้เติบโตต่อไป เพราะการ
ตาย และเป็นระบบสวัสดิการที่นาไปสู่ความมั่นคงในชีวิต
จัดสวัสดิการอย่างเร่งรีบเกินไป โดยที่สมาชิกยังไม่พร้อม ไม่มี
โดยมีฐานคิดว่าสวัสดิการคือความมั่นคงในชีวิต
จากการศึกษาพบว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่ ส่วนร่วมเต็มที่ และไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ ก็อาจส่งผลให้ประสบ
จะมีประเภทสวัสดิการพื้นฐานที่ครอบคลุมเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ผลสาเร็จได้ยาก นอกจากนี้ สมาชิกในชุมชนยังควรตระหนัก
ตาย คล้ายคลึงกัน แต่รายละเอียดจะมีความแตกต่างกันตาม ว่า การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมานั้น มิได้มีเป้าหมาย
อยู่ที่เรื่องของตัวเงิน แต่เป็นการอาศัยเงินเป็นเครื่องมือเพื่อ
ขนาดของกองทุน การสมทบของสมาชิก และระยะเวลาใน
การจัดตั้งกองทุนหรือการเป็นสมาชิก สวัสดิการพื้นฐานที่พบ สร้างเงื่อนไขในการกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนมีการอดออม
ได้โดยทั่วไป ได้แก่ การจัดสวัสดิการรับขวัญเด็กเกิดใหม่ ส่วน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนฐานของการพึ่งพากันเองใน
ชุมชน
แม่ที่คลอดบุตรจะได้รับสวัสดิการระหว่างนอนโรงพยาบาล
หลักการสาคัญในการสร้างระบบสวัสดิการชุมชน
ในกรณีที่สมาชิกล้มป่วยนอนโรงพยาบาล มีการจัดสวัสดิการ
เยี่ยมไข้ สาหรับสวัสดิการผู้สูงอายุนั้น กองทุนสวัสดิการส่วน ในรูปกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง ก็คือ การมุ่งให้สมาชิกทุก
คนมีบทบาทเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน มิใช่การมี
ใหญ่ได้วางเรื่องเบี้ยยังชีพ หรือบานาญผู้สูงอายุไว้ โดย
6) การติดตามประเมินผล เช่น การประเมินการ
สมทบของสมาชิก การขยายสมาชิกของกองทุน ตลอดจน
ประเมินการทางานในทุกๆ เรื่องของคณะกรรมการกองทุน
7) การขยายผล
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ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สงเคราะห์ และอีกฝ่ายเป็นผู้รอรับ แต่
สวัสดิการชุมชนเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน และมี
ศักดิ์ศรี เพราะมีการจัดเงื่อนไขที่ทุกคนมีส่วนร่วมจ่ายสมทบ
เข้ากองทุน จากนั้นจึงนาดอกผลของกองทุนมาจัดสวัสดิการ
จึงทาให้ทุกคนในชุมชนสามารถเป็นเจ้าของทุนและได้รับ
สวัสดิการไปในเวลาเดียวกัน
การสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชน ยังจาเป็นต้อง
พิจารณามิติการสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างเป็นองค์รวม
เพราะกิจกรรมทุกอย่างสามารถก่อให้เกิดสวัสดิการได้ทุก
เรื่อง ตั้งแต่เกิดจนตาย กับคนทุกเพศ ทุกวัย การสร้าง
สวัสดิการ จึงต้องครอบคลุมการเชื่อมโยงผู้คนให้มาทา
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การร่วมทาบุญ การพบปะพูดคุย การ
ทาประโยชน์แก่ชุมชนร่วมกัน รวมไปถึงการเชื่อมโยงคนกับ
ธรรมชาติ เช่น การดูแลรักษาป่าและแหล่งน้าของชุมชน
เพื่อให้มีแหล่งอาหารและทรัพยากรที่สมบูรณ์
สิ่งสาคัญในการเริ่มต้นสร้างกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนก็คือ การมีความมุ่งมั่นและความอดทน โดยจะต้องมี
ความศรัทธาเชื่อมั่นว่าชาวบ้าน สามารถสร้างสวัสดิการของ
ตนเองได้ รักที่จะทางานเพื่อชุมชน เพื่อส่วนรวม อดทนต่อ
ความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกัน ยอมรับการริเริ่มเสนอแนะ
ตลอดจนคาตาหนิวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกัน โดยถือว่าเป็น
บทเรียนที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1) กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเขตบางซื่อ ควรมี
การสร้างระบบการติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการอย่าง
เป็นระบบ และมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อสมาชิก
และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2) การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองควรมีการ
ประสานความร่วมมือและสนับสนุนจากสานักงานเขตและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
3) กรุงเทพมหานครควรมีบทบาทในการหนุนเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนเมืองอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น
4) คณะกรรมการกองทุนควรมีการสารวจความ
เหมาะสมและความต้องการในเรื่องของระเบียบกองทุน
สวัสดิการชุมชนทุกปี โดยการระดมความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนเพื่อให้
สอดคล้องสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
5) คณะกรรมการกองทุนควรมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุนฯ ซึ่งมีความสาคัญใน
แง่ของการหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการทางาน
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แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
ศิวิไล ชยางกูร
บทคัดย่อ

Abstract
The research of Migrants and the need of
care for elderly in Thailand is aimed to study the
demand of all ethnic migrants relate to demand
of care for elderly. This study uses the survey
research; questionnaire to collect data about
basic information, economy and social situation
data, working and career data from migrants in
Bangkok and its vinicity. The research revealed
that the mostly of migrants are Myanmar, Laos,
and Cambodians respectively. In addition, all
ethnic migrant never want to change career to
serve all type of jobs related to elders. They are
no seeking any support from government
including job seeking support and elder caring
training. They are trying to live without any
encroachment with earning enough to sustain
their life; suffice to present jobs. Mostly migrant
revealed that they are just work in Thailand for a
period, and back to long live in their hometown.
Therefore, Welfare even public and private
sectors have to prepare to support workforce to
serve the elders in long-term. Furthermore, Thai
workers need the adjustment by all related
organizations; offer Aged care training in both
theory and practice, with a certificate guarantee,
to provide support for elders who tend to
increase in the future.

การวิจัยเรื่อง แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสงค์
ของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์กับความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ ใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ โดยออกแบบสอบถาม
แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในเรื่อง
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและข้อมูล
ด้านอาชีพการงาน กับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
พบว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศสหภาพพม่า รองลงมาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและกัมพูชา ตามลาดับ แรงงานข้ามชาติทุก
ชาติพันธุ์ไม่มีความต้องการทางานอาชีพบริการดูแล
ผู้สูงอายุ ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งเรื่องการ
หางานให้ทาและการอบรมวิธีดูแลผู้สูงอายุเพียงขออาศัย
อยู่โดยไม่ถูกเบียดเบียนและมีรายได้พอประทังชีพ พอใจ
กับงานที่ทาในปัจจุบัน แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่คิดไว้ว่า
ขอทางานในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งมีโอกาสจะ
กลับไปอยู่ที่ประเทศของตน ดังนั้น สถานสงเคราะห์ทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและครัวเรือนต้องเตรียมการณ์สาหรับ
แรงงานที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และแรงงาน
ไทยควรต้องมีการปรับตัว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้
มีหลักสูตรการอบรมดูแลผู้สูงอายุทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อเตรียมรองรับผู้สูงอายุ
ที่มีจานวนมากขึ้นในอนาคต
คาสาคัญ: แรงงานข้ามชาติ ดูแลผู้สูงอายุ

บทนา

Keyword :Migrants , care for elderly

นับตั้งแต่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เมื่อปี พ .ศ 2504 จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือ
ฉบับที่ 11 ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ 2555ประเทศไทยได้มี
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นามาพัฒนาศักยภาพโดยให้ความรู้และการอบรมที่มี
หลักการและถูกต้องจักได้แรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายทั้งเป็นแรงงานมีคุณภาพได้

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ มีการส่งเสริมทั้งการลงทุนใน
ประเทศ และส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย มีการปรับปรุงระบบการผลิตสินค้า
และบริการ ทาให้เกิดความไม่สมดุลของการจ้างงาน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความต้องการ
แรงงานมากขึ้น แต่ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ
บางพื้นที่ แรงงานที่มีอยู่ทักษะไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทาให้อัตรา
ค่าจ้าง ค่าครองชีพของแรงงานไทยสูงขึ้นมาก กิจการ
ธุรกิจที่ใช้แรงงานระดับล่าง เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องหาแรงงานจากที่อื่นเข้ามา
ทดแทนแรงงานที่ต้องการ การอพยพแรงงาน ที่มีผลมา
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เริ่มจากการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากชนบทไปสู่เมือง และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีพรมแดนติดต่อกันสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายถึงแม้ว่า
ประเทศปลายทางไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายหรือ
อพยพแรงงานเข้ามาอยู่ในประเทศแต่จากปัญหาเศรษฐกิจ
ที่ขาดแคลนปัจจัยการผลิต คือแรงงานและค่าจ้างแรงงาน
ต่างชาติมีอัตราที่ต่ากว่าแรงงานในประเทศ ซึ่งจะทาให้
ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตขณะเดียวกัน
แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเช่นสหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา มีสภาพ
ความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ความล้าหลังในการ
ดารงชีวิต มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ากว่าไทย จึงทาให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาทดแทน
แรงงานไทยที่ขาดแคลน( Labour Shortage) สาหรับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ( Aging society ) ของประเทศ
ไทยอย่างแท้จริงมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอัตราการเกิด
และอัตราการตายลดลง จะยิ่งทาให้เกิดขาดแคลนแรงงาน
(Labour shortage )ในวัยกาลังแรงงานอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้นการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติจะเข้ามาเป็น
แรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในภาคการผลิตที่ต้องใช้
แรงงานเข้มข้นเช่นภาคการเกษตร ภาคการประมง ภาค
การก่อสร้างและค้าปลีก ค้าส่ง และภาคนอกการเกษตร
ภาคงานบริการ เช่นช่วยทางานบ้านและเข้ามาดูแล
ผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้น และอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้พยายามให้แรงงานข้ามชาติที่
เข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูก
กฎหมายมากขึ้นเพื่อที่ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ถ้าได้

แรงงานในประเทศไทย ข้อมูล ปี 2554 มีจานวน
แรงงานทั้งสิ้น 38.7 ล้านคนเป็นแรงงานภาคการเกษตร
จานวน 16.3 ล้านคน และภาคนอกการเกษตรจานวน
22.4 ล้านคน ในจานวนนี้ในภาคการเกษตรมีแรงงานข้าม
ชาติมากกว่า 1 ล้านคน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มี
แรงงาน 5 ล้านคน มีแรงงานข้ามชาติมากกว่า ร้อยละ 4 (
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ , 2555 ) สาหรับแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยมีจานวน 984 ,535 คนแบ่งเป็นประเทศ
สหภาพพม่า 643 ,095 คน กัมพูชา 238 ,586 คน สา
ธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 102 ,854 คน (สานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว ,2554 ) แต่มีจานวนแรงงานข้าม
ชาติในประเทศไทย ณ กรกฎาคม 2554 ที่นายจ้างมาขอ
จดทะเบียนเพียงจานวน 164
,474 ราย
กรุงเทพมหานครมีจานวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุด
ขณะเดียวกันยังมีแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีก
จานวนมาก ถ้าจะนับรวมได้ทั้งหมดประมาณ 2ล้านคน
แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนแล้วได้รับใบอนุญาตทางาน
แยกเป็นบัตรสี 6 ประเภท คือ 1.อาชีพประมงบัตรสีฟ้า 2.
อาชีพเกษตรกรบัตรสีเขียว 3. อาชีพก่อสร้างบัตรสีเหลือง
4.อาชีพธุรกิจต่อเนื่องประมงบัตรสีส้ม 5. อาชีพผู้รับใช้ใน
บ้านบัตรสีเทา 6. อาชีพอื่น ๆ มี 19 กิจการบัตรสีชมพู
แรงงานประเภทที่ 6 แยกเป็น 19 กิจการเช่น กิจการ
ต่อเนื่องทางการเกษตร โรงฆ่าสัตว์ ทาเหมืองแร่ โรงกลึง
โรงหล่อ กิจการผลิต จาหน่ายอาหารและเครื่องมือ
กิจการจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป ซักอบรีด ฯลฯ จะเห็นว่า
ทุกงานในประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของภาคการผลิตและบริการ
แรงงานประเทศสหภาพพม่าระยะเริ่มแรกทางานประมง
เนื่องจากมีพื้นฐานการดารงชีวิตและทางานประมงได้เป็น
อย่างดี ต่อมาอพยพเข้ามาในเขตภาคกลางเพื่อทางานภาค
เกษตรกรรมและเขตภาคตะวันออกทางานร้านอาหาร
แรงงานประเทศกัมพูชา ระยะแรกเป็นแรงงานจากค่ายผู้
อพยพลี้ภัยหลบหนีเข้ามาหางานทาแล้วกลับเข้าไปอยู่ใน
ค่ายเป็นครั้งคราว แรงงานประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญกับภาวะสงครามเป็นเวลานาน จึงไม่ค่อยเลือกงาน
มากนัก งานส่วนใหญ่ใช้แรงงานกายและอยู่ในพื้นที่
สกปรก สาหรับแรงงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่มีปัญหาทางการเมืองเหมือนประเทศ
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ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
กล่าวคือจานวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 61.4 ล้านคนในปี
พ.ศ 2543 เป็น 72.6 ล้านคนในปี พ.ศ 2568 ขณะที่
ประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 5.7 ล้านคนในปี พ.ศ 2543เป็น
14 ล้านคนในปี พ.ศ 2568 และอัตราการเพิ่มของ
ประชากรสูงอายุเร็วกว่าอัตราการเพิ่มประชากรรวม การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประเทศไทยในลักษณะนี้
เนื่องจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทา
ให้มีอัตราการเกิดลดลงในขณะเดียวกันอัตราการตายก็มี
แนวโน้มลดลงเช่นกัน อันเนื่องมาจาก การสาธารณสุขที่มี
การปรับปรุงทาให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนดี
ขึ้น ในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรรวมอยู่ในระดับ
ต่าและอัตราการตายอยู่ในระดับต่า จึงส่งผลให้ประชากร
ของประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ (
Aging Population ) มากขึ้น

สหภาพพม่าหรือกัมพูชา แรงงานสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสื่อสารภาษาไทยได้ดีจึงคล้าย
คนไทยทาให้แยกจากคนไทยได้ยาก แรงงานมักทาอาชีพ
ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือโดยรับจ้างทาสวนและภาค
อีสานทางานโรงงานและงานรับใช้ในบ้าน นอกจาก
แรงงานสามประเทศแล้ว ยังมีแรงงานจากประเทศบังคลา
เทศ อินเดีย ปากีสถาน ส่วนใหญ่ทางานตามร้านขาย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ย่านคลองถม บางส่วนเข้ามาขาย
อาหารรถเข็น สาหรับแรงงานจากประเทศจีนตอนใต้
ทางานด้านบริการมากกว่าแรงงานประเภทอื่น
ประเทศไทยปัจจุบันมีจานวนประชากร ประมาณ 67 ล้าน
คน จัดว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 19
ของโลก รองจาก จีน อินเดีย อเมริกา อินโดนีเซีย บราซิล
รัสเซีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ไนจีเรีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก
เยอรมนี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อียิปต์ เอธิโอเปีย ตุรกี
อิหร่าน ประเทศไทยมีประชากรคิดเป็นประมาณร้อยละ 1
ของประชากรโลก และมีการเพิ่มของประชากรประมาณ
1 ใน 140 ส่วน ของการเพิ่มประชากรโลก ซึ่งการเพิ่มของ
ประชากรไทยดังกล่าวเป็นการเพิ่มในอัตราคงที่และมี
แนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต โดยพบว่าเมื่อปี พ.ศ 2549
ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 0.6 ต่อ
ปี และข้อมูลประมาณการในปี พ.ศ 2553 ก็ยังพบว่ามี
อัตราการเพิ่มประชากรอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี ( สานักงาน
สถิติแห่งชาติ , 2553 ) และจากรายงานการสารวจ
ประชากรปี 2552 ประเทศไทยมีโครงสร้างอายุของ
ประชากรที่มีอายุ1 – 14 ปี มีประมาณ 20.3 % อายุ 15
– 64 ปี มีประมาณ 70.7 %และ 65 ปีขึ้นไป ประมาณ 9
%เมื่อพิจารณาอายุขัยเฉลี่ย เพศชายมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิดประมาณ 71.02 ปี เพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิดประมาณ 75.82 ปี มีประชากรสูงอายุ ( อายุ 60
ปีขึ้นไปและมากกว่า ) ประมาณ 7.2 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 11.29 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเพิ่มเป็นร้อย
ละ 14.8 ในปี 2559 ผู้สูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่า
เพศชาย คือ 55 : 45 และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่ม
อายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรเพศหญิงมีอายุยืนกว่าเพศ
ชาย ถ้าพิจารณาการกระจายโครงสร้างประชากรตามภาค
พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรสูงอายุมาก
ที่สุดเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรสูงอายุ ( สานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555 ) เมื่อ
พิจารณาโครงสร้างของประชากรก็เปลี่ยนไป ทั้งจานวน
ประชากรรวมและจานวนผู้สูงอายุ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป )
และอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเองเพิ่มขึ้นอย่าง

ตารางที่ 1.1 อัตราการเพิ่มประชากรรวม และผู้สูงอายุ
ปี

2533- 2543- 2548- 2553- 25582543 2548 2553 2558 2563
อัตราเพิ่ม 1.11 0.83 0.66 0.54 0.41
ประชากร
อัตราเพิ่ม 3.51 2.87 2.88 3.51 3.37
ผู้สูงอายุ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
เมื่อพิจารณาโครงสร้างสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก วัย
แรงงาน และผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ 2553 มีสัดส่วนวัยเด็ก :
วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ20.5 : 67.6 : 11.9 เปลี่ยนเป็น
18.3 : 66.9 : 14.8 ในปี 2559 โดยประชากรวัยเด็กมี
แนวโน้มลดลง วัยแรงงานมีสัดส่วนคงที่และมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจะมี
สัดส่วนมากกว่ากลุ่มวัยเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ 2563 เป็นต้นไป
ภาวการณ์ดังกล่าวทาให้วัยแรงงานต้องรับภาระเพิ่มขึ้นใน
การดูแลผู้สูงอายุ โดยมีอัตราการพึ่งพิง ( Dependency
Ratio ) วัยแรงงาน 7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปีพ .ศ
2543 เป็นวัยแรงงาน 2.7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี
2570
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เมื่อผู้สงู อายุมจี านวนมากขึ้น วัยแรงงานต้อง
รับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ จากรายงานสานักงาน
สถิติแห่งชาติ อัตราการพึ่งพิง ( Dependency Ratio )
วัยแรงงาน 7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ 2543 จะ
เป็นวัยแรงงาน 2.7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2570
ผู้สูงอายุจาเป็นต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะในปัจจุบัน
ครอบครัวไทยเล็กลงแต่ละครอบครัวมีบุตรน้อยและบุตรมี
ภาระในการทางานนอกบ้าน จาเป็นต้องมีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
อยู่ในบ้านเพียงลาพังหรือผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของ
สถานประกอบการ หรือสถานสงเคราะห์ การขาดแคลน
แรงงานไทยในการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาสาคัญใน
อนาคต ดังนั้น แรงงานข้ามชาติเป็นทางเลือกหนึ่งของ
ครอบครัวหรือสถานประกอบการที่นามาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ

แม้ว่าประชากรไทยมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยยืนยาว
ขึ้นเรื่อย ๆในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่าการเจ็บป่วย
และภาวะทุพพลภาพจะหดตัวลง ( Compression Of
morbidity) จากการสารวจประชากรสูงอายุของ
สานักงานสถิติแห่งชาติทางด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มโรคที่
ผู้สูงอายุป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มโรคระบบ
กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ กลุ่มโรคระบบทางเดิน
หายใจ และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนสาเหตุการ
ตายของผู้สูงอายุที่สาคัญ คือ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง หลอดลมอักเสบและปอดอักเสบ
และนอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีแนวแนวโน้มพิการมากขึ้น
โดยความพิการที่พบมาก คือ สายตาเลือนรางทั้งสองข้าง
หูตึงสองข้างและอัมพฤกษ์ และในปัจจุบันมีผู้สูงอายุร้อย
ละ 80 มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง เช่น มะเร็ง โลหิตจาง ไตวาย เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ส่วนใหญ่ป่วยมากกว่าหนึ่งโรค
ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 15 มีภาวะพึ่งพิงด้านการทางาน
บ้าน ร้อยละ 5 มีปัญหาในกิจวัตรประจาวันพื้นฐาน ร้อย
ละ 0.8 ต้องใช้รถเข็น และร้อยละ 0.2 ต้องนอนติดเตียง
นอกจากรูปแบบการเจ็บป่วยในสังคมผู้สูงอายุจะ
เปลี่ยนไป โดยรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ 2533 มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อถึงปี 2563 กล่าวคือ โรคติดต่อที่เคย
เกิดขึ้นร้อยละ 49 จะลดลงเหลือร้อยละ 22 ขณะที่โรคไม่
ติดต่อที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 27 จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 43
ส่วนโรคทางจิตและสมองที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 9 จะเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 14 และอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 15 จะ
เพิ่มเป็นร้อยละ 21 ( สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2551 ) แสดงให้
เห็นว่าโรคไม่ติดต่อเป็นรูปแบบการเจ็บป่วยที่มี
ความสาคัญมากขึ้น เมื่อผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น
ประกอบกับมีโรคประจาตัวและไม่สามารถดูแลตนเองได้
และในครัวเรือนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจาเป็นต้องได้รับการ
ดูแลเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในครัวเรือนมีความสุข ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จากสิ่งที่กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นผู้วจิ ยั จึงมีความ
สนใจศึกษา แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อศึกษาแรงงานข้ามชาติทุก
ชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันมีความต้องการที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาถึงแรงงานข้ามชาติ
ทุกชาติพันธุ์ในประเทศไทยกับอาชีพความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื่อง แรงงานข้ามชาติกบั ความต้องการ
ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ศึกษาแรงงานข้ามชาติทุก
ชาติพันธุ์ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ชาติพันธุ์ของแรงงาน
อายุ เพศ
การศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศ
ไทย
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย

ทักษะ+ความรู้
ในการดูแล
ผู้สูงอายุ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

รอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาต
ทางาน

1) ทาให้ทราบว่าแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ใดมีความ
ต้องการทางานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

2.6 ) คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สัญชาติ
พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ทางานชั่วคราว
ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร ตาม มติ
คณะรัฐมนตรี ปี 2545

ข้อค้นพบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ใช้แรงงานข้ามชาติและตัวผู้สูงอายุ
สามารถตัดสินใจว่าจะเลือกชาติพันธุ์ใดเพื่อสอดคล้องกับ
ความต้องการ

3 ) ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การให้อุปการะ เลี้ยงดู
ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ที่ถือว่าเข้าสู่วัยสูงอายุไม่ว่าผู้สูงอายุ
จะยังช่วยตนเองได้หรือไม่ก็ตาม

2 )กระทรวงแรงงานได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้
ความรู้และทักษะที่ถูกต้องแก่แรงงานข้ามชาติที่มีอุปสงค์
ในการดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการศึกษา
1 ) ศึกษาเอกสาร ข้อมูลทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานข้ามชาติเพื่อนาความรู้มาสรุปประเด็น

3)หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบความต้องการ
เปลี่ยนงานของแรงงานข้ามชาติเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

2) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เนต วิเคราะห์บทความ
เอกสารเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อนาความรู้ที่ได้มาสรุปประเด็นหลักตามกรอบแนวคิด
ทางการศึกษา

คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1 ) แรงงานข้ามชาติ หรือภาษาราชการเรียกว่า แรงงาน
ต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาไม่มีสัญชาติไทยมี
ภูมิลาเนาต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

3 ) ผู้วิจัยลงพื้นที่ เพื่อใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามเรื่อง
แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มศึกษา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมและข้อมูลด้านอาชีพการงาน

2 ) แรงงานข้ามชาติ หมายถึงแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งหมายถึงคนต่างด้าวที่เข้าเมืองไทย
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย และได้รับอนุญาต
ทางาน ประกอบด้วย

( 3.1 ) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูล
เพื่อศึกษาแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
แรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธ์สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือ
ตามสะดวก(Convenience Sampling)จานวน 200 คน
( 3.2 ) รวบรวมข้อมูลและทาการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา
( 3.4 ) อธิบายสรุปผลจากการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป แรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 74 เพศชายร้อยละ 26 มีอายุระหว่าง21-30
ปีร้อยละ40.5 รองมา 31-40 ร้อยละ 28 สัญชาติประเทศ
พม่าจานวนมากร้อยละ69.0 รองมาประเทศลาวร้อยละ

2.1 ) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทางานตามประกาศ
คณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322 พ.ศ 2515 ข้อ 10 ( 1 )
2.2 ) คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ขอรับ
ใบอนุญาตทางาน
2.3 ) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ขอรับใบอนุญาตทางาน
2.4 ) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
หรือกฎหมายอื่น ขอรับใบอนุญาตทางาน
2.5 ) คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและอยู่ในระหว่าง

181

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

28 ประเทศกัมพูชาร้อยละ 3ความรู้เดิมระดับ
ประถมศึกษาส่วนใหญ่ มีครอบครัวแล้วส่วนใหญ่มีบุตร 13 คน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันผู้ตอบ
แบบสอบถามอาศัยอยู่กับครอบครัว เพื่อนญาติ และอยู่
คนเดียวร้อยละ 46 ,44และ10ตามลาดับอาชีพเดิมคือ
เกษตรกรมีครอบครัว มีเพื่อนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ก่อนหน้าแล้วร้อยละ 65.5 ได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวให้เข้ามาในประเทศไทยร้อยละ 85.5 และมีคน
ชักชวนให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยร้อยละ 75.5 พูดและ
ฟังภาษาไทยได้ปานกลางร้อยละ 28.0 พูดได้เล็กน้อย
ร้อยละ 43.0 พูดได้คล่องร้อยละ 19.5พูดไม่ได้เลยร้อยละ
9.5 อายุที่เข้ามาในเมืองไทยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-29
เข้ามาสมัครทางานโดยเพื่อนและญาติแนะนาร้อยละ 59
สมัครเองร้อยละ 41.0 ระยะเวลาในการทางาน 1-3 ปี
ร้อยละ 44 ทางานแล้ว 3 ปีขึ้นไปร้อยละ 33 ทางานต่า
กว่า 1 ปีร้อยละ 23 เข้ามาทางานในโรงงานร้อยละ 40.5
ก่อสร้างร้อยละ 18 ขายของร้อยละ 18.5 รับใช้งานบ้าน
ร้อยละ19.5 ส่วนใหญ่มีบัตรประจาตัว มีที่พักอาศัยโดย
เสียค่าที่พัก มีรายได้เพียงพอประทังชีวิตและมีเงินเหลือ
ส่งกลับบ้านบ้างข้อมูลด้านอาชีพและการงานปัจจุบัน
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพอใจอาชีพที่ทาในปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย 2.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .805 และไม่คิดจะ
เปลี่ยนงานค่าเฉลี่ย1.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.457 ไม่
ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการหาอาชีพให้
ค่าเฉลี่ย 1.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .498 ไม่ต้องการ
ทางานดูแลผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย 1.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.
171 ไม่มีความรู้ความสามารถดูแลผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย 1.87
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .337 ความต้องการให้รัฐบาลจัด
อบรมและสอนการดูแลผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย1.94ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน.247

สมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร ให้แรงงานข้ามชาติ
ตอบแบบสอบถามโดยอ่านให้ฟัง ประกอบกับการพูดคุย
ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง หลังจากนั้นให้แรงงานข้ามชาติ
แนะนาเพื่อนที่เป็นแรงงานข้ามชาติด้วยกันมาตอบ
แบบสอบถามทาลักษณะนี้เป็นลูกโซ่ ผลการวิจัยพบว่า
แรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่
เดินทางมาจากประเทศสหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา
ตามลาดับ โดยมีจานวนแรงงานข้ามชาติเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อายุอยู่ในวัยกาลังแรงงานคือ15-50 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ที่มีครอบครัวแล้วมีบุตร
จานวน 1-3 คน สาเหตุที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามา
อาศัยในประเทศไทยเนื่องจากประเทศของตนไม่มีงานให้
ทาและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เคลื่อนย้ายเข้า
มาทางานในประเทศไทย โดยมีเพื่อนหรือญาติเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางมี
หลายรูปแบบ เช่นขอยืมเงินจากครอบครัว เงินเก็บส่วนตัว
เป็นหนี้นายหน้าและนายจ้าง แรงงานข้ามชาติที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
อาชีพเดิมก่อนเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเกษตรกร
รับจ้าง และว่างงาน สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้
เล็กน้อย เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มี
รายได้พอประทังชีพและบางคนยังสามารถส่งเงินกลับ
ประเทศได้โดยฝากไปกับเพื่อนหรือญาติ หรือส่งผ่าน
นายหน้า เข้ามาอยู่ในเมืองไทยพักอาศัยอยู่กับเพื่อน
ด้วยกันมีรายจ่ายด้านที่พักอาศัย บางรายอยู่บ้านนายจ้าง
แรงงานข้ามชาติที่สารวจส่วนใหญ่มีบัตรประจาตัว ไม่มี
บัตรประจาตัว มีจานวนไม่มาก อาชีพที่แรงงานข้ามชาติ
ทาคือรับจ้าง เช่น ร้านอาหาร ก่อสร้าง โรงงาน
อุตสาหกรรม ทางานบ้าน และค้าขายเร่และแผงลอย
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยพอใจกับงาน
ที่ทาในปัจจุบัน ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน หลายคนคิดไว้ว่า
ทางานในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงกลับบ้าน
เดิม ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยทั้งเรื่องการ
หางานให้ทาและการจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุและไม่
ต้องการทางานดูแลผู้สูงอายุเพราะเหตุผลว่าพอใจกับงาน
ปัจจุบัน คนแก่เอาใจลาบาก และดูแลยาก เป็นภาระไม่

สรุปอภิปรายผล
การศึกษาข้อมูลเชิงสารวจโดยวิธีออกแบบสอบถาม
แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย ผู้ตอบแบบสอบถาม คือแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 200 คน
ผู้วิจัยลงพื้นที่ เขตจตุจักร เขตดุสิต เขตดอนเมือง จังหวัด
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เป็นอิสระ ซึ่งจากผลการศึกษาของนงลักษณ์ พะไกยะ
(2551) ได้คาดการณ์ว่าภาระในการดูผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ จะเป็นปัญหาสาคัญในอนาคต จากผล
การศึกษาเมื่อแรงงานข้ามชาติไม่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ความรู้และการอบรมในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและไม่
ต้องการทางานบริการด้านดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นสถาน
สงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการณ์ด้านบุคคลากรที่จะ
เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้นในอนาคต

พัทยา เรือนแก้ว. 2550 .รายงานการศึกษาวิจัยสิทธิ
หญิงไทยกรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ.
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ .
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ .2555. แรงงานข้ามชาติ. ประชาชาติ
ธุรกิจ.ฉบับวันจันทร์ 9 –11 ,มกราคม 2555 ฉบับ
ที่ 4382 .
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว .สถานการณ์แรงงานต่าง
ด้าว ฉบับที่ 6 / 2554 มิถุนายน2554.
สานักงานสถิติแห่งชาติ .
www.nso.go.th

ข้อเสนอแนะ
1) จากข้อค้นพบที่ว่าแรงงานข้ามชาติไม่สนใจอาชีพ
งานบริการด้านดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นสถาน
สงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน และครัวเรือน
ต้องเตรียมการณ์สาหรับแรงงานที่จะเข้ามาช่วย
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

2553.

Online

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.2551. รายงานการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาประเทศ
…………………….. 2555. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.

2) แรงงานไทยควรต้องมีการปรับตัว โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรอบรมการดูแล
ผู้สูงอายุทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติหลักสูตรอย่าง
น้อย1 ปี โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.2553. ผลกระทบ
จากการจ้างแรงงานข้ามชาติของไทยภายใต้ยุค
พิสูจน์สัญชาติ. รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 86
เดือน กันยายน 2553.ผู้สรุป วาทินี แก้วทับทิม
บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลทิต พิมพ์ครั้งที่1
เมษายน 2554.

3) รัฐบาลไทยควรเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่
แรงงานข้ามชาติที่มีความสนใจ เช่น เปิดการ
เรียนการสอนภาษาไทย หรือหัวข้อเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ จิตวิทยาผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ ใน
วันหยุดหรือช่วงเย็น โดยร่วมมือกับสถานศึกษา
หรือโรงพยาบาลหรือหน่วยงานองค์กรในชุมชน
เพื่อเป็นแนวทางให้แรงงานข้ามชาติมีความสนใจ
ในอาชีพนี้

Zlotnik,Hania(1992).Empirical Identification of
International Migration
Systemin:Kritz,MaryM.etal.(ed.):Internati
onal Migration System. A Global
Approach.Oxford:Clarendon Press,pp1940

เอกสารอ้างอิง
กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ.2551. การจ้างแรงงานข้าม
ชาติ ตามพระราชบัญญัติการทางานของ คน
ต่างด้าว พ.ศ 2551กับการจัดทาบัญชีรายชื่อ
อาชีพสาหรับคนต่างชาติสนับสนุนโดยUsaid.
นงลักษณ์ พะไกยะ.2551. ความต้องการกาลังคนด้าน
สุขภาพ สืบค้นจาก http.www.thainhf.org /
document/ media-677.pdf.
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Social Capital and Cultural Capital for Tourism Promotion in Ranong Province
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
มีนา เชาวลิต1 , ภากิตติ์ ตรีสุกล2, นวพร ทองนุช3 , อภิชาต กาภูมิประเสริฐ4,
วิภาณี แม้นอินทร์5 เรวดี ไวยวาสนา6, ปิติมนัส บรรลือ7
1

ABSTRACT
This research project set includes three
research projects, as follows:
1. Social Capital and Cultural Capital in
Ranong Province;
2. Thai, European, and Scandinavian
Tourists’ Perceptions, Motivation and Desire to
Travel in Ranong Province; and
3. Innovative Communication of Social
Capital and Cultural Capital for Promoting
Tourism in Ranong Province.
The research objectives are described below:
1. To search for social capital and
cultural capital in Ranong province;

1

รศ.มีนา เชาวลิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1500 E-mail: meena.ch@ssru.ac.th
2
ผศ.ภากิตติ์ ตรีสุกล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1498 E-mail: phakit.tr@ssru.ac.th
3
ผศ.นวพร ทองนุช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1500 E-mail: nawapon.th@ssru.ac.th
4
อภิชาต กาภูมิประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1498
E-mail: Aphichart.ka@ssru.ac.th
5
วิภาณี แม้นอินทร์ คณะวิทยาการจัดกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1504 E-mail: wipanee.ma@ssru.ac.th
6
เรวดี ไวยวาสนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1504 E-mail: rewadee.wa@ssru.ac.th
7
ปิติมนัส บรรลือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,
กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 0-2160-1500 E-mail: pitimanus.bu@ssru.ac.th

2. To study and analyze Thai,
European, and Scandinavian tourists’
perceptions, motivation and desire to travel in
Ranong province; and
3. To search for innovative
communication of social capital and cultural
capital for promoting tourism in Ranong
province suitable for Thai, European, and
Scandinavian tourists.
Our research methodology consists of
the following:
1. Studying research methods to set
up strategies and research procedures to use
throughout the project;
2. Searching for and synthesizing social
capital and cultural capital in Ranong province,
which may be used for promoting tourism and
as an input for Project 3;
3. Studying and analyzing Thai, European,
and Scandinavian tourists’ perceptions, motivation
and desire to travel in Ranong province, which
may be used as an input for Project 3;
4. Summarizing research results from
Projects 1 and 2 presenting the results to
organizations, individuals, and people involved
with Ranong province tourism, in order to
revise such results along with additional
valuable information;
5.Presenting such information described in
4 to academic communities composed of
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communication experts in order to brainstorm
creating innovative communication of social capital
and cultural capital of Project 3, as well as
finding proper means to communicate with
Thai, European, and Scandinavian tourists;
6. Creating and presenting prototypes
of innovative communication in real settings to
receive feedback and recommendations for
further improvement; and
7. Disseminating and evaluating innovative
communication of social capital and cultural
capital with specified channels.
Research results are discussed below:
1. It was found that Ranong province’s
social capital appears in the form of collaboration
of community activities, participation in promoting
tourism within communities, trust among
community members, and networking socially
with other nearby local communities. All
aspects of social capital were present at a
medium level. Communities with outstanding
social capital, which can successfully form and
collaborate in social activities, include Baan
Naiwong homestay, La-Un District, Baan
Bangklouy Nok, Suksamran District and many
communities in Kapoe District. Cultural capital
appears in the form of cultures, traditions,
historical background, and bountiful natural
resources, all of which lead up to occupations,
ways of life, folk culinary wisdoms, folk
medicinal wisdoms, folk literature, and folk
philosophers.
2. It was found that Thai tourists
receive information of Ranong province tourism
from friends/ colleagues, families/relatives, and
tourism magazines. For European and
Scandinavian tourists, tourism information
comes from tourism magazines, friends/

colleagues, and the Google search engine.
High-level motivations of Thai tourists to travel
in Ranong are a desire to relax in calm and
natural settings and quality sulfur-free natural
hot springs. Ranong’s famous tourism items
according to Thai tourists are hot springs,
Payam Island, famous Chinese bun at
Tub-Lee Village, and cashew nuts. High-level
motivations of European and Scandinavian
tourists to travel in Ranong are a desire to relax
in calm and natural settings and a search for
new and exotic tourism places. Ranong’s
famous tourism items according to European
and Scandinavian tourists are Payam Island,
hot springs, Phukhao Ya (Bald Mountain), and
Ngao Mangrove Forest.
3. It was found that the innovation is
aimed at a communication means in which all
relevant parties, i.e. people, accommodation
providers, restaurant owners, Ranong
province’s government agencies staff, Thai and
foreign tourists, potential tourists, and the
general public, are expected to contribute
and share the buzz of Ranong tourism by
means of word of mouth in an interactive
communication mode. The messages should
present Ranong’s outstanding and valuable
items from various aspects to promote an
increasing awareness about Ranong province.
This can be achieved by communicating via
digital television channels and Facebook pages
which feature tourism spots showcasing Ranong’s
social capital and cultural capital. The Facebook
page for Thai tourists is “คนสร้างสื่อ ชวนเที่ยว
ระนอง ”, while that for European and
Scandinavian tourists is “Koh Payam,
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Keywords: social capital, cultural capital,
tourism promotion, Ranong Province
บทคัดย่อ
ชุดโครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยโครงการวิจัย
ย่อย 3 โครงการ คือ
1.ทุนทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 2.การรับรู้ แรงจูงใจและ
ความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย 3.นวัตกรรมการสื่อสารทุน
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อค้นหาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดระนอง 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้
แรงจูงใจและความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย 3. เพื่อค้นหาแนวทาง
สร้างนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ให้มีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
การดาเนินการวิจัยมีขั้นตอนโดยสรุป
ดังนี้ 1.ศึกษากระบวนการวิจัยเพื่อกาหนดกลยุทธ์
และกลวิธีในการปฏิบัติงานตลอดแผนงาน 2. ค้นหา
และสังเคราะห์ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
จังหวัดระนองซึ่งสามารถนามาส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเป็นฐานข้อมูลให้แก่โครงการวิจัยที่ 3 3. ศึกษา
และวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ แรงจูงใจ และความ
ต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและ
สแกนดิเนเวียเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่โครงการวิจัยที่
3
4. สรุปข้อมูลผลการวิจัยโครงการที่ 1 และ 2 นาเสนอ
ต่อหน่วยงาน บุคคล ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวจังหวัดระนองเพื่อทวนสอบข้อมูลที่ได้รับ
จากการวิจัย รวมทั้งการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อื่นเพิ่มเติม 5. นาข้อมูลที่ได้รับจากข้อ 4. นาเสนอ
ในที่ประชุมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม

การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ของโครงการวิจัยที่ 3 รวมทั้งช่องทางการนาเสนอ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
6. สร้างและทดลองนาเสนอต้นแบบสื่อสารใน
สถานการณ์จริงเพื่อรับข้อเสนอแนะและปรับปรุง
ต้นแบบ 7.เผยแพร่และประเมินผลนวัตกรรมการ
สื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมตามช่องทาง
ที่กาหนด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ทุนทางสังคมจังหวัดระนองปรากฏใน
ลักษณะความร่วมมือในการทากิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ความเชื่อถือหรือ
ความไว้วางใจซึ่งคนในชุมชนมีต่อกัน และการมี
เครือข่ายทางสังคมกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนอื่น
ชุมชนที่มีทุนทางสังคมโดดเด่นสามารถรวมตัวกันทา
กิจกรรมต่าง ๆ จนบรรลุผลสาเร็จ ได้แก่ ชุมชนบ้านใน
วงโฮมสเตย์ อาเภอละอุ่น บ้านบางกล้วยนอก อาเภอ
สุขสาราญ และอีกหลายชุมชนในอาเภอกระเปอร์
ซึ่งรวมตัวกันแก้ไขปัญหาเชิงนิเวศวิทยา อาทิ กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชายเลน ศูนย์เรียนรู้ลอยน้าป่าชายเลน
อาเภอกระเปอร์ เป็นต้น ส่วนทุนทางวัฒนธรรม พบว่า
มีหลายลักษณะ อาทิ วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์อันเป็นที่มาของการประกอบอาชีพ วิถีการ
ดาเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร การรักษาโรค
วรรณกรรมและปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งสามารถนามาใช้
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ แรงจูงใจและความ
ต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและ
สแกนดิเนเวีย พบว่าการรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว
จังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยมาจากเพื่อน/
เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว/ญาติ นิตยสารการท่องเที่ยว
ขณะที่การรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดระนองของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
มาจากนิตยสารการท่องเที่ยว เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
Search Engine: Google ส่วนแรงจูงใจของ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

186

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ระดับมากที่สุด คือต้องการพักผ่อนในสถานที่สงบ
และเป็นธรรมชาติ มีน้าแร่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์มี
คุณภาพ ไม่มีกามะถัน สิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
ระนองคือ น้าแร่ เกาะพยาม ซาลาเปาทับหลี กาหยู
ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
พบว่าแรงจูงใจที่เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ระดับมากที่สุดคือ ต้องการพักผ่อนในสถานที่สงบและ
เป็นธรรมชาติ ต้องการแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่แปลก
ใหม่ สิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองคือ เกาะพยาม
น้าแร่ ภูเขาหญ้า ป่าชายเลนหงาว
3. เพื่อค้นหาแนวทางสร้างนวัตกรรมการ
สื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดระนองให้มีความเหมาะสม
กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย พบว่าความเป็นนวัตกรรมมุ่งไป
ที่รูปแบบการสื่อสารที่ประสงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อมูล อาทิ ประชาชน
ผู้ประกอบการด้านที่พัก ร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ของจังหวัดระนอง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ผู้ที่คาดหวังว่าจะมาท่องเที่ยวใน
อนาคตและบุคคลทั่วไปให้พูดถึงการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองแบบปากต่อปาก (word of mouth) ให้
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (buzz) ในลักษณะการสื่อสาร
ที่โต้ตอบกันได้ นาเสนอข้อมูลสิ่งที่โดดเด่นมีคุณค่าของ
จังหวัดระนองในมุมมองต่างๆให้ผู้รับสารได้รับรู้ รู้จัก
จังหวัดระนองเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ช่องทางสื่อโทรทัศน์
ดิจิทัลและเฟสบุ๊คนาเสนอสถานที่สาคัญ แหล่งท่องเที่ยว
ที่แสดงถึงทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมจังหวัด
ระนอง เฟสบุ๊คสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ
“คนสร้างสื่อ ชวนเที่ยวระนอง ” เฟสบุ๊คสาหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย คือ
“Koh Payam, Koh Chang, Ranong Thailand”
ซึ่งเฟสบุ๊คสาหรับนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มมี
ความแตกต่างกันด้านเนื้อหา รูปภาพ และคาหลักที่ใช้
สื่อสารที่สร้างการรับรู้และประทับใจ

คาสาคัญ: ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริม
การท่องเที่ยว จังหวัดระนอง
บทนา
เป ็น ที่ ท ราบ กัน โดยทั่ว ไปว ่า การท่อ งเที่ ย ว
เป็นทีม่ าของรายได้แ ละการจ้างงานสาขาต่า ง ๆ และ
มีส ่ว นสน ับส น ุน ให ้ธ ุร ก ิจ อนื่ เต ิบ โต อาทิ ธุ ร ก ิจ ที่ พ ัก
ธุ ร ก ิจ นา เที่ ย ว ธุ ร ก ิจ กา รจ ัดกา รเด ิน ทาง ระหว่ า ง
ปร ะเทศ ธุ ร ก ิจ ค้าปลีกแล ะร้านอาหาร เป็นต้น
อ ุตสาหกรรมท่ องเ ที่ ย ว เ ป ็น อ ุต ส า ห ก รร ม ที่ ม ี
การขยายตัวสูง มีบทบาทสาคัญต่ อ ระบบเ ศรษฐกิ จ
และส ั งคมของ ปร ะเทศไท ยเ ป ็น อย ่า งม าก เป ็น
แหล่ ง ราย ได้ ที่สาคัญนามาซึ่ง เงิ นตร า ต่า งประเทศ
การสร ้า งงานและการกระจายความเจร ิ ญ ไปสู ่
ภูมิภ าค นอกจากนั้นการท่องเที่ยวยั งมีส่ วนสาคัญใน
การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานขอ งการคมนาคม
ขนส่ง รวมไปถ ึงกา รค ้าและการลงท ุน เมื่อ ประเทศ
ประสบภาวะวิกฤติ ท างเศรษฐกิจ การท่อง เที่ ย วมี
บทบา ทสา ค ัญ ในการสร ้า งราย ได ้ ใ ห ้ ก ับป ระเทศ
สามาร ถช่ว ยให้เ ศรษฐกิจ ฟื้นตัว ได้ใ นเวลาที่ร วดเร็ว
กว่าภาคการผลิตและการบริการอื่น ๆ (กระทรวงการ
ท่องเที่ย วและกีฬา, 2554 , หน้า 1) และเพื่ อ ให้
ประเทศมีรายได้จ ากกา รท่องเที่ยว คณะรัฐ มนตรี จึง
ได้มีม ติเ มื่อ วัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เห็น ชอบ
การแบ่งกลุ่มจังหวัดใหม่โ ดยให้ จัง หวัดระนอง พังงา
ภูเ ก็ต และตร ังเป็น กลุ่ม จัง หวัด ภาคใต้ ฝั่ง อัน ดา ม ัน
ซึ่ง เป็น กลุ่มจั งหวัดทีม่ ีจุด ขายด้ านการท่อ งเที่ ย วของ
ประเทศ มีชื่อเสี ย งระดับ โลกและกาหนด ให้จังหวัด
ระนองเป็นแหล่งท่ องเที่ยวเ ชิงสุขภา พเพราะมีน้าแร่
เป็นทรัพยากรที่สำคัญ
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีทจี่ ังหวัดภูเก็ต
เมื่อ วัน ที่ 19-20 มีน าคม พ.ศ. 2555 ได้มีการรื้อฟื้น
โครงการ “ไทยแลนด์ริ เวีย ร์ร่า ” ซึ่ง เป็น โครงการที่
ผ่านคณะรัฐมนตรี มาแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2548 ไทยแลนด์ริเวียร์ร่า ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยทาให้เป็นเม ือง
ท่องเที่ย ว ริมฝั่งท ะเล ยกระดับการท่ องเที่ยวในพื้นที่
ดังกล่าวสู่ระดับนานาชาติ โครงการไทยแลนด์ริเวียร์ร่า
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ต ่อ มาเปลี่ ยนชื่อ เป ็น Royal Coast ใน สม ัย
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช สาหรับจัง หวัดระนอง
ตามโครงการถูกกาหนด ให้เ ป็น “เมืองแห่ง สุขภาพ
และน้าพุร้อน (Healthy & Spa city) (การพัฒ นา
พื้นที่ชายฝั่ง ทะเล, 2555 ) ซึ่งทั้ง กลุ่ม จัง หวัด ภาคใต้
ฝั่งอันดามันและ Royal Coast จะเป็น พื้นที่เชื่อม
โยงติด ต่ อกันเป็น ระยะทางยาว หลายร้อยกิโลเมต ร
น ัก ท ่อ งเ ที่ ย วส ามาร ถเด ินทาง ท ่อ งเที่ ย วได ้ส ะดวก
จึง สามาร ถดึง ดูด การลงทุนจา กนักลงทุน ทั้งภายใน
และภายนอ กประเ ทศได้ จากการที่จังห วัดระน องได้
ถูกกาหนดให้อยู ่ในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ ย วทั้ง สองกลุ่ม
ค ือ ก ลุ ่ม จ ัง ห วั ด ภ าคใ ต ้ฝั่ง อ ัน ดา ม ัน แ ล ะ ก ลุ ่ ม
Royal Coast ซึ่งต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว เช่นเดียวกัน
แม้จั งหวัด ระนองจะเป็ น จั งหวัด ขนาดเล็ ก
เนื่องจากมีเนื้อ ทีเ่ พีย ง 3,298 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ
ประม าณ 2,061 ,27 8 ไร่ (อง ค ์ก ารบ ร ิหาร ส ่ว น
จั ง หวัดระนอง, 2555 ) คิดเ ป็น ร้ อ ยละ 4.66 ของ
พื้น ที่ภ าคใต้ ซึ่งนับว่ามีพื้นที่น้อยที่สุด ประกอบด้วย
5 อาเภอ คือ อำเภอเมือง กระบุรี ละอุ่น กะเปอร์ และ
สุขสาราญ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 86เป็น ภูเ ขา
และป่าไม้และเป็นแหล่งกาเนิดแม่น้า และลาคลอง
หลายสาย อาทิ แม่ น้ากระบุรี คลองละอุ่น คลอง
ปากจั่น คลองกะเปอร์ เป็นต้น ชายฝั่ง ทะเลมีสภาพ
เป็นชายหาดและป่าชายเลน ประกอบด้วยไม้โกงกาง
ตะบูน แสมขึ้น หนาแน่น มีเ กาะจานวนมากถึง 62
เกาะ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งใน
เชิงนิเวศวิทยา ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี
ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ เป็นต้น ดังนั้น จ ัง หวั ด
ระนองจ ึง ม ีค วามสา ค ัญ อย ่า งยิ่ ง ในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยวและ พื้นที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
ชายทะเลภาคใ ต ้ ต อนบนฝั่ ง อ่า วไทย และจ ั ง หว ัด
ภาค ใต ้ต อนล ่ าง ฝั่ง อ ันด าม ัน เพื่อ ให ้น ั ก ท ่อ งเที่ ย ว
สามา รถเดิน ทางท่อ งเที่ ย วได้ อ ย่า งต่ อ เนื่อ งตลอด
เส้นทางซึ่งนั กท่องเที่ ย วสามารถ พบกับ ความงดงาม
ของชาย ทะเลทั้งสองฝั่ง ทั้งกิจ กรร มการท่อง เที่ ย ว
ซึ่งแตกต่า งไปตา มสภ าพภู มิ ปร ะเทศ และฤดูกาล
ต่าง ๆ ในรอบปี รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของ

อาหารทะเลและผลไม้นานาชนิดดังนั้นการ ศึก ษาวิจัย
ถึงทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อ ส่งเสริม
ให ้ จังหวัดระนอง เป ็น จ ุดห มายปลาย ทางก า ร
ท่อง เที่ ย วที่ มีอัต ลั กษ ณ ์พ ิเ ศษ ด้าน คุณ ค ่ าที่ ค วรแก่
การท่องเที่ยวมากกว่าเป็นเพียง แค่เส้นทางผ่านเท่านั้น
จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งมีวิทยาเขตการศึกษาในจังหวัดระนอง โดยมีพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอนและวิจัยแล้ว ยังมีภารกิจสาคัญ
ยิ่งในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ร่วมรับผิดชอบ
และผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในจังหวัด
ด้วยความสานึกในหน้าที่ดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยซึ่งเป็น
อาจารย์ประจาจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะค้นหา
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง
ซึ่งอาจยังไม่เคยค้นพบ (unseen) หรือค้นพบแล้ว
แต่ยังไม่เคยถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์มาสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้า
และบริการเพิ่มขึ้น โดยหวังว่าในระยะยาวจังหวัด
ระนองจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวรู้จัก รับรู้ และได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ชุดโครงการ วิ จั ย ทุ น ทาง สั ง คมและ ทุ น
ท าง ว ั ฒน ธ ร ร ม เ พื่ อ ส ่ งเ ส ร ิ ม ก าร ท ่อ งเ ที่ ย ว
จังห วั ดร ะนอง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เ พ ื่อ ค้นหาทุนทางสัง คมแล ะทุนทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดระนอง
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้ แรงจูงใจ
และความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ของนัก ท ่อ งเที่ยว ชาว ไทยแล ะนักท่ องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
3.เพื่อ ค้นหา แนวทางสร้า งนวัต กรร มการ
สื่ อ สาร ท ุน ทางส ั งคมแ ละท ุน ทางว ัฒน ธรร มเพื่อ
ส่งเ สร ิ ม การ ท ่อ งเที่ย วจ ัง หว ัดร ะนองให้ม ีค วาม
เหมาะสมกับ นักท่องเที่ย วชาวไทยและนักท่องเที่ย ว
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กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
วิธีการศึกษาหรือการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมจังหวัดระนองประกอบด้วย 3 โครงการย่อย
จึงมีวิธีวิจัยหลายรูปแบบ ดังนี้ ก่อนเก็บข้อมูลจริง
กลุ่มผู้วิจัยได้ลงสารวจสภาพพื้นที่ทุกอาเภอของจังหวัด
ระนองทาการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้วางแผน
ดาเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนด สาหรับ
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาทุนทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมจังหวัดระนองของโครงการย่อยที่
1
ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูล
มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรที่เป็นประชาชน
ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทที่พัก
อาศัย ร้านอาหาร ร้านค้า และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกจานวน
436 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงพรรณนา
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลัก (key performants) ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน
โฮมสเตย์ กลุ่มเรือนาเที่ยว ประธานวัฒนธรรมอาเภอ
และประธานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์
ประจาจังหวัดและผู้อานวยการการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระนอง ผู้ทรงความรู้ประจาท้องถิ่นโดยการ
สัมภาษณ์ เครื่องมือคือประเด็นคาถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้
แรงจูงใจและความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียของโครงการย่อย
ที่ 2 ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิควิธีรวบรวมข้อมูล
มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ประชากรที่ศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก เครื่องมือประกอบ

ด้วยแบบสอบถามที่ถามนักท่องเที่ยวขณะเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 440 คน และแบบสอบถาม
ออนไลน์จานวน 672 คน ข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการสัมภาษณ์
ประกอบด้วยเจ้าของสถานประกอบการด้านที่พัก
และนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มที่ยังไม่เคย
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองโดยใช้แบบสอบถาม
และแบบสอบถามออนไลน์อีกด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางสร้างนวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองให้มี
ความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ของโครงการย่อยที่ 3 โดยศึกษาข้อมูลจากโครงการ
ย่อยที่ 1 และ 2 นามาสรุปผลแล้วนาเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
ประธานวัฒนธรรมจังหวัด และกลุ่มประชาชนเพื่อทวน
สอบความถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งการได้รับข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์อื่นเพิ่มเติม จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมด
นาเสนอในที่ประชุมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสารจานวน 6 คน โดยการสนทนากลุ่ม
เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมจังหวัด
ระนอง อาทิ ภาพที่นาเสนอ เนื้อหาเรื่องราวที่ดึงดูด
ความสนใจ คาพูดที่จดจาง่ายแสดงลักษณ์ของ
จังหวัดระนอง รวมทั้งกาหนดช่องทางการสื่อสาร
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วสามารถโต้ตอบ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับ
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชนที่อาจเป็น
นักท่องเที่ยวในอนาคตได้ สร้างต้นแบบและทดลอง
นาเสนอต้นแบบผ่านช่องทางที่กาหนดเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงพัฒนาต้นแบบให้
สมบูรณ์ แล้วจึงเผยแพร่และประเมินผลนวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมจังหวัด
ระนองจากเกณฑ์การเช้าชม การแบ่งปัน และการ
แสดงความเห็น เป็นต้น
ในส่วนของชุดโครงการวิจัยจะนาผลการวิจัย
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ทั้ง 3 โครงการมาสังเคราะห์เนื้อหาร้อยเรียงให้
เป็นเรื่องเดียวกันและนาเสนอผลสรุป
ผลการดาเนินงาน
การศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
จังหวัดระนองโดยแบบสอบถามพบว่าทุนทางสังคม
ปรากฏในลักษณะความร่วมมือในการทากิจกรรม
ร่วมกันของชุมชน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ความเชื่อถือหรือความไว้วางใจ
กันในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยหลายท่าน
เบญญาภา เศรษฐทัตต์ ( 2554, หน้า 3); สถาบัน
พระปกเกล้า (2553) การมีเครือข่ายทางสังคมโดยการ
รวมระหว่างชุมชนต่างๆในจังหวัดระนองเพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่จากผลการสัมภาษณ์พบว่า
ชุมชนที่มีลักษณะทุนทางสังคมเด่นชัดมากคือ บ้านใน
วงโฮมสเตย์ บ้านบางกล้วยนอก ชมรมเพลินไพรศรี
นาคา สมาชิกมีการรวมตัวกันทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น ทาให้ชุมชน
ได้รับการพัฒนา สร้างชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ด้วย
คนภายในชุมชนเอง ส่วนทุนทางวัฒนธรรมปรากฏใน
เรื่องของวัฒนธรรมประเพณี เช่นประเพณีวันสงกรานต์
ตักบาตรเทโว ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ ประเพณีเสด็จ
พระแข่งเรือ ประเพณีขึ้นถ้าพระขยางค์ วันฮารีรายอ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า อาทิ บ่อน้าร้อน ภูเขา
หญ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ศูนย์วิจัยป่าชาย
เลนหงาว และเกาะพยาม เป็นต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาทิ การทาหมวกยาง มีปราชญ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ
อาทิ ด้านช่างท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น วรรณกรรม เพลง
กล่อมเด็ก การละเล่นพื้นบ้านและอาหารการกิน จาก
การศึกษาของ ณปภัช รัตนวรรณกรและสุรินทร์
มหาวรรณ์(2557) พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมของบ้านแพ
ตาบลแม่เงา อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทุน
ทางวัฒนธรรมได้แก่ ศิลปกรรมไทใหญ่ กลุ่มจักสาน
กลุ่มตีมีด และการหีบอ้อยแบบโบราณรวม ทั้งทุนทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่
2
เช่นเดียวกับอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่ปรากฏ
แหล่งทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
รวมทั้งแหล่งนิเวศวิทยาด้านสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ อาทิ วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ตลาด
น้า แม่น้าลาคลอง สวนไม้ดอกไม้ประดับ พืชผล
การเกษตรอื่น ๆ (อนุชา ทีรคา-นนท์, สุภัควดี อภินันทร์,
เอกภพ โกมลชาต และสิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร, 2553)
การศึกษาการรับรู้ แรงจูงใจและความ
ต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและ
สแกนดิเนเวีย ผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยจะรับรู้จากเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว/
ญาติ นิตยสารการท่องเที่ยว Search Engine: Google
ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
รับรู้จากครอบครัว/ญาติ นิตยสารท่องเที่ยว เพื่อน/
เพื่อนร่วมงาน Search Engine: Google ส่วน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยคือ ต้องการพักผ่อนในสถานที่
สงบและเป็นธรรมชาติ แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่
แปลกใหม่ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์
และเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดระนองคือ น้าแร่
เกาะพยาม ซาลาเปาทับหลี กาหยู อุทยานแห่งชาติ
แหลมสน ส่วนแรงจูงใจมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
คือ ต้องการพักผ่อนในที่สงบและเป็นธรรมชาติ
แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ หลีกหนีความจาเจ
จากสถานที่เดิม ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ranee
(2012, p.55) พบว่านักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อพักผ่อน
เพื่อผ่อนคลาย ต้องการมาท่องเที่ยวสถานที่ใหม่
ๆ
ต้องการเรียนรู้และมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่
ๆ
และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
เห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดระนองคือเกาะพยาม
น้าแร่ ภูเขาหญ้า ป่าชายเลนหงาว วิคตอเรียพอยท์/
เกาะสอง
การค้นหาแนวทางสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระนองให้มีความเหมาะสมกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย พบว่า ความเป็นนวัตกรรม
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จากการระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
มุ่งที่รูปแบบการสื่อสารที่โต้ตอบระหว่างกันได้ทันที
โดยประสงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนาเสนอ
ข้อมูล อาทิ ประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐของจังหวัดระนอง นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างประเทศทั้งที่เคยและไม่เคยเดินทาง
มาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง กลุ่มสาธารณชนทั่วไป
ที่คาดหวังว่าอาจมาท่องเที่ยวในอนาคตให้เกิดการรับรู้
เรื่องราวคุณค่าทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดระนอง จากการนาเสนอผ่านช่องทาง
การสื่อสารที่กาหนดไว้ประกอบด้วย การสื่อสารผ่าน
โทรทัศน์ดิจิทัล และเฟสบุ๊ ค เช่นเดียวกับ National
tourism organizations in Europe (Stankov,
Lazic, and Dragicevic, 2010) ใช้เฟสบุ๊คเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพราะเฟสบุ๊คเป็นกลยุทธ์การตลาด
ที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะเฟสบุ๊คสามารถนาเสนอ
ได้ทั้งภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เล่าผ่านประสบการณ์ของตนเอง
แบบปากต่อปาก (word of mouth) เมื่อหลายคนพูด
ถึงเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง จะทาให้เนื้อหา
เรื่องราวของจังหวัดระนองแพร่กระจายในวงกว้าง
(buzz) เฟสบุ๊ ค ได้ออกแบบให้แตกต่างกันด้าน
การนาเสนออาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และเนื้อหาเรื่องราว
ภาษารวมทั้งคาหลักที่ใช้สื่อสาร เฟสบุ๊คสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย คือ “คนสร้างสื่อ ชวนเที่ยว
ระนอง” ส่วนเฟสบุ๊คสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย คือ “Koh Payam, Koh
Chang, Ranong Thailand” ปัจจุบันเฟสบุ๊คทั้งสอง
กลุ่มมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยเฉพาะเฟสบุ๊คของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีบุคลากรสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ เจ้าของสถาน
ประกอบการด้านที่พัก ผู้ทรงความรู้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมาก
ส่วนเฟสบุ๊คของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวียมีผู้เข้ามาติดตามจานวนหนึ่ง
สรุปและอภิปรายผล

การนาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
จังหวัดระนองที่ค้นพบแล้วนามาส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยสื่อสารไปยังผู้รับสารคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ตามพฤติกรรมการรับรู้ แรงจูงใจและความต้องการของ
แต่ละกลุ่มเป็นสิ่งที่หลายประเทศดาเนินการมาแล้ว
อาทิ ประเทศอังกฤษ จากกรณีศึกษาสี่แห่ง ได้แก่
Bishop’s Castle หมู่บ้าน Combe Martin เหมือง
ขนาดเล็ก Pershore และ Wales พบทุนทางสังคม
ที่ปรากฏในเทศกาลงานประเพณี ฟาร์มเกษตร
ศูนย์กีฬาและศิลปะ โบสถ์ การรวมกลุ่มของชุมชน
จดหมายข่าว เป็นต้น (Moseley & Pahl, 2007) ส่วน
Sumadi, Ardika, Ratna and Mariyah (2012)
พบว่าทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่บ้าน
Kuta
ที่บาหลี อินโดนีเซียเป็นแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ให้มาท่องเที่ยวจนกลายเป็นหมู่บ้านโลก โดยใช้
กระบวนการทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาหมู่บ้าน
Kuta อาทิ นวัตกรรมทางศาสนาการรักษาวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของตนเอง แม้ว่าการศึกษาส่วนมาก
จะศึกษาเรื่องนาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
มาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างประสบความสาเร็จ
ก็ตาม แต่ในมุมมองที่ต่างกันการท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
มีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอได้เช่นกัน เพราะตัวแปร
ทั้ง 3 คือ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกัน
และกัน ดังภาพที่ 1
การท่องเที่ยว
ทุนทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม

ทุนทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม

ภาพที1่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยว
ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องพัฒนาทั้ง
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ไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้มีความเข้มแข็งมิใช่พัฒนา
เพียงทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเท่านั้น
เพราะถ้าการท่องเที่ยวไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
การรวมกลุ่มทากิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดย
ความร่วมมือของคนในชุมชนย่อมไม่เกิดขึ้นและ
หากคนในชุมชนไม่ร่วมมือร่วมใจนาเสนอสิ่งที่
มีคุณค่าเผยแพร่สู่นอกชุมชน สาธารณชนทั่วไป
และนักท่องเที่ยวย่อมไม่รับรู้ ไม่ตระหนัก ไม่เห็น
ความสาคัญ และไม่ตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยชุดโครงการวิจัยทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ในการนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวและ
พัฒนาชุมชน ดังนี้
1.ข้อมูลทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
จังหวัดระนองที่ได้จากการวิจัย หน่วยงานภาครัฐ
ควรเข้าไปมีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาทุนต่าง ๆ
ที่มีอยู่แล้วด้วยการเสริมให้เข้มแข็งให้ชุมชนมีพลัง
อานาจดูแลตนเองสร้างความเจริญก้าวหน้าเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือชุมชนตนเองและ
ชุมชนอื่นได้
2.สนับสนุนการดารงอยู่ของทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมด้วยการจัดการความรู้ทั้งภายใน
ภายนอกชุมชน มุ่งให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
ภายใต้คาแนะนาของนักวิขาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
ให้มีผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ รูปแบบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนตนเอง
โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกชุมชน
3.ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวียเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ
และเอกชน จังหวัดระนอง กล่าวคือ ภาครัฐควรบริหาร
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความพร้อมที่จะ
ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา
ส่วนภาคเอกชนสามารถนาไปบริหารจัดการโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการให้นักท่องเที่ยว

พึงพอใจได้
4.นวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคมทุน
และทางวัฒนธรรมจังหวัดระนองผ่านทางเฟสบุ๊ค
นับว่าเป็นช่องทางที่เผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วและ
แพร่กระจายทั่วโลก ผู้รับสารเข้าถึงได้ง่ายสะดวก
สมาชิกเฟสบุ๊คเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่งสารในเวลา
เดียวกัน การท่องเที่ยวได้ปรับตัวจากการเป็น
e-tourism มาเป็น f-tourism มากขึ้น
5.การท่องเที่ยวจังหวัดระนองจะประสบ
ความสาเร็จได้ มิใช่เพียงพัฒนาทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมเท่านั้น ที่สาคัญคือการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครับ เอกชนและประชาชน
ในชุมชนให้มีความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวใน
ทิศทางเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจและ
รับผลประโยชน์ร่วมกัน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้มาจาก
ความช่วยเหลือและสนับสนุนของหน่วยงานและบุคคล
หลายท่าน จึงขอขอบพระคุณดังนี้
ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่เห็นคุณค่างานวิจัยมอบทุนอุดหนุน
ในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ ที่สนับสนุนการเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทาวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
ที่กรุณาให้คาแนะนาปรึกษาและให้ความอนุเคราะห์
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการจนกระทั้งโครงการสาเร็จลุล่วง
ลงได้ด้วยดี
ขอบพระคุณหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
ในจังหวัดระนองที่ช่วยเหลือด้านข้อมูลและเป็นผู้นา
เดินทางลงสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ
ขอบพระคุณสมาชิกนักวิจัยทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากใน
การเดินทาง และมีความสามัคคีจนกระทั่งการทางาน
บรรลุผลสาเร็จ
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Innovative Communication of Social Capital and Cultural Capital for Promoting Tourism
: Ranong Province.
นวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ปิติมนัส บรรลือ1, มีนา เชาวลิต2, นวพร ทองนุช3
ABSTRACT
Innovation communication and social
capital cultural capital to promote tourism in this
province is a qualitative research. Which defines
Conduct Study in two parts. Part one: A research
synthesis projects on social capital and cultural
capital of Ranong and recognition and incentive
travel needs of tourists in Ranong, Thailand and
tourists in European countries and Scandinavia.
Part two: use focus group discussions with media
professionals and academics to communicate
using a random sample specific. Objectives
(1) To determine the content of communication ,
social capital and cultural capital to promote
tourism in the province to create awareness,
motivation and desire to tourists visiting Thailand
and Europe, and Scandinavia. (2) To prototype
innovative communication , social capital and
cultural capital to promote tourism in the province
for tourists visiting Thailand and Europe, and
Scandinavia . (3) To evaluate the performance of
innovation communication social capital and

1

ปิติมนัส บรรลือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 0-2160-1500 E-mail : pitimanus.bu@ssru.ac.th
2
รศ.มีนา เชาวลิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
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กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1500 E-mail : nawapon.th@ssru.ac.th

cultural capital to promote tourism Ranong
province. Result of Research is Innovative
communication, social capital and cultural capital.
Created by young and people of Ranong. Effective
communication innovations after the viewing.
Found that (1) everyone wants to travel to Ranong
province is the very highest level. (2) Information
and experience about Ranong at a high level.
(3) The data shows the strengths of each of the
attractions at a high level. (4) The data shows a
lifestyle that is unique to the province is
moderate.
Keywords: innovation communication, social
capital, cultural capital, tourism promotion,
Ranong province.
บทคัดย่อ
งานวิจัย นวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้กาหนดวิธีการ
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 การ
สังเคราะห์งานวิจัย จากโครงการวิจัยทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดระนอง และโครงการ วิจัย การ
รับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียส่วนที่ 2 การสนทนากลุ่ม
กับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนักวิชาการด้านการสื่อสาร
โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
มี
วัตถุประสงค์ (1)เพื่อกาหนดเนื้อหาการสื่อสารทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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จังหวัดระนองที่สามารถสร้างการรับรู้ แรงจูงใจ และ
ความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
(2)เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองที่เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
(3)เพื่อประเมินต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสารทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระนอง ผลของการวิจัยครั้งนี้ คือ ต้นแบบ
นวัตกรรมการสื่อสารที่ประกอบขึ้นจากข้อมูลทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นโดยกลุ่มเยาวชน
และประชาชนจังหวัดระนอง เผยแพร่และหา
ประสิทธิภาพ ต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสาร 4 ด้าน
ภายหลังการรับชม พบว่า (1)ทุกคนอยากเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดระนองอยู่ในระดับมากที่สุด (2)การให้
ข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับจังหวัดระนองอยู่ใน
ระดับมาก (3)การให้ข้อมูลแสดงถึงจุดเด่นของสถานที่
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ในระดับมาก (4)การให้ข้อมูล
แสดงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองอยู่ใน
ระดับปานกลาง
คาสาคัญ : นวัตกรรมการสื่อสาร, ทุนทางสังคม,ทุนทาง
วัฒนธรรม, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, จังหวัดระนอง
บทนา
การสื่อสารรูปแบบดั้งเดิมที่บริษัทนาเที่ยวหรือ
หน่วยงานภาครัฐเลือกใช้ เพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้
รู้จักและตื่นเต้นไปกับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สวยงาม
หรือความแปลกใหม่ แตกต่างจากที่นักท่องเที่ยวเคยมี
ประสบการณ์ ส่วนมากจะเป็นหนังสือคู่มือการท่องเที่ยว
โบรชัวร์ที่มีเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ของจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวที่ต้องการนาเสนอเพียงฝ่ายเดียว
ปัจจุบัน การสื่อสารประเภทคาพูดแบบปากต่อปาก
(word of mouth: WOM) จากการศึกษาของ Blose &
Pan (2008) พบว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพล
สร้างความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวได้มาก
ซึ่งถ้าเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยใช้บุคคลเป็น
สื่อ การแพร่กระจายข่าวสารย่อมอยู่ในวงแคบ แต่

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารพัฒนาไปรวดเร็วมาก
การสื่อสารแบบปากต่อปากจึงเปลี่ยนวิธีการโดยใช้ผ่าน
สื่อสังคมหรือที่เรียกว่า โซเชียลมีเดีย ( social media)
โดยนักท่องเที่ยวจะเขียนข้อความผ่านบล็อก (blogs)
ข้อความนี้เหมือนกับพูดด้วยปากบอกกันต่อ ๆ ไป โดยที่
ผู้อ่านจะเข้าไปเปิดอ่าน และแสดงความคิดเห็นจน
จุดหมายปลายทางบางแห่ง หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
บางประเภท ถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในระบบ
ออนไลน์ ดังนั้น โซเชียลมีเดีย จึงเป็นนวัตกรรมการ
สื่อสารแบบใหม่ ที่มิได้เป็นการสื่อสารทางเดียวที่มาจาก
ผู้ให้บริการหรือผู้นาเสนอสินค้าเท่านั้น แต่หากเป็นการ
สื่อสารที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายสังคม(social network)
ที่ผู้มีความรู้มีประสบการณ์ สามารถร่วมแชร์ข้อมูล และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและนักท่องเที่ยวก็สามารถ
เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นได้เช่นกัน
ก่อนปี ค.ศ. 2006 โซเชียลมีเดียได้เริ่มเข้ามา
แทนที่แหล่งข้อมูลสารสนเทศแบบดั้งเดิม( Jebsen,
2006)และในเวลาต่อมาโซเชียลมีเดียก็ได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม ของบุคคล การใช้โซเชียลมีเดีย มี
ลักษณะเป็นการสื่อสารเชิงเสมือน ที่เป็นเครือข่ายด้าน
ความรู้ที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ปัจจุบัน
โซเชียลมีเดียเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ใช้อินเ ทอร์เน็ตนิยม
ชมชอบและสนุกสนาน เฟสบุ๊ค อ้างว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้
มากกว่า 750 ล้านคนทั่วโลก ใช้เวลาเล่นมากกว่า
700,000 ล้านนาทีต่อเดือน (Facebook, 2011) ส่วน
ทวิตเตอร์กล่าวว่า มีผู้ใช้ถึง 175 ล้านคน มีการโพสเฉลี่ย
ประมาณ1,000 ล้านทวีตต่อสัปดาห์ (Twitter, 2011)
เช่นเดียวกับ ยูทูบ ที่บอกว่ามีผู้เปิดยูทูบในแต่ละวันถึง
3,000 ล้านวิดีโอ (Youtube, 2011) และคาดคะเนว่ายัง
มีผู้ใช้บล็อกถึง 170 ล้านบล็อกทั่วโลก ( Blog Pulse,
2011) ในด้านการท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภคได้รับ
อิทธิพลจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยทาให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงแผนการท่องเที่ยว (Buharis &
Low, 2008) จึงมีการพยากรณ์ว่า โซเชียลมีเดีย จะมี
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมากมาย ในปี ค.ศ.
2008 พบว่าคนอเมริกันที่ใช้ออนไลน์ร้อยละ 82 จะเช็ค
ข้อมูลออนไลน์สาหรับการท่องเที่ยว และสัมพันธ์กับการ
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ตัดสินใจ (e Marketer, 2008) การที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบโซเชียลมีเดีย เพราะเขาสามารถสื่อสารกับใครก็ได้
อาทิ นักท่องเที่ยวคนอื่นที่ตนสามารถรับรู้ถึงข้อมูลจาก
ประสบการณ์ ผ่านการเล่าเรื่องราวของพวกเขาทั้งหลาย
มาประกอบการตัดสินใจ White (2010)ได้แนะนาว่า
การเดินทางท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับภาพในเฟสบุ๊ค
ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เข้ามาดูภาพเหล่านั้นและ
ภาพก็สามารถนาไปสู่การวางแผนท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น
การท่องเที่ยวในปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกหาข้อมูลด้วย
ตัวเองบนโลกออนไลน์ซื้อขายสินค้าและบริการรวมทั้ง
สื่อสารกับคนอื่น บนอินเทอร์เน็ต ผ่านโซเชียลมีเดียและ
สมาร์ทโฟน การพัฒนาข้อมูลที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ทาขึ้นเอง
เช่นบล็อก(blogs)และเครือข่ายสังคม (social network)
เนื่องจากนักเดินทางสามารถแบ่งปันประสบการณ์พูดคุย
เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและหาคาแนะนาจากนัก
เดินทางคนอื่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกสร้างขึ้นโดย
ผู้บริโภคและเพื่อผู้บริโภคทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีคุณภาพสูง
ทันต่อเหตุการณ์และไม่มีอคติ (eTAT 1/2555) ร้อยละ
10 ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้เพื่อการค้นหาแผนที่
การท่องเที่ยว ร้อยละ 40 จองสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 70 ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วน
หนึ่งของสังคมออนไลน์ หรือ 1 ใน 3 ได้รับอิทธิพลจาก
บุคคลอื่น ๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนั้นการใช้
Social media เพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสาคัญอย่างจริงจัง (eTAT 1/2555)
ระนองเป็นจังหวัดซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
สวยงาม อาทิ เกาะต่างๆ ชายหาด ภูเขา ป่าไม้ น้าตก มี
สัญลักษณ์เมืองท่องเที่ยวห้าน้า คือ น้าแร่ น้าทะเล น้า
คลอง น้าฝน และน้าตก ระนองมีทุนทางสังคมซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่
ในโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย แต่ทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้กลับมิได้สื่อสารให้นักท่องเที่ยว
และคนทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งเท่ากับเป็นการทิ้งโอกาสที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งจากการวิจัย
โครงการ 1 เรื่อง ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดระนองได้พบว่าจังหวัดระนองมีทุนทางสังคม

และทุนทางวัฒนธรรมมากมาย ทุนทางสังคมในเรื่อง
ของความเชื่อถือไว้วางใจในสมาชิกครอบครัว ชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดจากการสารวจ
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง มีการรวมกลุ่มใน
รูปขององค์กร ชมรม เครือข่ายต่างๆมากมายเพื่อให้
ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีเช่นกลุ่มอาชีพทางการ
ประมง ทางการเกษตร กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนชุมชน
กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มบริหารงาน
ท้องถิ่น กลุ่มทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ในเรื่อง
ทุนทางวัฒนธรรมก็มีจานวนมากมายในเรื่องของ
วัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ
เทศกาลกาหยู งานพ่อท่านคล้าย ประเพณีสวด
กลางบ้าน ประเพณีขึ้นถ้าพระขยางค์ ไหว้หลา ประเพณี
ชักพระ ประเพณีหุ้มผ้าพระเจดีย์เป็นต้น ประเพณีการ
แสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเกป่า ระบาร่อนแร่ การแสดง
กลองยาว ระบาตาเคย การแสดงเพลงเรือ ระบาตันหยง
ระบารองเง็ง เข็นครกขึ้นภูเขาหญ้าเป็นต้น วิถีการ
ดาเนินชีวิต เช่น ท่าเรือท่าต้นสน บ้านแหลมนาว
ชุมชนบ้านบางกล้วยนอก งานอาบน้าแร่แลระนอง เป็น
ต้น พืชพรรณประจาท้องถิ่นเช่น กาหยู ซาลาเปาทับหลี
โรตีหงาว กะปิ อาหารทะเล อาหารพี้นบ้าน มังคุด199 ปี
พึชผัก (ใบเหลียง, สะตอ) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อกาหนดเนื้อหาการสื่อสารทุนทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ที่สามารถสร้างการรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการ
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
2. เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองที่เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
3. เพื่อประเมินต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสารทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระนอง
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ระเบียบวิธีวิจัย
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
แสดงผลการวิเคราะห์โดยการพรรณาและนาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนักวิชาการด้านการสื่อสาร เพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการผลิตต้นแบบนวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
สามารถระบุ
ขั้นตอนดาเนินการโดยละเอียดดังนี้
1.คณะผู้วิจัย สังเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลการวิจัย
โครงการวิจัยที่ 1 เรื่อง “ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมจังหวัดระนอง” และผลการวิจัยโครงการวิจัย
ที่ 2 เรื่อง “การรับรู้ แรงจูงใจและความต้องการมา
ท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย”
ผนวกกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชน
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนองเป็นข้อมูลตั้งต้น
- นาเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูลต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
และนักวิชาการด้านการสื่อสาร เพื่อระดมความคิดเห็น
ในการเลือก พื้นที่หรือสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักของ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่ม นักท่องเที่ยว ชาว ต่างชาติ
หรือ เป็น พื้นที่หรือสถานที่ซึ่งไม่เคยรู้จัก และถูกค้นพบ
ใหม่ มีความเหมาะสมในการบันทึกภาพที่ สามารถสื่อถึง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดระนอง ที่โดดเด่น
และสวยงาม เพื่อประกอบ นวัตกรรมการสื่อสารทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระนอง ก่อนการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายผ่าน
ช่องทางที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะผู้วิจัยดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปความคิดเห็นจากการระดม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนักวิชาการด้าน
การสื่อสาร 2.นาผลการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปความ
คิดเห็นเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนักวิชาการด้าน
การสื่อสาร เพื่อดาเนินการสร้างนวัตกรรมและสื่อ
ทดสอบ
- นาเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปความคิดเห็น
ต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนักวิชาการด้านการสื่อสาร
เพื่อร่วมกันหารูปแบบ และช่องทางการเผยแพร่ที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่ในการดาเนินการ

สร้างนวัตกรรมและสื่อทดสอบที่สามารถ
สื่อถึง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นจังหวัดระนอง ก่อให้เกิด
การรับรู้และสร้างแรงจูงใจ และความต้องการมา
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย ได้เป็น
อย่างดี
- นาเสนอนวัตกรรมและสื่อทดสอบ ต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อและนักวิชาการด้านการสื่อสาร เพื่อ หาข้อบกพร่อง
ครั้งสุดท้ายก่อนการสร้างชุดการเรียนรู้ เผยแพร่สู่
สาธารณะ 3. นวัตกรรมการสื่อสารที่สมบูรณ์ จากการ
สังเคราะห์ผล โครงการวิจัย “ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมจังหวัดระนอง ” ร่วมกับ โครงการวิจัย เรื่อง
“การรับรู้ แรงจูงใจและความต้องการมาท่องเที่ยว
จังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย โดย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อและนักวิชาการด้านการสื่อสาร ดาเนินการสร้าง
ชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการสื่อสารผ่าน
กิจกรรมอบรมการสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร ทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระนอง สู่เยาวชนและประชาชนจังหวัดระนอง
และ 4. ขั้นเผยแพร่นวัตกรรมการสื่อสาร ทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง ที่สร้างขึ้นโดยเยาวชนและประชาชนจังหวัด
ระนองผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพก่อนดาเนินการ
วัดผลเพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการสื่อสารใน
ขั้นตอนต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสาร ทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง
เนื้อหาควรประกอบไปด้วยภาพทุนทาง
วัฒนธรรมในลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ที่กระจายตาม
พื้นที่ในทุกอาเภอของจังหวัดระนอง ได้แก่ อาเภอกระ
บุรี อาเภอละอุ่น อาเภอเมือง อาเภอกะเปอร์ อาเภอสุข
สาราญ แบ่งตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว โดยเลือก
สถานที่ซึ่งมีความสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ โดด
เด่น และง่ายต่อการจดจา ควรเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จัก
แต่เดิมประกอบกับ สถานที่ซึ่ง ถูกค้นพบใหม่ ไม่ได้เป็นที่
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รู้จัก ในกลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
นามาประกอบ
นวัตกรรม การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เพื่อ
สร้างการจดจาที่ดีกว่าการนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
หลายแห่งที่มีลักษณะซ้ากัน เทคนิคการนาเสนอใน
ลักษณะภาพประกอบดนตรี เสริมกราฟิกตัวอักษรที่เป็น
Keywords (Koh payam, Koh chang, Ranong,
Thailand) ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพราะ
นวัตกรรมการสื่อสาร ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง แพร่
ผ่าน Social media เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย ซึ่ง
ประกอบด้วยหลายประเทศ มีภาษาประจาชาติที่
แตกต่างกัน อีกทั้งการเลือกใช้เพียงดนตรีประกอบเสริม
กราฟิกตัวอักษรยังเป็นการลดความสนใจในการฟังบท
บรรยายและเป็นการเพิ่มการรับรู้จากการ
รับชม
ภาพประกอบนวัตกรรมการสื่อสารมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
- ต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ควรประกอบด้วยภาพนิ่ง
มากกว่าภาพเคลื่อนไหวและเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงามตามความเป็นจริงหรือได้รับการตกแต่งสีสรรให้
สวยงามเกินจริงสาหรับการเดินทางเพื่อไปบันทึกภาพใน
ลักษณะ Selfie หรือเป็นภาพที่มีผู้คนและนักท่องเที่ยว
การทากิจกรรมในลักษณะต่างๆ
- ต้นแบบนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ควรประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหวมากกว่าภาพนิ่ง และ
เป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวประเภททิวทัศน์ที่สวยงาม
ตามความเป็นจริง และที่สาคัญไม่ควรมีภาพสถานที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาประกอบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สรุปและอภิปรายผล
จากที่คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างนวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางในสองลักษณะ
1. ช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อแบบดั้งเดิม หรือสื่อ
หลัก คือ การออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์
2. ช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social
media
พบว่า การเผยแพร่โดยการออกอากาศผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นจานวนมาก
ที่สุด แต่ไม่สามารถระบุจานวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยได้อย่างชัดเจน รวมถึงการ
ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ ภายหลังการรับชมนวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองที่ออกอากาศผ่านสื่อ
โทรทัศน์
ในส่วนช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
Social media ในกลุ่มที่ 1 สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยใช้ Facebook “คนสร้างสื่อ ชวนเที่ยวระนอง” เพื่อ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ภายหลังการรับชมคลิปวีดิ
ทัศน์ พบว่า การใช้ Social media สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของสมาชิกในกลุ่มได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ วันที่เริ่ม
เข้ามาเป็นสมาชิก เพศ อายุ อาชีพ รวมถึงจังหวัดที่
สมาชิกพักอาศัย นอกจากนี้ยังทราบถึงการมีส่วนร่วมใน
กลุ่มทุกลักษณะ ตั้งแต่การ Like Post Comment
Share อีกด้วย สาหรับข้อมูลในกลุ่ม ที่ 1 สาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
จานวนการรับชมในส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพนิ่งสูงกว่า
การรับชมในส่วนของคลิปวีดิทัศน์ และจานวนการเพิ่ม
กระทู้ใหม่ในกลุ่ม หรือการเพิ่มกระทู้ของสมาชิกที่มี
เนื้อหา รูปภาพไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ส่งผลต่อการเลือก
ออกจากกลุ่มของสมาชิกในส่วนช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ Social media ในกลุ่ม ที่ 2 สาหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยใช้ Facebook Page “Koh
Payam, Koh Chang, Ranong Thailand” เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย และใช้แบบสอบถามออนไลน์
ภายหลังการรับชมคลิปวีดิทัศน์
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พบว่า การใช้ Social media สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของสมาชิกในกลุ่มได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ วันที่เริ่ม
เข้ามาเป็นสมาชิก เพศ อายุ อาชีพ รวมถึงประเทศหรือ
เมืองที่สมาชิกพักอาศัย นอกจากนี้ยังทราบถึงการมีส่วน
ร่วมในกลุ่มทุกลักษณะ ตั้งแต่การ
Like
Post
Comment Share อีกด้วย สาหรับข้อมูลในกลุ่ม ที่ 2
สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สมาชิกในกลุ่มมีจานวน
การรับชมในส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพนิ่งและคลิปวีดิ
ทัศน์ไม่แตกต่างกัน แต่การมีส่วนร่วมในภาพที่ปรากฎ
สัญลักษณ์ของสถานที่ทางศาสนา อาทิ วัด โบสถ์ จะพบ
การมีส่วนร่วมต่ากว่าภาพที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ ประเภท ภูเขา ทะเล หรืออาจออกจากกลุ่ม
สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคน

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง โดยทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจาปี2557-2558 สาเร็จลุล่วงด้วยความกรุณา
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ที่กรุณาให้
คาปรึกษา แนะนาตลอดระยะ เวลาดาเนินโครงการ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาชิกกลุ่ม
Facebook, Fan Page และผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ทุกท่าน
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Thai, European and Scandinavian Tourists’ Perceptions Motivation
and Desire to Travel in Ranong Province
การรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
วิภาณี แม้นอินทร์1, เรวดี ไวยวาสนา2
ABSTRACT
The purposes of the research were 1. to
examine Thai, European and Scandinavian
tourists’ perceptions motivation and desire
to travel in Ranong Province. 2. to study the
decision of Thai, European and Scandinavian
tourists who selected Ranong as a tourism
destination. 3. To guide the creation of
innovative communication, social capital and
cultural capital to promote tourism Ranong
Province. The research was conducted based
on mixed method of quantitative, group of
Thai, European and Scandinavian tourists who
traveled to Ranong Province and outside
Ranong Province, 440 questionnaires, group of
Thai, European and Scandinavian tourists .
Data was gathered using questionnaires, online
questionnaire posted on the web site and the
online media, 672 online questionnaires, and
12 key performance group discussion.
The findings of the research were 1.
Thai, European and Scandinavian Tourists’
1

วิภาณี แม้นอินทร์ คณะวิทยาการจัดกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1504 E-mail : wipanee.ma@ssru.ac.th
2
เรวดี ไวยวาสนา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2160-1504 E-mail : rewadee.wa@ssru.ac.th

perceptions of tourism Ranong Province
different. But there are similarities in the
motivation and desire to travel Ranong. 2. The
decision to travel Ranong Province of Thai,
European and Scandinavian Tourists is no
different. 3. Guidelines to create innovative
communication, social capital and cultural
capital to promote tourism in Ranong Province,
access to Thai, European and Scandinavian
Tourists should be considered by the selection
of media exposure. trust in information and
publishing channels, as well as the
attractiveness of the destinations, innovative
communication prepared to be targeted as
well.
Keywords: Perceptions, Motivation, Desire,
Thai, European and Scandinavian Tourists
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการรับรู้ แรงจูงใจ และความ
ต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและ
สแกนดิเนเวีย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาการรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการมาท่องเที่ยว
จังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
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นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียที่เลือก
จังหวัดระนองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ 3) เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง โดยโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการย่อยหนึ่งใน
สามโครงการของชุดโครงการวิจัย “ทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง”
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้
เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบผสมแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว ในจังหวัด ระนอง ขณะทาการเก็บข้อมูล ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก
(accidental
sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในพื้นที่ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทุกอาเภอประกอบด้วย อาเภอ
เมือง อาเภอละอุ่น อาเภอกระบุรี อาเภอกะเปอร์ และ
อาเภอสุขสาราญและนอกพื้นที่จังหวัดระนอง กลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 44 0 คน กลุ่มที่สองคือ
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวีย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์
โดย ใช้วิธีโพสต์แบบสอบถามไว้ตามเว็บไซด์และสื่อ
ออนไลน์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (
E-mail)
Facebook เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 6 72 คน
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS for
windows สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละและ
อัตราส่วนร้อย นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 12 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ด้วย การการสนทนา กลุ่ม
(Focus Group Discussion) ผลการวิจัยมีดังนี้
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวจังหวัดระนองที่แตกต่างกัน แต่กลับมี
ความคล้ายคลึงกันในด้านแรงจูงใจและความต้องการ
มาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

2. กระบวนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ให้เข้าถึง นักท่องเที่ยว
ทั้ง ชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและ
สแกนดิเนเวีย ควรพิจารณาจากการเลือกเปิดรับสื่อ
ความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารและช่องทางที่เผยแพร่
ตลอดจนความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว การจัดทา
นวัตกรรมการสื่อสารจะสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ชัดเจน
คาสาคัญ :
การรับรู้, แรงจูงใจ, การตัดสินใจ,
นักท่องเที่ยวชาวไทย, นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวีย
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ
ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นที่มาของรายได้และ
การจ้างงานสาขาต่าง ๆ และมีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจอื่น
ในประเทศเติบโต อาทิ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจ
การจัดการเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีกและ
ร้านอาหาร เป็นต้น แนวคิดดังกล่าวนี้ปรากฏชัดเจน
ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
ซึ่งระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การขยายตัวสูง มีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่ง
รายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้าง
งาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้
การท่องเที่ยวยังมีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึง
การค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว จะ มีบทบาทสาคัญใน
การสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจ
ฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554, หน้า 1)
สาหรับประเทศไทยอัตราการขยายตัวของจานวน
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นักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2553 มีสูง
ถึงร้อยละ 7.51 โดยในปี พ.ศ. 2553 มีจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงเกือบ 16 ล้านคน (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2555) ข้อมูลการรายงานขั้นสุดท้ายโครงการ
สารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ
กลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2) สรุป
ข้อมูลสาคัญได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกเดินทาง
มาประเทศไทยพิจารณาจากความสวยงามของสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่
มากที่สุดใกล้เคียงกันคือร้อยละ 60 และ ร้อยละ 59
ตามลาดับ ความน่าสนใจของวัฒนธรรมร้อยละ 50
ความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่
และความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวร้อยละ 47
สาหรับแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมาจากการ
ความต้องการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ต้องการผ่อนคลาย
ร่างกาย จิตใจและการดูแลสุขภาพมากที่สุดถึงร้อยละ56
ต้องการสนุกกับสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มที่และสัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างเท่ากันคือ
ร้อยละ 27 สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากการบอกต่อ
จากเพื่อนสมาชิกในครอบครัวสูงถึงร้อยละ 50 ตัวแทน
บริษัทนาเที่ยวร้อยละ 25 เว็ป ไซด์และหนังสือแนะนา
การท่องเที่ยวร้อยละ 19 โฆษณาในสื่อต่าง ๆ ร้อยละ
16 รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติยังรับรู้ว่าสิ่งที่ไม่ควร
พลาดเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย คือ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอารามร้อยละ 37
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย อาหาร
ไทยร้อยละ 23 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)
สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ประกอบด้วยจังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรังนั้น จากสถิติพบว่า
เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียที่
เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน เพื่อมา
พักผ่อนและหนีหนาว เพราะฝั่งอันดามันมีอากาศที่
อบอุ่น โดยมาพานักเป็นระยะเวลานาน มีความชื่นชอบ
ธรรมชาติทางทะเล อาบแดด ดาน้า เล่นเรือยอร์ช ขี่ม้า
สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อาหารอร่อย

และที่สาคัญแต่ละจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวียที่หนีอากาศหนาวเย็นได้
จังหวัดระนองเป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน
มี ชายฝั่งทะเลอันดามั นที่มี ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน
เส้นทางที่คดเคี้ยว ทิวทัศน์สวยงามมีเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศสหภาพเมียนมาร์
มีทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม
มีแหล่งน้าพุร้อนหรือน้าแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าแร่ซึ่งมีคุณสมบัติน้าแร่บริสุทธิ์
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกเนื่องจากไม่มีกามะถัน แต่
จังหวัดระนองก็มีจุดอ่อนด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดที่ยังไม่เป็นที่นิยม นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก
จังหวัดระนองส่งผลให้ การมาเยี่ยมเยือนน้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สอดคล้องกับ
การกาหนดศักยภาพของของพื้นที่ การท่องเที่ย วของ
กลุ่มจังหวัดอันดามันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พบว่า จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา อยู่ในกลุ่มที่มี
ศักยภาพการท่องเที่ยวสูง สาหรับจังหวัดตรังและระนอง
อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวปานกลางและต่า
ตามลาดับ (ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 2555)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อเทียบกับ
ศักยภาพของจังหวัดระนองที่มีทรัพยากรที่สวยงามทั้ง
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไม่แพ้แหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งอื่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งก็
มาจาก “ทุน” ที่จังหวัดระนองมี จังหวัดระนองจึงน่าจะ
มีศักยภาพในการแข่งขันและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากรายงานขั้นสุดท้าย
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยว
ต่างชาติฯ ( 2554) ที่ระบุว่า สา เหตุที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเลือกเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากพิจารณา
ถึง ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ความต้องการการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ต้องการผ่อน
คลายร่างกาย จิตใจ และดูแลสุขภาพ รวมทั้งความพึง
พอใจในอาหารไทย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น การ
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Spa & Wellness และสถานที่ซื้อ
สินค้า
หากพิจารณาถึงปัจจัย ต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว
และเหมาะสมเป็นจุดหมายปลายทาง ( destination)
ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ไทย นักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย ได้ แต่จากข้อมูล
พบว่า ในบรรดาจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นั้น จังหวัด
ระนองมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยียนน้อยมาก
ดังนั้น ผู้วิจัย จึง เล็งเห็นถึงความสาคัญ ใน
การศึกษาการรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการ
มาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาจังหวัดระนอง แต่ยังมี
ปริมาณไม่มากนัก เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว แรงจูงใจ
และความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว รวมทั้ง
กระบวน การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ทั้งสองกลุ่ม
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษา ครั้งนี้ ไปเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์
ทุนทางสังคมในโครงการที่ 1 การศึกษาทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดระนอง เพื่อดาเนินการจัด
ประชุมภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ชุมชน ในการร่วมกัน
วางแผนส่งเสริมทุนทางสังคมในการพัฒนาสื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอันย่อมจะเป็นประโยชน์ในการใช้กลยุทธ์
ทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิด
การเดินทางท่องเที่ยวในโครงการที่
3 นวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ในการวิจัยการรับรู้ แรงจูงใจ
และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย มีดังนี้
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ แรงจูงใจ และความ
ต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและ
สแกนดิเนเวีย
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวียที่เลือกจังหวัดระนองเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว
3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม
การสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยการรับรู้ แรงจูงใจและความต้องการ
มาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
เป็นการวิจัย แบบผสม ประกอบด้วย การวิจัย แบบเชิง
สารวจ ( survey research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบไปด้วยประชากรกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวียที่เดินทางมาท่องเที่ยว จ.ระนอง ขณะ
ทาการเก็บข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก
(accidental sampling) ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของทุกอาเภอประกอบด้วย อาเภอเมือง อาเภอละอุ่น
อาเภอกระบุรี อาเภอกะเปอร์ และอาเภอสุขสาราญ
และนอกพื้นที่จังหวัดระนอง จานวนทั้งสิ้น 44 0 คน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวีย ใช้วิธีโพสต์แบบสอบถามไว้ตามเว็บ
ไซด์และสื่อออนไลน์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) Facebook เป็นต้น จานวนทั้งสิ้น 6 72 คน
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละและอัตราส่วนร้อย นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
จานวน 12 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ด้วย การ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วิเคราะห์
ข้อมูลจากเนื้อหาของคาตอบ
ผลการดาเนินงาน
ผลการวิจัยการรับรู้ แรงจูงใจและความต้องการ
มาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
มีดังนี้
1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองของ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย พบว่า
1.1 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามใน
พื้นที่ที่ลงเก็บข้อมูล
นักท่องเที่ยวชาวไทย รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวจังหวัดระนองจากสื่อต่าง ๆ มากที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว /ญาติ /เพื่อน
หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว
สกู๊ป/สารคดีการท่องเที่ยวกับ Search Engine: Google
และเว็ปไซต์ของททท.
ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวียรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
จังหวัดระนองผ่านทางสื่อต่าง ๆ มากที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว นิตยสารการ
ท่องเที่ยว ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว Search Engine:
Google และสมาชิกในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
1.2 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์
นักท่องเที่ยวชาวไทยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวจังหวัดระนองผ่านทางสื่อต่าง ๆ มากที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว /ญาติ /เพื่อน
หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว Search Engine: Google
เว็ปไซต์ของททท.กับนิตยสารการท่องเที่ยว
และ
Facebook
ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวียรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
จังหวัดระนองผ่านทางสื่อต่าง ๆ อันดับหนึ่ง คือ สมาชิก
ในครอบครัว /ญาติ /เพื่อน อันดับรองลงมาคือ โฆษณา
ทางโทรทัศน์ หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว ศูนย์บริการ
ข้อมูลนักท่องเที่ยว และเว็ปไซด์ของจังหวัดระนอง
2. แรงจูงใจของ นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง พบว่า
2.1 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามขณะ
ในพื้นที่ที่ลงเก็บข้อมูล

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 5 อันดับแรกโดย
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย คือ ต้องการพักผ่อนใน
สถานที่สงบและเป็นธรรมชาติ มีน้าแร่ธรรมชาติที่
บริสุทธิ์มีคุณภาพติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกที่ไม่มี
กามะถัน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและ
สมบูรณ์ สร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคน
ใกล้ชิด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นแนวคิดเรื่องเมือง
น้าแร่และเมืองสุขภาพ ตามลาดับ
ในขณะที่แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดระนอง 5 อันดับแรกโดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ย คือ ต้องการพักผ่อนในสถานที่สงบและเป็น
ธรรมชาติ หลีกหนีความจาเจจากสถานที่เดิม ๆกับ
แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ ต้องการฟื้นฟู
ร่างกาย จิตใจและสุขภาพ สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และเป็นเมืองที่สงบและคงวิถีชีวิต
แบบเดิม ตามลาดับ
2.2 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 5 อันดับแรกโดย
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย คือ
ต้องการพักผ่อนใน
สถานที่สงบและเป็นธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ มีน้าแร่ธรรมชาติที่
บริสุทธิ์มีคุณภาพติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกที่ไม่มี
กามะถัน หลีกหนีความจาเจจากสถานที่เดิม ๆ และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นแนวคิดเรื่องเมืองน้าแร่และเมือง
สุขภาพ ตามลาดับ
ในขณะที่แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 5 อันดับแรกโดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ย คือ แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่
ต้องการพักผ่อนในสถานที่สงบและเป็นธรรมชาติ หลีก
หนีความจาเจจากสถานที่เดิม ๆกับค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น สัมผัสวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, สร้างความสัมพันธ์กับคน
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ในครอบครัวและคนใกล้ชิด, ต้องการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ
และสุขภาพ, ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว, มี
เส้นทางท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม, เป็นเมือง 2
วัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ และเป็นเมืองที่สงบและคงวิถี
ชีวิตแบบเดิม ตามลาดับ
3. การตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวีย
3.1 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ในพื้นที่ที่ลงเก็บข้อมูล
ปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทย มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มีความสวยงามและสมบูรณ์ เป็นเมืองที่สงบและคงวิถี
ชีวิตแบบเดิม และแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
และยังไม่เป็นที่รู้จัก
ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวียตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองด้วยเหตุผล มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความสวยงามและสมบูรณ์
เป็นเมืองที่สงบและคงวิถีชีวิตแบบเดิม และยังไม่เคย
เดินทางมาท่องเที่ยว
3.2 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์
ปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมีความสวยงามและสมบูรณ์ เป็นเมืองที่สงบ
และคงวิถีชีวิตแบบเดิม และสนใจดูแลสุขภาพด้วยวิถี
ธรรมชาติ
ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวียตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองด้วยเหตุผล มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยังไม่
เคยเดินทางมาท่องเที่ยวและสนใจดูแลสุขภาพด้วยวิถี
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวมีความแปลกใหม่ไม่เหมือน
ที่อื่น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความสวยงาม
และสมบูรณ์

4. สิ่งที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงมากที่สุดของ
จังหวัดระนองในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
4.1 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ในพื้นที่ที่ลงเก็บข้อมูล
สิ่งที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงมากที่สุด
ของจังหวัดระนองในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้าแร่ เกาะพยาม
ซาลาเปาทับหลี กาหยู/เม็ดมะม่วงหิมพานต์
และ
คอคอดกระ
ในขณะ ที่สิ่งที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียง
ของจังหวัดระนอง ในมุมมองของ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย มากที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ เกาะพยาม น้าแร่ ภูเขาหญ้า ป่าชายเลนหงาวกับ
วิคตอเรียพอยต์/เกาะสอง และถ้าพระขยางค์กับเขาฝาชี
4.2 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์
สิ่งที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงมากที่สุด
ของจังหวัดระนองในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้าแร่ เกาะพยาม
ซาลาเปาทับหลี วิคตอเรียพอยด์/เกาะสองกับอุทยาน
แห่งชาติแหลมสน และคอคอดกระกับไข่มุกระนอง
ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวียสิ่งที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียง
ของจังหวัดระนอง อันดับแรกคือ น้าแร่ อันดับ สอง
คือ เกาะพยาม อันดับสาม คือ เขาฝาชี
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยการรับรู้ แรงจูงใจและความต้องการ
มาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย พบว่า
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียมีการรับรู้ แรงจูงใจ
และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ซึ่ง
แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระนองผ่านทางสมาชิกในครอบครัว/
ญาติ/เพื่อน หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว นิตยสารการ
ท่องเที่ยว Search Engine: Google และเว็ปไซด์ของ
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ททท. ดังนั้นถ้าต้องการให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวจังหวัดระนองเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเพิ่มมากขึ้นจะต้องพิจารณาช่องทางเหล่านี้
ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดระนองผ่านทาง
หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว
และสมาชิกในครอบครัว/ญาติ เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
รวมทั้งเว็บไซด์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่เผยแพร่
โดยคนในประเทศของเขาเองเพื่อศึกษาข้อมูลก่อน
เดินทางมาเที่ยว อาทิ เว็บไซด์ ของประเทศเยอรมัน
www.thaiminator.de www.geo.de www.klickthailand.de และ www.stefan-loose.de
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่จะมี
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองคล้ายคลึงกัน
คือเน้นที่ความเป็นธรรมชาติจังหวัดระนองมาเที่ยว
จังหวัดระนองเพราะต้องการพักผ่อนในสถานที่สงบและ
เป็นธรรมชาติ หลีกหนีความจาเจจากสถานที่เดิม ๆ
ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมาจังหวัดระนองเพราะมี
น้าแร่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีคุณภาพติดอันดับ 1 ใน 3
ของโลกที่ไม่มีกามะถัน หากมองการท่องเที่ยวของ
จังหวัดระนองจะพบว่ามีจุดแข็งด้านทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมากแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติ
ดังเช่น เกาะพยามที่เป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ตลอดจนเกาะกา เกาะค้างคาว เกาะช้าง ซึ่งมีความ
เป็นธรรมชาติอยู่มากแต่ยังไม่ค่อยได้รับการโปรโมท
ดังนั้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง
ควรรักษาความดั้งเดิมของพื้นที่ให้คงความเป็นธรรมชาติ
ไว้ให้มากที่สุด มีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ธรรมชาติ ควรเพิ่มการให้ข้อมูล
ด้านการเดินทางและท่องเที่ยวที่ทันสมัยผ่านสื่อเพิ่มขึ้น
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่น การกาจัดขยะให้เป็น
ระเบียบและสะอาดมากขึ้น
3. การตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป
และสแกนดิเนเวียมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เพราะ
จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี

ความสวยงามและสมบูรณ์ เป็นเมืองที่สงบและคง
วิถีชีวิตแบบเดิม แหล่งท่องเที่ยวมีความแปลกใหม่
ไม่เหมือนที่อื่น และยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยว ดังนั้น
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองควร
รักษาความดั้งเดิมของพื้นที่ให้คงความเป็นธรรมชาติ
ไว้ให้มากที่สุด หากจะนาเสนอจังหวัดระนองผ่าน
ทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวควรเน้น
ไปที่ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การมาพักผ่อน
อย่างแท้จริง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ธรรมชาติ พัฒนาสาธารณูปโภคเช่น เพิ่มไฟทาง
ป้ายบอกทาง ปรับปรุงถนนเป็น 4 เลนเพื่อให้เดินทาง
สะดวก ปลอดภัย เพิ่มเส้นทางการคมนาคมใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองให้หลากหลาย
เช่น เรือวิ่งข้ามเกาะ ข้ามจังหวัด การเพิ่มเที่ยวบิน
เพิ่มการบริการด้านข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและควรเพิ่มบุคลากรที่สื่อสาร
ภาษาต่างชาติในพื้นที่ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งทาการศึกษาการรับรู้
แรงจูงใจ และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย เพื่อให้ทราบถึงเพื่อศึกษาการ
รับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย รวมทั้งศึกษา
กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียที่เลือก
จังหวัดระนองเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง แต่เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการสารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ –
เมษายน 2557 เท่านั้น ทั้งนี้ด้วยข้อจากัดในสถานการณ์
การเมืองและช่วงฤดูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวียที่ต้องการหลีกเลี่ยง
อากาศหนาวเย็นเพื่อมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย รวมทั้ง
การเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2557
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ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี ปัญหาในการเดินทางลงพื้นที่ เพราะ
มีปัญหาเรื่องทางขาด น้าท่วม ดินถล่ม ดินสไลด์ ซึ่งเป็น
ข้อจากัดที่สาคัญ ซึ่งส่งผลใ ห้ผู้วิจัยมี ข้อจากัดในเรื่อง
ระยะเวลา สาหรับ การลงเก็บข้อมูล ดังนั้นระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการลงพื้นที่คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน
เป็นต้นไป เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและ
สแกนดิเนเวียจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระนอง
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะ ช่วยให้ ผู้วิจัย ได้กลุ่มตัวอย่าง
โดยสะดวกและมีจานวนมากกว่าในช่วงเวลาอื่น
เนื่องจาก การวิจัยครั้ง ผู้วิจัย มุ่ง เน้น ศึกษ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ยุโรปและสแกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง แต่ยังมีปริมาณน้อย ดังนั้น
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปผู้ที่สนใจศึกษาควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมประเด็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มอื่นที่มีการ
รับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนองอย่างไร
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยการรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการ
มาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ได้รับคาปรึกษาการทาวิจัยจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี และได้รับการ
อานวยความสะดวกการทาวิจัยจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคลทุกท่านที่
สนับสนุนให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วง
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Communicative Meaning in Suan Sunandha Rajabhat University’s Songs
การสื่อความหมายในเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปณิธาน บรรณาธรรม1
ABSTRACT
The research on “Communicative meaning
in Suan Sunandha Rajabhat University’s songs”
aims to study communicative meaning of wordings
that appear in the song of university and to study
the perception of students toward Suan Sunandha
Rajabhat University’s songs.
The samples of this study were the songs
of university published on CD prepared by the
public relations of Suan Sunandha Rajabhat
University. There are totally 10 songs including
March Suan Sunandha song, Wan Sunandha song,
Kaew jao jom song(1), Ram wong Sunandha song,
Phra nang jao Sunandha Anusorn song, Rom pho
thong song, Sunandha ram ruek song, Kaew jao
jom song(2), Dan Sunandha song, La Laew
Sunandha song.
It was found that there are 8 figure of
speech appeared in the songs of university sorted
from most to least as follows: Metonymy,
Hyperbole, Metaphor, Synicdoche, Rhetorical
question, Simile, Poradox, and Synesthesia,
respectively. The contents in 10 songs consist of
the following description sorting from the highest
to lowest as follows: 1. presentation about beauty
and pleasantness, 2. the symbol of Sunandha 3.
love and harmony in Sunandha's community 4.
expression of respect and esteem to Her Majesty
Sunanda Kumariratana Queen 5. Excellence in
Education 6. the beautiful lady 7. sacred place 8.
educate students to be good people in society,
respectively. For perception of students, the
results from students in 12 departments show that
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1302
E-mail : bannatham@hotmail.com

the most famous song which students can
recognize is March Suan Sunandha song. The
Second is Wan Sunandha song. The third are Kaew
jao jom song(1) and Rom pho thong song.
In a matter of getting meaning from the
lyrics, all students can correctly perceive the
meaning in the lyrics of March Suan Sunandha
song. The third and fourth-year university students
will well understand the meaning in La Laew
Sunandha song because the contents of music
describe about relation and life in Sunandha. So
when students come to study in the university for
a long time, they can better understand the
meaning of University's Song.
Keywords: Communicative meaning, University’s
songs
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการสื่อความหมายในเพลงประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การสื่อความหมายด้วยศิลปะการใช้ถ้อยคาที่ปรากฏในเพลง
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเพื่อศึกษาการ
รับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา คือ เพลงประจา
มหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในรูปซีดีจัดทาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวนทั้งสิ้น 10 เพลง
ได้แก่ เพลงมาร์ชสวนสุนันทา เพลงวันสุนันทา เพลงแก้วเจ้า
จอม (1) เพลงราวงสุนันทา เพลงพระนางเจ้าสุนันทาอนุสรณ์
เพลงร่มโพธิ์ทอง เพลงสุนันทาราลึก เพลงแก้วเจ้าจอม (2)
เพลงแดนสุนันทา เพลงลาแล้วสุนันทา
ผลการวิจัย การสื่อความหมายด้วยศิลปะการใช้
ถ้อยคาที่ปรากฏในเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ปรากฏภาพพจน์ทั้งสิ้น 8 ชนิด เรียงลาดับจากมากที่สุด
ไปน้อยที่สุด ดังนี้ ภาพพจน์ประเภทนามนัย อธิพจน์
อุปลักษณ์ อนุนามนัย ปฏิปุจฉา อุปมา ปฏิภาคพจน์ อาวัต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ผลิตบุคลากรออกสู่สังคม
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา มีผู้คนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันกับ
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ โดยมีศูนย์รวมดวงใจของชาวสวน
สุนันทาคือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช
เทวี พระปิยมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ได้
ประดิษฐานอยู่ ณ เนินพระนางให้ชาวสุนันทาทุกรุ่นได้เคารพ
สักการะ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็มี
ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยคือ ดอกแก้วเจ้าจอม มีสีประจา
มหาวิทยาลัยคือ สีน้าเงิน-ชมพู และมีเพลงประจา
มหาวิทยาลัย สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนสร้างความเป็นเอกลักษณ์
ให้แก่มหาวิทยาลัย ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งครู อาจารย์
นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้พันผูกและมีจิตสานึกใน
ความเป็นสวนสุนันทา
เพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ทั้งสิ้น 10 เพลงตามที่ปรากฏในแผ่นซีดีที่เผยแพร่สู่
สาธารณชน (สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, ม.ป.ป.) บทเพลง
ทั้ง 10 บทเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของศิลปิน
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น สุนทราภรณ์ ดร.วัลลภา เทพ
คาสาคัญ : การสื่อความหมาย เพลงประจามหาวิทยาลัย
หัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์รักไทย สิงห์สถิต ฯลฯ การ
ประพันธ์เพลงนั้นมีช่วงระยะเวลาในการประพันธ์ประมาณปี
บทนา
พุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา จากช่วงระยะเวลาอันยาวนาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีประวัติมา
เรื่องราวต่าง ๆ ของสวนสุนันทาได้ถ่ายทอดผ่านเนื้อหาที่
ยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 ที่กระทรวงธรรมการได้
ปรากฏในบทเพลง ด้วยเหตุนี้บทเพลงจึงเป็นเสมือนบันทึก
จัดตั้งเป็นสถานศึกษาสาหรับกุลสตรี ซื่อ โรงเรียนสวนสุนัน
เหตุการณ์ร่วมสมัย ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่
ทาวิทยาลัย และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี
เกี่ยวข้องผ่านศิลปะการประพันธ์ทั้งในด้านเนื้อร้องและ
พุทธศักราช 2501 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะ
ท่วงทานองจากรุ่นสู่รุ่นสืบเนื่องผ่านมาจนปัจจุบัน ผู้ผ่านเข้า
จากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนัน
มาเป็นนักศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยจะได้
ทา จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2518 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ยิน ได้ฟังเพลงประจามหาวิทยาลัยผ่านการกระจายเสียงของ
อนุมัติให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผ่านการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ
ระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เปิดสอนใน
รับน้อง การจัดงานคืนสู่เหย้า งานพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรีโดยใช้เหลักสูตรของกรมการฝึกหัดครู
ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
เรื่อยมาจนถึง ปีพุทธศักราช 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
จากจุดเริ่มต้นของการประพันธ์สู่การเผยแพร่ ได้
ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และได้ยกฐานะเป็น
ผ่านกระบวนการคิดของผู้ประพันธ์ในเรื่องการเลือกใช้โวหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปีพุทธศักราช 2547 เปิด
ภาพพจน์ ท่วงทานองดนตรี เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวในรูปบท
สอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยราช
เพลงให้สื่อความหมาย ความผูกพันในสถาบัน ถ่ายทอดมาถึง
ภัฏสวนสุนันทา, 2556)
กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
ผู้รับฟัง ผู้วิจัยจึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงการสื่อ

พากย์ ส่วนสาระสาคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลงทั้ง 10 เพลง
กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ เรียงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้
1) การนาเสนอภาพที่แสดงถึงความสวยงาม ความรื่นรมย์ 2)
การกล่าวถึงสัญลักษณ์ของสวนสุนันทา 3) ความรักความ
สามัคคีในหมู่ชาวสวนสุนันทา 4) การกล่าวแสดงความเคารพ
เทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 5) ความดีเด่น
ด้านการศึกษา 6) การมีสาวงามเป็น กุลสตรี 7) สวนสุนันทา
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ 8) การปลูกฝังให้ศิษย์สวนสุนันทา
เป็นคนดีในสังคม ในส่วนการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อเพลง
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลจากการสอบถาม
นักศึกษาทั้งคณะและวิทยาลัยรวม 12 หน่วยงาน พบว่าเพลง
ประจามหาวิทยาลัยทั้ง 10 เพลง
นักศึกษารู้จักเพลง
มาร์ชสวนสุนันทามากที่สุด อันดับที่สองคือเพลงวันสุนันทา
อันดับที่สามคือเพลงแก้วเจ้าจอม(1) และเพลงร่มโพธิ์ทอง
ในเรื่องของการรับรู้ความหมายจากเนื้อเพลงพบว่านักศึกษา
ทุกชั้นปี รับรู้ความหมายในเนื้อเพลง มาร์ชสวนสุนันทา
อย่างถูกต้อง ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 จะรับรู้
ความหมายในเพลงลาแล้วสุนันทาได้ถูกต้องเช่นกันอาจเป็น
เพราะเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความผูกพันที่ได้เข้ามาใช้ชีวิต
อยู่ในสวนสุนันทายาวนานขึ้น ดังนั้นเมื่อเข้ามาศึกษาในสวน
สุนันทานานขึ้นย่อมเข้าใจความหมายของเพลงได้ดี
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ความหมายในเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อเพลงประจามหาวิทยาลัย
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพลงประจามหาวิทยาลัย
และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
ได้นาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการนาเพลงประจามหาวิทยาลัย
ไปสร้างจิตสานึก ความผูกพันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสื่อความหมายด้วยศิลปะการใช้
ถ้อยคาที่ปรากฏในเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา และศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อเพลงประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ร่วมกับการวิจัยเชิงสารวจ ในการศึกษาประวัติความเป็นมา
ของเพลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประพันธ์เพลง ใช้
วิธีการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ ส่วนการศึกษา
การสื่อความหมายในเพลงได้ใช้แบบบันทึกข้อมูล
ประกอบด้วย รายการของชื่อเพลง การใช้ภาพพจน์
สาระสาคัญที่ปรากฏในเพลง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเนื้อ
เพลงที่ปรากฏในซีดีเพลงประจามหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น
จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงมาร์ชสวนสุนันทา เพลงวันสุนัน
ทา เพลงแก้วเจ้าจอม(1) เพลงราวงสุนันทา เพลงพระนาง
เจ้าสุนันทาอนุสรณ์ เพลงร่มโพธิ์ทอง เพลงสุนันทาราลึก
เพลงแก้วเจ้าจอม (2) เพลงแดนสุนันทา เพลงลาแล้วสุนัน
ทา ในด้านการศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อเพลงประจา
มหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถาม โดยสารวจจากนักศึกษาทุก
คณะ/วิทยาลัย รวม 12 หน่วยงาน มีนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 112 คน โดยมีประเด็นข้อคาถามเกี่ยวกับการ
ตีความหมายจากเนื้อเพลงทั้ง 10 เพลง จากนั้นจึงนาข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์
เพื่อให้ได้ประวัติและความเป็นมาของเพลงประจา
มหาวิทยาลัย นาข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์
การสื่อความหมายในเพลง ด้วยศิลปะการใช้ถ้อยคา และ
สาระสาคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลง และนาข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาสภาพการรับรู้ของนักศึกษาใน
เพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลการวิจัย
เพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง
10 เพลงได้รับการประพันธ์โดยผู้ประพันธ์ 6 ท่าน ได้แก่
1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน
ณ อยุธยา ประพันธ์เพลง มาร์ชสวนสุนัทา และเพลงพระนาง
เจ้า สุนันทากุมารีรัตน์
2) สุนทราภรณ์ ประพันธ์เพลงวันสุนันทา เพลง
แก้วเจ้าจอม (1) เพลงราวงสุนันทา และเพลงลาแล้วสุนันทา
3) อาจารย์รักไทย สิงห์สถิตย์ ประพันธ์เพลงร่มโพธิ์
ทอง
4) ดร.เนาวรัตน์ ศุขะพันธ์ ประพันธ์เพลง สุนันทา
ราลึก
5) อาจารย์ประทิน พวงสาลี ประพันธ์เพลงแก้วเจ้า
จอม (2)
6) อาจารย์เอื้อทิพย์ ศรีสุโร ประพันธ์เพลงแดน
สุนันทา
จากการศึกษาการสื่อความหมายด้วยการใช้
ภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงพบ การใช้ภาพพจน์ 8 ชนิด
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ นามนัย อธิพจน์ อุปลักษณ์
อนุนามนัย ปฏิปุจฉา อุปมา อาวัตพากย์ และปฏิภาคพจน์
ในส่วนของสาระสาคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลง พบว่าเพลง
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นาเสนอสาระสาคัญ
8 เรื่อง ได้แก่
1) การเคารพเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ที่ชาวสวน สุนันทาทุกคนให้ความเคารพรัก โดย
มีพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่ที่เนินพระ
นาง ผู้ที่ย่างก้าวเข้ามาในสวนสุนันทาทุกคนจะได้เคารพ
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์นี้
2) สถานที่สวยงามรื่นรมย์ด้วยพันธุ์ไม้ดอกนานา
จากชื่อแรกของสถาบันที่นาด้วยสวนและจากประวัติความ
เป็นมาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชอุทยานตั้งแต่
ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากความเป็นมาของสถาบันที่
ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน และเป็นที่ประดิษฐานของพระบรม
ราชานุสวารีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และ
ตาหนักอีกหลายหลังซึ่งมีชื่อตามเจ้านายที่เคยประทับอยู่
4) สถานศึกษาที่ดีเด่น การนาเสนอความภาคภูมิใจ
ในการเป็นสถานศึกษาที่ดีเด่น มีชื่อเสียงในการจัดการศึกษา
มาเป็นเวลายาวนาน
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5) ความสามัคคีในหมู่คณะ เนื้อหาของเพลงมุ่งเน้น
ให้ชาวสวนสุนันทาทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันรีกใคร่สมัคร
สมานสามัคคีกัน
6) การเป็นคนดีในสังคม เนื้อหาของมุ่งเน้นปลูกฝัง
ให้ชาวสวนสุนันทาประพฤติ ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีของสังคม
7) มีสาวสวยงามเป็นกุลสตรีสืบเนื่องจากการที่
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเคยเป็นโรงเรียนสตรีมาก่อน
เนื้อหาของเพลงจึงมุ่งกล่าวถึงสาวงาม และสถาบันที่ผลิตกุล
สตรี
8) สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื้อหาของเพลงมุ่ง
นาเสนอสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลายอย่าง ทั้งเนิน
พระนาง ดอกแก้วเจ้าจอม สีน้าเงิน-ชมพู การกล่าวย้าถึง
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความราลึกถึง การ
แสดงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
เพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง
10 เพลงส่วนใหญ่เน้นการนาเสนอภาพที่แสดงถึงความ
สวยงาม ความรื่นรมย์และการกล่าวถึงสัญลักษณ์ของสวน
สุนันทามากที่สุด ทั้งนี้สืบเนื่องจากความเป็นมาของสถาบัน
ที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชอุทยานตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าทรงมีพระราชดาริให้เป็นสวนป่าก่อนที่จะ
กลายมาเป็นสถานศึกษาในปัจจุบัน และการสร้างอารมณ์
ความรู้สึกร่วมเมื่อได้รับรู้ในสัญลักษณ์ของสถาบันทั้งดอกแก้ว
เจ้าจอม สีประจาสถาบัน และเนินพระนาง อันดับรองลงมา
เนื้อหาเพลงจะกล่าวถึงความรักความสามัคคีในหมู่ชาวสวน
สุนันทา สาหรับอันดับที่สามจะเป็นการกล่าวแสดงความ
เคารพเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่ง
พระองค์เป็นศุนย์รวมใจของชาวสวนสุนันทาทุกคน อันดับที่สี่
เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงการเป็นสถานศึกษาที่ดีเด่นและการ
ที่สวนสุนันทามีสาวสวยงามเป็นกุลสตรีอันสืบเนื่องมาจาก
การจัดการศึกษาในอดีตของสวนสุนันทาเป็นโรงเรียนเฉพาะ
สตรี อันดับสุดท้ายเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงการปลูกฝังให้
ศิษย์สวนสุนันทาประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม
ในเรื่องของการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อเพลงประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลจากการสอบถาม
นักศึกษาทั้งคณะและวิทยาลัยรวม 12 หน่วยงาน รวม 112
คน พบว่าเพลงประจามหาวิทยาลัยทั้ง 10 เพลง นักศึกษา
รู้จักเพลงมาร์ชสวนสุนันทามากที่สุด อัน ดับที่สองคือเพลงวัน
สุนันทา อันดับที่สามคือ เพลงแก้วเจ้าจอมและเพลงร่มโพธิ์
ทอง ในเรื่องของการรับรู้ความหมายจากเนื้อเพลง พบว่า
นักศึกษาทุกชั้นปี รับรู้ความหมายในเนื้อเพลง มาร์ชสวน
สุนันทาอย่างถูกต้อง ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 จะรับรู้
ความหมายในเพลงสุนันทาอาลัยได้ถูกต้องเช่นกันอาจเป็น

เพราะเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความผูกพันที่ได้เข้ามาใช้ชีวิต
อยู่ในสวนสุนันทายาวนานขึ้น ดังนั้นเมื่อเข้ามาศึกษาในสวน
สุนันทานานขึ้นย่อมเข้าใจความหมายของเพลงได้ดี

วิจารณ์
ในการศึกษาการสื่อความหมายด้วยศิลปะการใช้
ถ้อยคาที่ปรากฏในเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา พบการใช้ภาพพจน์ประเภทต่าง ๆถึง 8 ประเภท เป็น
เพราะภาพพจน์เป็นความเปรียบด้วยถ้อยคาที่ให้ความหมาย
ลึกซึ้ง การประพันธ์เพลงผู้ประพันธ์จาเป็นต้องเลือกใช้
ภาพพจน์เพราะการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาอาจสื่อ
ความหมายได้ไม่ลึกซึ้งเท่าความเปรียบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อุดมลักษณ์ ระพีแสง (2550) ที่ศึกษาเชิง
วิเคราะห์การใช้ภาษาในบทเพลงสุนทราภรณ์ พบการใช้
โวหารภาพพจน์เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ มีหลายลักษณะทั้ง
อุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สัมพจนัยหรืออนุนามนัย นามนัย
ปฏิวาทะ ปฏิภาคพจน์ อาวัตพากย์ อติพจน์ ปฏิรูปพจน์
บุคลาธิษฐาน และปฏิปุจฉา ส่วนการพบว่าในเพลงประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้ภาพพจน์แบบนามนัย
มากที่สุดนั้นเป็นเพราะภาพพจน์นามนัย เป็นการใช้ถ้อยคาที่
คนรู้จักกันดีเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวตรง ๆ อย่างเช่น หากจะ
กล่าวถึงสถาบัน ผู้ประพันธ์ก็หลีกเลี่ยงโดยใช้คา สุนันทา
แทน หรือเรียกศิษย์สวนสุนันทาว่า แก้วเจ้าจอม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยวัฒน์ หอวรรณภากร (2544)
ที่ศึกษาเรื่องการสื่อความหมายและอุดมการณ์ในเพลง
มหาวิทยาลัย ที่พบว่ามีการสื่อความหมายโดยใช้ถ้อยคาสร้าง
ภาพพจน์ประเภทอนุนามนัยมากที่สุด รองลงมาคือนามนัย
และอติพจน์ ในเรื่องสาระสาคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลงที่พบว่า
เพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนใหญ่
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สวยงาม อาจเป็นเพราะสวน
สุนันทาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีความรื่นรมย์เป็นสวน
สวยงาม สอดคล้องกับที่ศาสตราจารยหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
ดิศกุล ทรงเขียนไว้ในหนังสือสวนสุนันทาในอดีตว่า “...มีผู้
เปรียบไว้ว่า ดุจดังสวนสวรรค์...”(สุนีย์ ศรณรงค์ ,2555 : 28)
จึง ทาให้ผู้ประพันธ์เพลงต้องการถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าว
ผ่านเนื้อเพลงให้ชาวสวนสุนันทาที่ได้ยินเพลงนี้เกิดความ
ภาคภูมิใจในเรื่องความร่มรื่นสวยงามนี้ด้วย
ในส่วนของการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อเพลง
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากผลการวิจัยที่
พบว่านักศึกษารับรู้เพลงมาร์ชสวนสุนันทามากที่สุด เป็น
เพราะเพลงนี้นักศึกษาจะได้รับฟังตั้งแต่การจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และเมื่อมี
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กิจกรรมรับน้อง รุ่นพี่จะฝึกให้ขับร้องเพลงนี้เพื่อนาไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมทั่ว ๆ ไป และกิจกรรมเชียร์กีฬา ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ
ทุกคน และจากการกระจายเสียงตามสายของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ก็พบว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเปิดเพลง
ประจามหาวิทยาลัยเรียงลาดับตามที่ปรากฏในแผ่นซีดีเพลง
มาร์ชสวน สุนันทาเป็นเพลงแรกของแผ่นทุกครั้งที่กระจาย
เสียงชาวสวนสุนันทาจึงได้ยินเพลงนี้อยู่เป็นประจา จากการ
สัมภาษณ์นายรวีโรจน์ สิงห์ลาพอง หัวหน้าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ จึงทราบข้อมูลว่าในอดีตสมัยที่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมสมัย แข่งขันเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ได้เปิดเพลงประจามหาวิทยาลัยให้ชาวสวนสุนันทาได้ฟังวัน
ละ 3 รอบ เช้า กลางวัน เย็น ต่อมามหาวิทยาลัยได้ปรับ
รูปแบบการจัดชั่วโมงเรียนใหม่มีชั่วโมงเรียนต่อเนื่องทั้งวัน
อันเนื่องมาจากจานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องใช้
ห้องเรียนทั้งวัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงเปิดเพลงประจา
มหาวิทยาลัยในการกระจายเสียงตามสายได้เพียงช่วงเวลา
เช้าได้เวลาเดียว และนักศึกษาที่มีชั่วโมงเรียนเช้าก็มีจานวน
น้อย นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยได้รับฟังเพลงประจา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
กล่าวว่าเพื่อเป็นการเผยแพร่เพลงประจามหาวิทยาลัยจึงได้
นาบทเพลงทั้งหมดปรากฏบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แต่
เนื่องจากระบบมีการขัดข้อง และเปลี่ยนผู้ดูแลระบบอยู่
หลายครั้งเพลงที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจึง
ปรากฏบ้างไม่ปรากฏบ้าง ผู้วิจัยเห็นว่าการสนับสนุนให้
นักศึกษารับรู้เพลงประจามหาวิทยาลัยไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เท่านั้น หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยควร
ต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองพัฒนานักศึกษาต้องให้
ความสาคัญกับเรื่องนี้ด้วยการประสานผ่านสโมสรแต่ละ
คณะ/หน่วยงาน เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาในคณะ/หน่วยงาน
ได้รู้จักเพลงประจามหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และการใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับเพลง
ประจามหาวิทยาลัย นั้น ได้ข้อค้นพบที่สมควรนามาบันทึกไว้
เป็นหลักฐานให้อนุชนได้รับทราบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพลง
ประจามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเสนอเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
ความเป็นมาของเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
ความเป็นมาของเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สามารถจาแนกที่มาได้ 3 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงเวลาแรกประมาณปีพุทธศักราช 2493 อาจารย์เอื้อทิพย์
ศรีสุโร (นักเรียนฝึกหัดครูรุ่น ป.ป. 2492) ประพันธ์เพลงแดน

สุนันทา ขึ้นเนื่องจากขณะนั้นสวนสุนันทาเป็นโรงเรียนเฉพาะ
สตรี เนื้อหาของเพลงจึงกล่าวถึงเฉพาะความงามของสาว
สุนันทาและความเป็นกุลสตรี
ต่อมาช่วงระยะเวลาที่สอง ประมาณปีพุทธศักราช
2511-2512 นายกสภานักเรียน (นายเสรี ทองรื่น)ได้ร่วมคิด
กับเพื่อนที่ปรากฏนามคือ นายมณฑล ใบบัว นายพิมลศักดิ์
อุ่นวรรณธรรม ดาเนินการจัดทาเพลงประจามหาวิทยาลัยขึ้น
4 เพลง ได้แก่ เพลงวันสุนันทา เพลงแก้วเจ้าจอม (1) เพลงรา
วงสุนันทา เพลงลาแล้วสุนันทา มอบให้วงดนตรีสุนทราภรณ์
จัดทาคาร้อง ทานอง เรียบเรียงเสียงประสานและบันทึกลง
แผ่นเสียง
ช่วงเวลาที่สาม ในปีพุทธศักราช 2529 สวนสุนัน
ทา ครบวาระ 50 ปี จึงมีการจัดทาเพลงประจามหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น 5 เพลง ได้แก่เพลงมาร์ชสวนสุนันทา เพลงพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เพลงสุนันทาราลึก เพลงแก้วเจ้าจอม
(2) และเพลงร่มโพธิ์ทอง ซึ่งผู้ประพันธ์เพลงอาจารย์รักไทย
สิงห์สถิต (2558, มิถุนายน 30) ยืนยันว่าแต่งก่อนปี 2529
และอาจารย์ประณต มีสอน อาจารย์ภาควิชาดนตรีใน
ขณะนั้น (2558, 28 กรกฎาคม) ให้ข้อมูลว่าท่านผู้บริหารได้
มอบเพลงนี้มาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ในคราวเดียวกัน
4 เพลง
ความคลาดเคลื่อนของชื่อเพลงและคาร้อง
และทานองเพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงประจา
มหาวิทยาลัยทั้งด้วยวิธีวิเคราะห์เอกสาร การเปรียบเทียบ
เนื้อเพลงจากการฟังเพลง และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องพบ
ความคลาดเคลื่อนของชื่อเพลง คาร้องและทานองเพลง
ประจามหาวิทยาลัย ดังนี้
ความคลาดเคลื่อนของชื่อเพลง คือเพลง ราวงสุนัน
ทา และ ลาแล้วสุนันทา เพลงราวงสุนันทา แต่เดิมคือ สุนัน
ทาราวง หลักฐานคือชื่อที่ปรากฏในแผ่นเสียงที่จัดทาในปี
พ.ศ. 2512 และคาสัมภาษณ์ของอาจารย์ ดร. พิมลศักดิ์ อุ่น
วรรณธรรม ( 12 กรกฎาคม 2558 ) เพลงลาแล้วสุนันทา แต่
เดิมคือ สุนันทาอาลัย หลักฐานคือชื่อที่ปรากฏในแผ่นเสียงที่
จัดทาในปี พ.ศ. 2512 และคาสัมภาษณ์ของนายรวีโรจน์
สิงห์ลาพอง ที่เห็นว่าชื่อเพลงเปลี่ยนแปลงไปเพราะเนื้อเพลง
บทแรกขึ้นต้นว่า “ลาแล้วสุนันทา” ภายหลังคนกล่าวแต่เนื้อ
เพลงจนเป็นที่มาของชื่อเพลงที่เปลี่ยนไป
ความคลาดเคลื่อนของเนื้อเพลง จากการ
เปรียบเทียบคาร้องจากเนื้อเพลงบนปกซีดีและเสียงเพลงจาก
แผ่นซีดีพบว่าเนื้อเพลงที่ปรากฏบนแผ่นซีดีไม่ตรงกับ
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เสียงเพลง และน่าเชื่อว่าเนื้อเพลงบนปกแผ่นซีดีที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปัจจุบันไม่ถูกต้อง เพราะการขาดคาที่
ทาให้จังหวะของเพลงหายไป หรือการใช้ที่ไม่มีความหมาย
หรือสะกดคาไม่ถูกต้อง เช่น เนื้อเพลงมาร์ชสวนสุนันทา
ตามที่ปรากฏบนปกว่า “สวนสุนันทาเป็นสง่า เลื่องลือชา (ใน
เสียงเพลงระบุคาร้อง เลื่องชื่อลือชา) เพราะความดีเด่น
เกียรติขจรระบือไกล ศิษย์รวมใจเพียรบาเพ็ญ เป็น
แหล่งกาเนิดการศึกษา (ในเสียงเพลงระบุคาร้องเป็นแหล่ง
เกิดการศึกษา) สวนสุนันทาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จอมบพิตร ธ ทรง
สถาปนา เพียงอุทยานเทพเทวา ตระการผกางาม (ใน
เสียงเพลงระบุคาร้องเป็น ตระการตาผกางาม) สถานล้าค่า
ภูมิใจ”จากตัวอย่างนี้ เนื้อเพลงที่ปรากฏบนปกซีดีจะไม่
ถูกต้องเพราะจังหวะของคาขาดหายไป หรือในเพลงราวง
สุนันทา เนื้อเพลงบนปกว่า “สรวงลอยลมชมเขตมณฑล สุนัน
ทา” อ.ดร.พิมลศักดิ์ อุ่นวรรณธรรม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านร้อยกรองแสดงความเห็นว่าเนื้อเพลงคงจะไม่ถูกต้อง
ทั้งในเรื่องการสัมผัสคาและความหมาย ควรเปลี่ยนเป็น
“สรวงลอยลงชมเสกมนต์สมสุนันทา” ซึ่งก็ตรงกับเสียงเพลง
และเนื้อเพลงอีกช่วง “ ใครเล่าจะ เอาเอาพวกเรา” (ใน
เสียงเพลงระบุว่า ใครเล่าจะเอาเราพรากเรา) ร้างไปไกล หรือ
เพลงสุนันทาราลึกเนื้อเพลงบนปกว่า “ แสนอบอวลกลิ่นบุป
ผานาสาสม” แต่จากเสียงเพลงว่า “แสนอบอวลกลิ่นบุปผา
นานาสม ” ด้วยความหมายจากเสียงเพลงก็ถูกต้องกว่า
ลักษณะดังกล่าวนี้พบอยู่หลายที่ ผู้วิจัยเห็นว่าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ควรแก้ไขคาร้องบนปกซีดีให้ถูกต้อง
ความคลาดเคลื่อนของทานอง พบในเพลงแดน
สุนันทาเพลงเดียว จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและอาจารย์
เก่า อาจารย์แจ่มจันทร์ ทองเสริม และจากงานเขียนของ
อาจารย์สงัด อภัยพันธ์ ( 2536 : 19) กล่าวตรงกันว่าแต่เดิม
เป็นเพลงเร็ว แต่ปัจจุบันเป็นเพลงช้าเพราะตอนส่งมอบให้วง
ดนตรีสุนทราภรณ์ไปจัดทาไม่มีโน้ตเพลงประกอบ ทางวง
ดนตรีสุนทราภรณ์จึงนาไปเรียบเรียงเสียงประสานให้มีจังหวะ
ช้าเพราะเพลงที่เรียบเรียงในคราวเดียวกันเป็นเพลงเร็ว
สนุกสนานจึงให้มีเพลงช้าบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับการลีลาศ
(ความนิยมในขณะนั้น)
สรุปผล
จากการศึกษาการสื่อความหมายในเพลงประจา
มหาวิทยาลัยทั้ง 10 เพลงนี้ พบศิลปะการใช้ถ้อยคาด้วยการ
ใช้ภาพพจน์หลายชนิดเป็นเครื่องมือในการประพันธ์เพลง
เป็นความพยายามของผู้ประพันธ์ที่ต้องการสื่อความหมาย
ของเรื่องราวที่ประจักษ์ในยุคสมัยตนให้ปรากฏมาในบทเพลง
เพื่อส่งมอบต่ออนุชนรุ่นหลังได้รู้จัก เข้าใจ ซาบซึ้ง รักและ

ภูมิใจในสถาบัน แต่ในส่วนของการรับรู้การสื่อความหมายที่
ปรากฏในเนื้อเพลงนักศึกษาจะรับรู้ได้ดีในบางเพลงที่นามาใช้
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และรับรู้ได้ดีขึ้นเมื่อศึกษาอยู่ใน
สถาบันแห่งนี้นานขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาไม่ได้รับรู้
ความหมายของเพลงประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงเป็นเรื่อง
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมมือกันกาหนด
แนวทางในการนาเพลงประจามหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจความหมายในเพลง มหา
วิทยาลียควรจัดทามิวสิควิดีโอประกอบเนื้อเพลงและมีคาร้อง
ประกอบเสียงเพลงเพื่อให้ผู้ดูและผู้ฟังดื่มด่ากับความหมายใน
เพลงและร้องเพลงได้ และเมื่อนามาเนื้อเพลงทั้งหมดมา
เปรียบเทียบเคียงกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
ที่ว่า “ เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้
เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” จะพบความ
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Factors Affecting Crime in relation to the
Physical Environment of the Slum
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมที่สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนแออัด
ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1
ABSTRACT
Tewarat Kunchorn is a crowded
community under the care and administration
of Dusit District, Bangkok. This community is
interesting because the community is in the
inner city with key tourist sites and a variety of
uses in the same area including educational
institutes, schools, temples, museums,
government offices, shops, tourist docks,
residential areas, crowded neighborhoods
(slums), etc. Although not many crimes
occurred in the area in the past, the area’s
reliability in terms of safety can be ruined wit
serious impact on confidence about safety.
This presentation of physical data
from the Tewarat Kunchorn Community is part
of a study on improvements in physical
environments aimed at crime prevention (a
case study of Dusit District) by collecting data
on original physical characteristics and
analyzing area problems. The findings can be
implemented to make physical development
plans for the community and improve area
ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม,
โทรศัพท์ 0-2160-1313, e-mail:winai_ssru@hotmail.com , website :
http://www.teacher.ssru.ac.th/winai_ma/

management within the community offering
better safety for the lives and property of area
residents and the general public.
Keywords : Environment Design, Crime,
Physical of Community
บทคัดย่อ
ชุมชนเทวราชกุญชรเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ใน
การดูแลและปกครองในเขตพื้นที่ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่น่าสนใจ เพราะเป็นชุมชนที่อยู่
ในเมืองชั้นใน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และมีความ
หลากหลายในการใช้พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด พิพิธภัณฑ์ สานักงาน
ภาครัฐ ร้านค้า ท่าเรือท่องเที่ยว แหล่งพักอาศัยชุมชน
แออัด (สลัม) ฯลฯ ปะปนในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมามี
เหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ถึงจะไม่มาก แต่ก็
ทาลายความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยของพื้นที่ได้
ทาให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจถึงความปลอดภัยของ
ผู้คนได้
ในการนาเสนอข้อมูลทางกายภาพของชุมชน
เทวราชกุญชรนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษา การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อป้องกัน
อาชญากรรม กรณีศึกษาพื้นที่เขตดุสิต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ภายในชุมชนแออัด
ที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม โดยสัมพันธ์กับลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเทวราชกุญชร
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แล้วจึงวิเคราะห์ถึงปัญหาของพื้นที่ โดยวิธีการศึกษาจะ
เก็บข้อมูลจากการสารวจทางกายภาพภายในชุมชนและ
การเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรจานวน 59 คน
แล้วจึงนามาสรุปผล
โดยผลที่ได้มีดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
อาชญากรรมได้แก่ 1)ฐานะของผู้อยู่อาศัยปานกลางถึง
ยากจน 2)ไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามกฎหมาย
3)รั้วบ้านค่อนข้างเตี้ยและไม่ใช่วัสดุแข็งแรงถาวร 4)
ประตูหน้าบ้าน มีความแข็งแรงปานกลางและมักจะไม่มี
เหล็กดัดและลูกกรง 5)แสงสว่างในชุมชนมีน้อยและ 6)มี
พื้นที่รกร้างหลายแห่ง
ผลของการวิจัยที่สรุปจะสามารถนาไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนากายภาพของชุมชน และ
ปรับปรุงการจัดการพื้นที่ภายในชุมชนให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่พักอาศัยใน
พื้นที่และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : การออกแบบสภาพแวดล้อม, อาชญากรรม,
กายภาพชุมชน
บทนา
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนในเขตเมือง
เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรมและมีแนวโน้มของปัญหา
และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาอาชญากรรมได้
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่อาศัย
นั้นๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกายในเคหะสถาน จาก
การศึกษาพบว่าอาชญากรรมมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดเหตุใน
ที่พักอาศัยมากกว่าที่สาธารณะอื่นๆ พบว่าอาชญากรรม
ส่วนใหญ่เกิดเหตุที่พักอาศัยร้อยละ 66.9 บริเวณภายใน
รั้วบ้าน ร้อยละ 50.2 เกิดเหตุบริเวณพื้นที่เปิดโล่งอื่นๆ
ถนน ร้อยละ21.4 บริเวณซอย ร้อยละ 11.8 และบริเวณ
สถานที่สาธารณะ ร้อยละ 8.4 และร้านสะดวกซื้อ ร้อย
ละ2.9 (กระทรวงยุติธรรม , สานักงานกิจการยุติธรรม ,
2550) จากเหตุการณ์ด้านความผิดประเภทประทุษร้าย

ต่อทรัพย์สินในเคหะสถาน
คดีประเภทนี้
กระทบกระเทือนต่อความสงบสุขและความปลอดภัย
ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งทางเลือกที่ดีกว่าการ
แจ้งความก็คือ หามาตรการป้องกันและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของย่านที่พักอาศัยให้ปลอดภัย และลด
ช่องโอกาสในการก่ออาชญากรรมจะดีกว่าการแก้ปัญหา
เมื่อเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้น ซึ่งปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนนี้ สามารถทาให้ลดลงได้โดยอาศัยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเข้าช่วย
สาหรับเขตพื้นที่ที่ทาการศึกษาทางผู้วิจัยได้
กาหนดขอบเขตในการศึกษา บริเวณพื้นที่ เขตดุสิต มี
ชุมชนทั้งหมดจานวน 44 ชุมชน โดยเลือกพื้นที่ ชุมชน
วัดเทวราชกุญชร เป็นชุมชนนาร่อง เนื่องจากในพื้นที่
ชุมชนนี้มีสถาบันการศึกษา โรงเรียน วัดและหอพักตาม
ชุมชนหลายแห่ง รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีเหตุอาชญากรรม
ค่อนข้างสูง
(หมายเหตุ:ประเด็นในการวิจัยนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
งานวิจัย เรื่องแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพื่อป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษา พื้นที่
เขตดุสิต)
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ภายในชุมชนแออัดที่เอื้อ
ต่อการเกิดอาชญากรรม โดยสัมพันธ์กับลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเทวราชกุญชร
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงจัดรูปแบบการปกครองใหม่เพื่อให้
มีความทันสมัย โดยจัดการปกครองส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ซึ่งในมณฑลกรุงเทพมีกระทรวงนครบาลดูแล
แบ่งเขตปกครองออกเป็นอาเภอ และตาบลเช่นเดียวกับ
หัวเมืองอื่น ๆ โดย อาเภอดุสิต เป็น 1 ใน 8 อาเภอ
ชั้นใน ในปี พ.ศ. 2509 ภายหลังได้มีการรวม จังหวัด
ธนบุรีและจังหวัดพระนคร เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
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และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ในเวลาต่อมา ซึ่งแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น เขต และ แขวง แทน อาเภอ และ
ตาบล อาเภอดุสิตจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเทวราชกุญชร
บริเวณชุมชนเทวราชกุญชร เป็นชุมชนหนึ่งใน
จานวน 44 ชุมชน ของเขตดุสิต อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ
ชั้นในด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นชุมชนแออัด มีพื้นที่
ประมาณ 1 ไร่ มีประชากรในพื้นที่ประมาณ 403 คน
จานวน 131 ครัวเรือน จานวนบ้าน 69 หลัง เป็นที่ดิน
ของกรมการศาสนา ซึ่งจัดเป็นชุมชนแออัดระดับขนาด
กลาง2มีสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้แก่
1) วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
2) โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
3) พิพิธภัณฑ์สักทอง
4) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช
สาหรับพื้นที่ใกล้เคียงมีหอสมุดแห่งชาติ กับท่า
วาสุกรี อยู่ใกล้กับชุมชนแห่งนี้ด้วย

ภาพที่ 1 ตาแหน่งที่ตั้ง เส้นทางสัญจรและสถานที่
ใกล้เคียง

2

แนวโน้ มการเติบโตของชุมชนในกรุงเทพมหานคร 2554

สภาพทางกายภาพ ชุมชนเทวราชกุญชร มี
ลักษณะชุมชนแออัด มีพื้นที่บางส่วนติดแม่น้าเจ้าพระยา
จึงมีท่าเรือสาหรับจอดเรือ (ท่าเรือวัดเทวราชฯ) ทั้งเรือ
ข้ามฝากและเรือท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยววัด
เทวราชฯ และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง ลักษณะของอาคาร
ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นอาคารพักอาศัย วัสดุเป็นไม้
และค.ส.ล มีทั้งที่เป็นอาคารชั้นเดียวและสองชั้น ปะปน
กันไป บ้านแต่ละหลังปลูกติดๆกัน อย่างหนาแน่น บ้าน
บางหลังมีรั้วปิดกั้นพื้นที่อย่างชัดเจน แต่บางหลังก็ไม่มี
รั้ว ภายในชุมชนมีทางเดินแคบๆ กว้างประมาณ 1.001.20 ม.สาหรับสัญจรของชาวบ้าน
สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ชุมชนในชุมชนเทวราชกุญชร นั้นมีความหลากหลาย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใช้แรงงาน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ
ประกอบธุรกิจค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
การศึกษาปัจจัยที่เปิดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรมของพื้นที่ศึกษา โดยอาศัยแนวคิดจาก
ความสัมพันธ์ของวงจรอาชญากรรมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า แนวคิดวงจรอาชญากรรมนี้มี
หลักการสาคัญคือ อาชญากรรมเกิดจากสาเหตุ 3
ประการ คือ อาชญากรที่จะกระทาผิด โอกาสที่
เหมาะสมและเหยื่อที่เหมาะสมอันเนื่องจากการขาด
ความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือร่างกาย ซึ่ง
เมื่อมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการอาชญากรรมก็จะ
สามารถเกิดขึ้นได้ (พรชัย ขันตี, 2548) แต่ทางกองวิจัย
และวางแผนกรมตารวจได้ให้ความหมายของคาว่า
สาเหตุอาชญากรรม หมายถึง ต้นเหตุ มูลเหตุ หรือที่มา
ต่างๆที่ทาให้อาชญากรรมเกิดขึ้น ปัจจุบันยังไม่อาจหา
ข้อสรุปถึงสาเหตุหรือมูลเหตุที่แท้จริงได้จึงหลีกเลี่ยงไม่
ใช้คาว่าสาเหตุหันมาใช้คาว่าปัจจัย (Factor) ที่มีส่วน
สัมพันธ์กับการประกอบอาชญากรรม
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้นา แนวทฤษฏีของ
การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมหลักทฤษฏี
และมาตรการ และคู่มือการป้องกันอาชญากรรมโดยการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม
(Crime Prevention
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Through Environment Design) ของกองวิจัยและ
พัฒนา สานักงานตารวจแห่งชาติ มาประยุกต์โดยนา
ปัจจัยทั้ง 3 มาสัมพันธ์กัน ในกรณีที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง
หรือทั้ง3ปัจจัยมีความบกพร่อง เมื่อองค์ประกอบครบทั้ง
3 มาบรรจบกัน ณ จุดวิกฤต (Critical Point) โดยมี
เงื่อนเวลาและจังหวะมาเกี่ยวข้องทาให้เกิด ช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรม (Crime Opportunity) ขึ้นดัง
ภาพข้างล่าง อาชญากรรมประเภทมุ่งประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สินมักอาศัย ช่องโอกาส เป็นสาคัญถึงร้อยละ 85
ของอาชญากรรม (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ , 2545) ทา ให้
เกิดเป็นวงจรอุบาทว์ขึ้น ซึ่งให้ชื่อวงจรใหม่นี้ว่า วงจร
ช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime
Circle) ดังนี้

ภาพที่ 2 วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม
Opportunity Crime Circle)

(The

วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม
(The
Opportunity Crime Circle) มีองค์ประกอบที่เป็น
ปัจจัยหลัก 3ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยของผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สิน หรือเหยื่อ
อาชญากรรม (Victim, V) และปัจจัยของสภาพแวดล้อม
(Environmental, E) ถือว่าเป็น “ตัวแปรต้น”
2. ปัจจัยของผู้ก่ออาชญากรรม หรือผู้กระทา ผิด
กฎหมาย (Crime, C) ถือว่าเป็น “ตัวแปรตาม”
3. สารวจพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้น ด้วยแบบ
สังเกตการณ์ (Observation Checklist) เพื่อเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการสร้างเครื่องมือประกอบ

การศึกษาโดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 7 หัวข้อดังนี้ (สา
นักงานตารวจแห่งชาติ, กองวิจัยและพัฒนา, 2550)
หัวข้อ 1 เศรษฐกิจ-สังคม
หัวข้อ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
ของชุมชนเขตเมืองในภาพรวม
หัวข้อ 3 ลักษณะสิ่งแวดล้อมบ่งบอกความ
ปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัย
หัวข้อ 4 ลักษณะสิ่งแวดล้อมบริเวณย่านที่พัก
อาศัยที่มีแนวโน้มเปิดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม
หัวข้อ 5 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยงภัย
หัวข้อ 6 ลักษณะเส้นทางสัญจรเข้าออกของ
ชุมชนย่านที่พักอาศัย
หัวข้อ 7 ลักษณะระบบไฟส่องสว่างรอบบริเวณ
ย่านที่พักอาศัย
ระเบียบวิธีวิจัย
แนวทางในการศึกษาพื้ นที่ ชุมชนเทวราช
กุญชร จะใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
เพื่อศึกษากายภาพของชุมชนทั้งหมด จากนั้นจะเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อนามาสรุปผล
สาหรับจากลักษณะของพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็น
ชุมชนแออัด มีเพียง 69 หลังคาเรือน ทาให้อาคาร
บ้านเรือนแต่ละหลัง จึงปลูกติด ๆ กัน ไม่เป็นระเบียบ
และไม่เข้าข่ายกฎหมายควบคุมอาคาร เรื่องระยะร่นต่าง
ๆ จึงไม่มีปรากฏให้เห็น ลักษณะอาคารมีความ
หลากหลาย ตามฐานะของผู้อยู่อาศัย ทั้งบ้านชั้นเดียว
บ้านสองชั้น ที่เป็นทั้งไม้และคอนกรีต ผสมปนเปกัน มี
บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด และบ้านที่ไม่มีรั้ว และพื้นที่รก
ร้างหลายจุด รวมถึงยังมีสถานที่สาคัญคือพิพิธภัณฑ์สัก
ทองที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญมีนักท่องเที่ยวมา
เยี่ยมชมอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีสถานศึกษา 2 แห่ง
ได้แก่โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรและสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
จึงแบ่งพื้นที่ภายในชุมชนออกเป็น 3 โซน ได้แก่
โซน A
ทิศเหนือ
ติด ถนนศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติด ถนนซอยกว้าง
4.80 ม
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สาหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ทาโร ยามาเน (Yamane, 1970) ซึ่งกาหนดระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 95% และให้มีระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% ผู้วิจัยได้ทาการประมาณค่าจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยตัวแทนของประชากรผู้ที่พักอาศัยใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งกาหนดให้ตัวอาคารบ้านเรือน 1
หลัง นับเป็น 1 หน่วยหลังคาเรือน การศึกษาในครั้งนี้ 1
หน่วยหลังคาเรือนใช้ตัวกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 คน จาก
จานวนหน่วยหลังคาเรือนบริเวณพื้นที่ชุมชนวัดเทวราช
กุญชร ทั้งสิ้น 69 หลังคาเรือน

ทิศตะวันออก ติด ด้านหลังสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
ทิศตะวันตก ติด ถนนศรีอยุธยา 21
โซน B
ทิศเหนือ
ติด ถนนศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติด ถนนซอยกว้าง
2.00 ม
ทิศตะวันออก ติด ถนนศรีอยุธยา 21
ทิศตะวันตก ติด แม่น้าเจ้าพระยา
โซน C
ทิศเหนือ ติด ถนนซอยกว้าง
2.00 ม
ทิศใต้ ติด แม่น้าเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติด พิพิธภัณฑ์สักทองและลานจอด
รถ
ทิศตะวันตก ติด แม่น้าเจ้าพระยา

n คือ จานวนตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากรที่ทราบค่า
e คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอม
ให้เกิดได้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจานวน 69 หลังคา
เรือน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้
5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ
ภาพที่ 3 การแบ่งพื้นที่ภายในชุมชน เป็น 3 โซน ได้แก่
โซน A โซน B และโซน C
n = 58.848 คิดเป็น 59 หลังคาเรือน
ดังนั้นขนาดของประชากรในการศึกษาครั้งนี้จึง
ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 59 หน่วยหลังคาเรือน
เท่ากับ ตัวแทนของการศึกษา คือ ผู้อาศัย หรือผู้เช่า ใน
บริเวณพื้นที่นั้น
ผลการวิจัย
จากการสารวจข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้อม
ของชุมชนเทวราชกุญชร สามารถสรุปเป็นประเด็น ๆ ได้
ดังนี้

ภาพที่ 4 ลักษณะกายภาพภายในชุมชนเทวราชกุญชร
บริเวณปากซอยศรีอยุธยา 21
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1. ลักษณะและรูปแบบที่พักอาศัย
ลักษณะของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนวัด
เทวราชกุญชรนั้น มีความหลากหลายคล้าย ๆ กับชุมชน
แออัดทั่ว ๆ ไป คือลักษณะของอาคารพักอาศัย ทั้ง 3
โซน มีความคล้ายคลึงกัน คือ มีทั้งเป็นบ้านเดียว บ้านไม้
ชั้นเดียว บ้านไม้สองชั้นแต่จะมีรายละเอียดที่ต่างกันดังนี้
2.1 โซน A
จะมีลกั ษณะของอาคารที่ปลูกติดกัน
อย่างหนาแน่น และสังเกตจากลักษณะอาคาร กลุ่ม
อาคารที่ติดถนนศรีอยุธยาจะมีฐานะที่ดีกว่ากลุ่มอาคาร
ด้านใน เพราะบ้านแต่ละหลังจะมีรั้วที่เป็นกาแพงก่ออิฐ
ที่มีความแข็งแรง มีประตูเหล็กสามารถล็อคป้องกันการ
บุกรุกได้ซึ่งแตกต่างจากอาคารด้านในที่เป็นบ้านส่วน
ใหญ่จะเป็นรั้วสังกะสี บางหลังไม่มีรั้วบ้าน ไม่สามารถ
ป้องกันการบุกรุกได้

ภาพที่ 8 รูปแบบที่พักอาศัยบริเวณโซน B
2.3 โซน C
กลุ่มอาคารในโซน C จะเป็นโซนที่มี
ความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะบ้านเรือนแต่ละหลังจะ
มีแนวรั้วก่ออิฐที่แข็งแรง มีประตูเหล็กที่สามารถป้องกัน
อันตรายจะภายนอกได้เป็นอย่างดี ซึ่งคงเป็นเพราะ
บริเวณนี้เป็นทางสัญจรหลักจากท่าเรือวัดเทวราชกุญชร
และอยู่ติดกับโรงเรียนและพิพิธภัณฑ์สักทอง

ภาพที่ 7 รูปแบบที่พักอาศัยบริเวณโซน A
2.2 โซน B
จะมีลกั ษณะของกลุ่มอาคารไม่หนาแน่น
เท่ากลุ่มอาคาร โซน A อาคารที่อยู่ริมถนนศรีอยุธยาจะ
มีรั้วก่ออิฐรอบพร้อมประตูเหล็กที่แข็งแรง ส่วนอาคารที่
อยู่ด้านในจะเป็นอาคารที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า มีทั้ง
แบบห้องเช่า และบ้านพัก การป้องกันการบุกรุกดีกว่า
กลุ่มอาคารโซน A

ภาพที่ 9 รูปแบบที่พักอาศัยบริเวณโซน C
สาหรับผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด จานวน 59 ชุด เก็บข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
2558-15 กรกฎาคม 2558 โดยใช้เวลาประมาณ 45 วัน
และได้รับการตอบกลับได้ทั้งหมด 100% โดยมี
รายละเอียดหัวข้อที่สอบถามดังนี้ 1)สถานะ 2)จานวน
สมาชิก 3)อายุ 4)สถานภาพสมรส 5)ระดับการศึกษา 6)
อาชีพ 7)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8)บริเวณที่พักอาศัย 9)
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อาชญากรรม พบว่า เกิด 1 ครั้งร้อยละ 62.2 ซึ่งมี13)
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม พิจาณา 3 อันดับแรก คือ
มุมอับลับตาคน มุมมืดไม่มีแสงส่องสว่าง และเส้นทาง
เปลี่ยวในซอย 14)ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมส่วน
ใหญ่ คือ ช่วงเวลา18.01-24.00 น. ร้อยละ 68.29
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ร้อยละ 18.30
15)ลักษณะที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ใน
ด้านความสะดวกของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าที่พัก
อาศัย พบว่า บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้
สะดวก ร้อยละ 60 เนื่องจากเป็นหอพักหรือบ้านเช่าที่
ห้ามบุคคลภายนอกเข้า เป็นชุมชน หรือหมู่บ้านห้าม
บุคคลภายนอกเข้า ร้อยละ23.6 และมีรั้วกั้น เพียงร้อย
ละ 7.6 ส่วนบุคคลภายนอกสามารถเข้าที่พักอาศัยได้
สะดวก ร้อยละ 40.0 เนื่องจากมีรั้วกั้นแต่สามารถเข้า
สรุปและอภิปรายผล
ออกได้ง่ายและสะดวก
และเป็นหอพักบ้านเช่าที่
ผลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ ส่วน 16)ในการประกอบธุรกิจ
ตามหัวข้อได้ดังนี้ 1)คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นผู้อาศัย ร้อยละ 73.2 ซึ่ง โดยใช้สถานที่พักอาศัยนั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช้สถานที่พัก
มีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 26.8 2) มี อาศัยเพื่อการประกอบธุรกิจ 17)ด้านถนนและเส้นทาง
จานวนสมาชิกน้อยสุด 1 คน มากสุด 10 คน 3)มีอายุ สัญจร บริเวณที่อยู่อาศัย ไม่ค่อย มีระเบียบ มีการ
และเป็นถนน
ช่วง 15-25 ปี ร้อยละ 44.4 เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 15- บารุงรักษาจากหน่วยงานของรัฐบ้าง
25 ปี ร้อยละ 26.0 และเพศชายช่วงอายุ 15-25 ปี ร้อย คอนกรีต ซึ่งมีร่องระบายน้า ลักษณะทางเข้าออกของ
ละ 22.0 4)มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58.0 5)ส่วนใหญ่ บริเวณถนนเป็นทางเข้าออกทางเดียวภายในชุมชน และ
จบการศึกษาระดับ ต่ากว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 32.8 6)มี มีผู้คนสัญจรจานวนมาก มีต้นไม้บดบังสายตาเป็นต้นไม้
อาชีพเป็น พนักงาน ร้อยละ 33.2 7)รายได้เฉลี่ยต่อ พุ่มเตี้ย บริเวณทางเดินเท้าของสองฝั่งถนนมีสิ่งกีดขวาง
ระบบ
เดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8,001 – 15,000 บาท ร้อย บดบังตา สภาพถนนมีการดูแลรักษาบ้าง
ละ 34.4 8)มีที่พักอาศัยอยู่ในย่านที่พักอาศัยร้อยละ สัญลักษณ์บอกทางเป็นป้าย ส่วนระบบแสงไฟส่องสว่าง
บริเวณถนนมีจานวนไม่เพียงพอต่อสภาพการใช้งาน แสง
66.8
9)อาศัยอยู่ช่วงระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 53.6 ไฟส่องสว่าง ได้มีการซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
สาหรับ 18)บริเวณที่อยู่อาศัยมีพื้นที่เสี่ยงภัย
10)การรู้จักเพื่อนบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า การรู้จักเพื่อนบ้านน้อยกว่า 5 ของบุคคลในชุมชนเป็นบริเวณที่เส้นทางเปลี่ยวในซอย มี
หลัง ร้อยละ 36.8 สาหรับ 11)การประสบอาชญากรรม มุมมืดไม่มีแสงส่องสว่าง และมุมอับลับตาคน ส่วน 19)
ของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมานั้น พบว่า เคย ความสว่างของไฟภายในบริเวณบ้าน รั้วหน้าบ้าน ริม
ประสบอาชญากรรม ร้อยละ 32.8 และไม่เคยประสบ ถนนและเส้นทางสัญจร พบว่า มีสว่างพอใช้ และ 21)
อาชญากรรม ร้อยละ 76.2 เมื่อพิจารณาตาม ประเภท ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน ส่วนใหญ่มี
ของอาชญากรรม
พบว่า ส่วนใหญ่เคยประสบ ป้อม รปภ. ของทางวัด แต่ไม่ได้สอดส่งดูแลในชุมชน
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมต่อชีวิตและ กล้อง CCTV ติดตั้งเฉพาะบ้าน
ร่างกาย และอาชญากรรมทางเพศ 12)จานวนครั้งที่เกิด

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่อยู่ปัจจุบัน 10)การรู้จัก
เพื่อนบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่
11)การประสบ
อาชญากรรม 12)จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม 13)
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 14)ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
อาชญากรรม 15)ลักษณะที่ อยู่ อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
16)การประกอบธุรกิจโดยใช้สถานที่พักอาศัย 17)ถนน
และเส้นทางสัญจรบริเวณที่อยู่อาศัย 18)บริเวณที่อยู่
อาศัยมีพื้นที่เสี่ยงภัย 19)ความสว่างของไฟภายใน
บริเวณบ้าน 20)รั้วหน้าบ้าน ริมถนนและเส้นทางสัญจร
21)ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน
ซึ่งผลของแบบสอบถามจะนามาตรวจสอบกับ
สภาพกายภาพภายในชุมชนที่สารวจได้อีกครั้ง
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ส่วนข้อมูลลักษณะของอาคารภายในชุมชน
เทวราชกุญชรนั้น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย เช่น หลอดไฟแสงสว่างในชุมชน ป้อม รปภ.
หรือแม้แต่กระจกกลมที่จะช่วยให้มองเห็นจุดอับสายตา
ฯลฯ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจ
สภาพพื้นที่ ได้ดังนี้
- อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารพักอาศัย มีทั้งแบบ
บ้านเดี่ยว ห้องเช่า ปลูกติด ๆ กัน มี
ประมาณ 60% ที่มีรั้วล้อมรอบ ส่วนอีก
40% เป็นอาคารที่ไม่มีรั้ว วัสดุที่ใช้ปลูก
สร้างมีหลากหลายทั้งไม้ อิฐ สังกะสี เป็น
ต้น
- รูปแบบของรั้วมีทั้งแบบโปร่งและแบบทึบ
ความสูงของรั้วส่วนใหญ่มากกว่า 90%
ประมาณ 2.50 ม.
- ประตูหน้าบ้านและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก
ส่วนใหญ่ เป็นแบบราคาถูก ไม่ค่อยมีความ
แข็งแรงมากนัก และมักจะไม่มีเหล็กดัด
และลูกกรง
- ระยะร่นของอาคารมีน้อยมาก ทาให้สามารถ
ปีนข้ามได้ง่าย รวมถึงในยามเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ ก็จะรุกรามได้ง่าย
- ถนนเข้าออกคับแคบ ในกรณีฉุกเฉิน
รถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าออกได้
- แสงสว่างภายในชุมชมน้อยเกินไป มีจุดมืด
หลายจุดในยามค่าคืน
เมื่อนาผลจากการสารวจกายภาพชุมชนและ
การเก็บแบบสอบถาม มาประมวลผล จะเห็นว่าข้อมูลทั้ง
สองส่วน สนับสนุนและไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้
สามารถสรุปถึงปัจจัยที่กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
- ชาวบ้านภายในชุมชนมีฐานะปานกลางถึง
ยากจน และมีจานวนสมาชิกในครอบครัวมาก
ดังนั้นเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อ
ป้องกันภัยต่าง ๆ จึงถูกละเลย
- อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่ใช่
ทรัพย์สินของตนเอง ไม่มีกรรมสิทธิ์

ครอบครองที่ดินตามกฎหมาย จึงไม่ใส่ใจใน
การบารุงรักษา เพราะคิดว่าเป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย
- รั้วอาคารส่วนใหญ่สูงไม่เกิน 2.50 ม.และเป็น
วัสดุที่ไม่คงทนถาวร ซึ่งง่ายต่อการบุกรุก
- ประตูหน้าบ้าน มีความแข็งแรงปานกลางและ
มักจะไม่มีเหล็กดัดและลูกกรง
- ระยะห่างระหว่างอาคารมีน้อยเกินไป ซึ่ง
อาจจะทาให้ปีนข้ามได้ง่าย
- ถนนเข้าออกคับแคบ และมีซอยย่อยมาก
- แสงสว่างภายในชุมชนมีน้อย ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมง่ายยิ่งขึ้น
- มีพื้นที่รกร้าง ย่อย ๆ หลายจุด ซึ่งอาจเป็นจุด
ที่เหมาะสมให้ก่อเหตุได้
ข้อเสนอแนะ
ในการต่อยอดงานวิจัยนี้ ข้อมูลที่สารวจได้
สามารถนาไปใช้ในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชุมชนให้มี
ความปลอดภัย เป็นการลดอาชญกรรมด้วย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สร้างความสวยงามที่ภูมิ
ทัศน์ให้สอดรับการความสวยงามของวัดเทวราชกุญชร
ที่มีนักท่องเที่ยวมาเคารพและกราบไหว้จานวนมาก และ
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นสถานีตารวจดุสิต สานักงานเขตดุสิต ศูนย์
ป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะได้ข้อมูลในเชิงลึกของชุมชน
เพิ่มขึ้นและยังเป็นประโยชน์กับชุมชนเองที่ได้สร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน โดยให้พี่น้องในชุมชมมีส่วนร่วม ทา
ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงยุติธรรม สานักงานกิจการยุติธรรม.
2550. การป้องกันอาชญากรรมในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล : ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม สาหรับการ
จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

227

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กองนโยบายและแผนงาน สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร . 2554. แนวโน้มการเติบโตของ
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
กองนโยบายและแผนงาน สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร . 2548. รายงานการศึกษา :ชุมชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร.
คณิทธ์ เนียรวิฑูรย์ . 2554. การเสนอแนว
ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรมในย่านที่พักอาศัยของชุมชนใน
เขตเมือง (กรุงเทพมหานคร). วิทยานิพนธ์ปริญญาการ
วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์. ชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน
[Online]. Accessed 30 March 2552.Available
fromhttp://cddweb.cdd.go.th/cdregion04/cdwo
rker/comcd.pdf
ชนะทิศ แก้วอัมพร. 2538.
ลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในกรุงเทพมหานครที่
เอื้ออานวยให้เกิดคดีอาชญากรรม : กรณีศึกษาเขต
สถานีตารวจนครบาล พญาไท . วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณรงค์ กุลนิเทศ, พ.ต.ท.ดร.2556. รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเขตพระนครในการป้องกัน
อาชญากรรม .งานวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ภายใต้งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง. 2549. ความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมของเมืองกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
.

วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. 2545. การควบคุม
อาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม : หลักทฤษฎีและ
มาตรการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บรรณกิจ.
สานักงานตารวจแห่งชาติ กองวิจัยและพัฒนา.
2550. คู่มือการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบ
สภาพแวดล้อม ( Crime Prevention Through
Environment Design). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตารวจ.
อมร บุญต่อ. 2546. การศึกษาโครงสร้าง
อานาจของชุมชนในกรุงเทพฯ : กรณีศึกษา ชุมชน
ราชผาทับทิมร่วมใจ . ปริญญาการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

228

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

A Study of Physical Foctors to reduce the Risk of Disasters
Case Study : Dusit District Bangkok
การศึกษาปัจจัยทางกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัย
กรณีศึกษา : พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1
ABSTRACT
Tewarat Kunchorn is a crowded
community under the care and administration
of Dusit District, Bangkok. This community is
interesting because the community is in the
inner city with key tourist sites and a variety of
uses in the same area including educational
institutes, schools, temples, museums,
government offices, shops, tourist docks,
residential areas, crowded neighborhoods
(slums), etc. Although not many crimes
occurred in the area in the past, the area’s
reliability in terms of safety can be ruined wit
serious impact on confidence about safety.
This research project will present
physical data on Tewarat Kunchorn
Community and urban morphological data with
the Space Syntax. This research is also a study
of correlations between urban morphology and
crime patterns in Dusit District. The data
obtained will compile crime problems in Dusit
District to present dimensions, correlations and
connections between various crimes. According
ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม,
โทรศัพท์ 0-2160-1313, e-mail:winai_ssru@hotmail.com , website :
http://www.teacher.ssru.ac.th/winai_ma/

to the Space Syntax Program, Samsen Road
was found to be the main road in Dusit District
due to numerous alley connections and
because the road connects the district to Phra
Nakhon District and Bang Sue District. When
Tewarat Kunchorn was considered a crowded
community and used as the case study
community, the community was found to have
problems related to connections from Samsen
Road to the community. The environmental
conditions in the community also facilitated
crime in several cases.
The findings can be implemented to
accompany physical development planning for
the community and improve area management
within the community along with controlling
traffic routes in Dusit District to offer better
safety for the lives and property of area
residents and the general public.
Keywords : Environment Design, Crime,
Physical of Community, Space Syntax
บทคัดย่อ
ชุมชนเทวราชกุญชรเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ใน
การดูแลและปกครองในเขตพื้นที่ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่น่าสนใจ เพราะเป็นชุมชนที่อยู่
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ในเมืองชั้นใน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และมีความ
หลากหลายในการใช้พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด พิพิธภัณฑ์ สานักงาน
ภาครัฐ ร้านค้า ท่าเรือท่องเที่ยว แหล่งพักอาศัยชุมชน
แออัด (สลัม) ฯลฯ ปะปนในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมามี
เหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ถึงจะไม่มาก แต่ก็
ทาลายความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยของพื้นที่ได้
ทาให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจถึงความปลอดภัยของ
ผู้คนได้
ในชุดโครงการวิจัยนี้ได้กาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อได้รูปแบบของชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มีความปลอดภัย ช่วยลดอาชญากรรม รวมถึงการนา
ระบบภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมาใช้กับโครงข่าย
การสัญจรอิสระเพื่อสร้างแผนที่จุดเสี่ยงภัยด้าน
อาชญากรรมในพื้นที่เขตดุสิต จะนาเสนอข้อมูลทาง
กายภาพของชุมชนเทวราชกุญชร ข้อมูลจากผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนและข้อมูล สัณฐานวิทยาเมืองด้วย Space
Syntax เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยา
เมืองและรูปแบบคดีอาชญากรรม ในพื้นที่เขตดุสิต ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะเป็นการร้อยเรื่องราวของปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่เขตดุสิตให้สามารถมองเห็นมิติ
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเหตุอาชญากรรม
ต่าง ๆ
จากชุดโครงการวิจัยพบว่าข้อมูลจากชุดโครงการ
ย่อยที่ 1 เรื่องแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพื่อป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษา พื้นที่
เขตดุสิต ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการปรับปรุงกายภาพ
ของชุมชนดังนี้ 1)รั้วอาคารบ้านเรือน ควรมีความ
แข็งแรงและสูงไม่ต่ากว่า 3.00 ม.และไม่ควรเป็นรั้วทึบ
ทั้งหมด เพื่อให้ชาวบ้านเห็นความเคลื่อนไหวในยามเกิด
เหตุ 2)ประตูหน้าควรเป็นประตูที่มีความแข็งแรงและมี
ระบบล็อคที่มีมาตรฐาน รวมถึงควรมีเหล็กดัดและ
ลูกกรง 3)แสงสว่างภายในชุมชนน้อยเกินไป มีจุดมืด
หลายจุดในยามค่าคืน 4)ในชุมชนมีเส้นทางลัดหลาย
เส้นทาง ควรมี ป้อม รปภ ตั้งตามจุดเข้า-ออกทุกทาง 5)
ปรับปรุงพื้นที่รกร้าง ย่อย ๆ ในหลายจุด ให้ไม่ให้เป็น

พื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม และ 6) มีเพิ่มกล้อง
CCTV และกระจกตามมุมทางแยกน้อยเกินไป โดย
สมาชิกในชุมชนต้องร่วมมือกัน ส่วน โครงการย่อยที่ 2
เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
กับโครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อสร้างแผนที่จุดเสี่ยงภัย
ด้านอาชญากรรม : กรณีศึกษา พื้นที่เขตดุสิต ใช้
โปรแกรม Space Syntax พบว่าถนนสามเสนจะเป็น
ถนนที่มีความสาคัญสูงสุดในเขตดุสิต เพราะมีซอยย่อย
เชื่อมต่อมาก รวมถึงยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังเขตพระ
นครแลเขตบางซื่อด้วย และเมื่อพิจารณาลงในชุมชน
เทวราชกุญชร ซึ่งเป็นชุมชนแออัดและใช้เป็นชุมชน
กรณีศึกษาจะพบถึงปัญหาที่เชื่อมโยงมาจากถนนสาม
เสน มายังชุมชน สภาพแวดล้อมภายในชุมชนเองก็มีผล
ต่อการเอื้อให้เกิดอาชญากรรมหลาย ๆ กรณี
ผลการวิจัยที่ได้รับนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนากายภาพ
ของชุมชน รวมถึงการควบคุมเส้นทางการสัญจรในเขต
ดุสิต และปรับปรุงการจัดการพื้นที่ภายในชุมชนให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่พักอาศัย
ในพื้นที่และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : การออกแบบสภาพแวดล้อม อาชญากรรม
กายภาพชุมชน กฏแห่งความสัมพันธ์ของพื้นที่
บทนา
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงอันเป็น
ศูนย์กลางความเจริญ ศูนย์รวมธุรกิจ และแหล่งรายได้
สาคัญที่สุดของประเทศ เป็นเป้าหมายในการแสวงหา
เงินทอง ทรัพย์สินของผู้คนทั้งในกรุงเทพฯ พื้นที่
ใกล้เคียงและชุมชนชนบทที่อยู่ห่างไกลออกไป มีการ
อพยพเข้าเมืองของผู้คนจากพื้นที่ใกล้เคียงและชนบท
เป็นจานวนมาก จะสังเกตได้จากการเพิ่มจานวนของ
ชุมชนแออัดที่สอดแทรกอยู่ตามศูนย์กลางความเจริญ
และแหล่งธุรกิจของเมืองอย่างหนาแน่น ก่อให้เกิดการใช้
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พื้นที่ที่ไม่มีระเบียบ การเพิ่มของปริมาณคนที่ไมสัมพันธ์
กับขนาดพื้นที่ การบริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
จากรัฐ ที่ไม่สามารถรองรับปริมาณคนและความ
หลากหลายของการใช้พื้นที่ได้ทันเวลา ปริมาณ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขมีปริมาณที่น้อยจนไม่
สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทาให้กรุงเทพฯ
กลายเป็นศูนย์รวมของปัญหาต่าง ๆ มากมาย
รูปแบบการเกิดอาชญากรรมใน
กรุงเทพมหานครนั้น จากการศึกษาพบว่าในปี 2550
กรุงเทพมหานคร เป็น พื้นที่ที่ครัวเรือนที่ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม มากที่สุดคือ จานวน 53,430 ครัวเรือน
โดยร้อยละ85 ของอาชญากรรมซึ่งมุ่งประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สินในเคหะสถานมักเป็นผู้ฉวยโอกาสแทนที่จะเป็น
อาชญากรรมมืออาชีพ และยัง พบอีก ว่าอาชญากรรม
ส่วนใหญ่เกิดเหตุที่พักอาศัยร้อยละ 66.9 บริเวณภายใน
รั้วบ้าน ร้อยละ 50.2 เกิดเหตุบริเวณพื้นที่เปิดโล่งอื่นๆ
ถนน ร้อยละ21.4 บริเวณซอย ร้อยละ 11.8 และบริเวณ
สถานที่สาธารณะ ร้อยละ 8.4 และร้านสะดวกซื้อ ร้อย
ละ2.9 (กระทรวงยุติธรรม , สานักงานกิจการยุติธรรม ,
2550) จากเหตุการณ์ด้านความผิดประเภทประทุษร้าย
ต่อทรัพย์สินในเคหะสถาน
คดีประเภทนี้
กระทบกระเทือนต่อความสงบสุขและความปลอดภัย
ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งทางเลือกที่ดีกว่าการ
แจ้งความก็คือ หามาตรการป้องกันและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของย่านที่พักอาศัยให้ปลอดภัย และลด
ช่องโอกาสในการก่ออาชญากรรมจะดีกว่าการแก้ปัญหา
เมื่อเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้น ซึ่งปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนนี้ สามารถทาให้ลดลงได้โดยอาศัยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเข้าช่วย รวมถึงการจัดทา
แผนที่ ที่ระบุจุดเสี่ยงภัยด้านอาชญากรรม
โดยใช้
เครื่องมือระบบภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในการ
นาเสนอจุดเสี่ยงภัยด้านอาชญากรรมในเชิงพื้นที่ ซึ่งแผน
ที่แสดงจุดเสี่ยงภัยด้านอาชญากรรมนั้น จะเป็นเครื่องมือ

ในการเตือนใจคนในชุมชนถึงจุดเสี่ยงภัยด้าน
อาชญากรรมในเขตดุสิต และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเดิมและ
จุดเสี่ยงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
สาหรับเขตพื้นที่ที่ทาการศึกษาทางผู้วิจัยได้
กาหนดขอบเขตในการศึกษา บริเวณพื้นที่ เขตดุสิต มี
ชุมชนทั้งหมดจานวน 44 ชุมชน โดยเลือกพื้นที่ ชุมชน
วัดเทวราชกุญชร เป็นชุมชนนาร่อง เนื่องจากในพื้นที่
ชุมชนนี้มีสถาบันการศึกษา โรงเรียน วัดและหอพักตาม
ชุมชนหลายแห่ง รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีเหตุอาชญากรรม
ค่อนข้างสูง
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อ ได้ รูป แบบของชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีความปลอดภัย ช่วยลดอาชญากรรม
รวมถึงการนาระบบภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมาใช้
กับโครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อสร้างแผนที่จุดเสี่ยงภัย
ด้านอาชญากรรมในพื้นที่เขตดุสิต
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงจัดรูปแบบการปกครองใหม่เพื่อให้
มีความทันสมัย โดยจัดการปกครองส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ซึ่งในมณฑลกรุงเทพมีกระทรวงนครบาลดูแล
แบ่งเขตปกครองออกเป็นอาเภอ และตาบลเช่นเดียวกับ
หัวเมืองอื่น ๆ โดย อาเภอดุสิต เป็น 1 ใน 8 อาเภอ
พ.ศ. 2509 ภายหลังได้มีการรวม จังหวัดธนบุรี และ
จังหวัดพระนคร เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และ
เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ในเวลาต่อมา ซึ่งแบ่งพื้นที่
ออกเป็นเขตและแขวงแทนอาเภอและตาบล อาเภอดุสิต
จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเทวราชกุญชร
บริเวณชุมชนเทวราชกุญชร เป็นชุมชนหนึ่งใน
จานวน 44 ชุมชน ของเขตดุสิต อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ
ชั้นในด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นชุมชนแออัด มีพื้นที่
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ประมาณ 1 ไร่ มีประชากรในพื้นที่ประมาณ 403 คน
จานวน 131 ครัวเรือน จานวนบ้าน 69 หลัง เป็นที่ดิน
ของกรมการศาสนา ซึ่งจัดเป็นชุมชนแออัดระดับขนาด
กลาง2มีสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้แก่
1) วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
2) โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
3) พิพิธภัณฑ์สักทอง
4) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช
สาหรับพื้นที่ใกล้เคียงมีหอสมุดแห่งชาติ กับท่า
วาสุกรี อยู่ใกล้กับชุมชนแห่งนี้ด้วย

บางหลังมีรั้วปิดกั้นพื้นที่อย่างชัดเจน แต่บางหลังก็ไม่มี
รั้ว ภายในชุมชนมีทางเดินแคบๆ กว้างประมาณ 1.001.20 ม.สาหรับสัญจรของชาวบ้าน
สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ชุมชนในชุมชนเทวราชกุญชร นั้นมีความหลากหลาย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใช้แรงงาน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ
ประกอบธุรกิจค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปัจจัยที่เปิดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรมของพื้นที่ศึกษา โดยอาศัยแนวคิดจาก
ความสัมพันธ์ของวงจรอาชญากรรมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า แนวคิดวงจรอาชญากรรมนี้มี
หลักการสาคัญคือ อาชญากรรมเกิดจากสาเหตุ 3
ประการ คือ อาชญากรที่จะกระทาผิด โอกาสที่
เหมาะสมและเหยื่อที่เหมาะสมอันเนื่องจากการขาด
ความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือร่างกาย ซึ่ง
เมื่อมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการอาชญากรรมก็จะ
สามารถเกิดขึ้นได้ (พรชัย ขันตี, 2548) แต่ทางกองวิจัย
และวางแผนกรมตารวจได้ให้ความหมายของคาว่า
สาเหตุอาชญากรรม หมายถึง ต้นเหตุ มูลเหตุ หรือที่มา
ต่างๆที่ทาให้อาชญากรรมเกิดขึ้น ปัจจุบันยังไม่อาจหา
ข้อสรุปถึงสาเหตุหรือมูลเหตุที่แท้จริงได้จึงหลีกเลี่ยงไม่
ใช้คาว่าสาเหตุหันมาใช้คาว่าปัจจัย (Factor) ที่มีส่วน
ภาพที่ 1 ตาแหน่งที่ตั้ง เส้นทางสัญจรและสถานที่
สัมพันธ์กับการประกอบอาชญากรรม
ใกล้เคียง
ดังนั้นการศึกษาชุดวิจัยนีจ้ ะแบ่งการศึกษาเป็น 2
สภาพทางกายภาพ ชุมชนเทวราชกุญชร มี กลุ่ม ได้แก่ 1)การศึกษาด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
ลักษณะชุมชนแออัด มีพื้นที่บางส่วนติดแม่น้าเจ้าพระยา กายภาพ และ 2)การศึกษาด้วย Space Syntax ซึ่งเป็น
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่ (Space) โดยอาศัย
จึงมีท่าเรือสาหรับจอดเรือ (ท่าเรือวัดเทวราชฯ) ทั้งเรือ
โครงข่ายของเส้น ( Axial Lines) ตามโครงข่ายถนนเพื่อ
ข้ามฝากและเรือท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยววัด
เป็นตัวแทนในการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงและ
เทวราชฯ และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง ลักษณะของอาคาร โครงข่ายสัณฐานของเขตดุสิต
ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นอาคารพักอาศัย วัสดุเป็นไม้
สาหรับกลุ่มที่ 1 ในการศึกษาด้านปรับปรุง
และค.ส.ล มีทั้งที่เป็นอาคารชั้นเดียวและสองชั้น ปะปน สภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้นจะ ได้นา แนวทฤษฏีของ
กันไป บ้านแต่ละหลังปลูกติดๆกัน อย่างหนาแน่น บ้าน การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมหลักทฤษฏี
และมาตรการ และคู่มือการป้องกันอาชญากรรมโดยการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม
(Crime Prevention
2
แนวโน้ มการเติบโตของชุมชนในกรุงเทพมหานคร 2554
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Through Environment Design) ของกองวิจัยและ
พัฒนา สานักงานตารวจแห่งชาติ มาประยุกต์โดยนา
ปัจจัยทั้ง 3 มาสัมพันธ์กัน ในกรณีที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง
หรือทั้ง3ปัจจัยมีความบกพร่อง เมื่อองค์ประกอบครบทั้ง
3 มาบรรจบกัน ณ จุดวิกฤต (Critical Point) โดยมี
เงื่อนเวลาและจังหวะมาเกี่ยวข้องทาให้เกิด ช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรม (Crime Opportunity) ขึ้นดัง
ภาพข้างล่าง อาชญากรรมประเภทมุ่งประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สินมักอาศัย ช่องโอกาส เป็นสาคัญถึงร้อยละ 85
ของอาชญากรรม (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ , 2545) ทา ให้
เกิดเป็นวงจรอุบาทว์ขึ้น ซึ่งให้ชื่อวงจรใหม่นี้ว่า วงจร
ช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime
Circle) ดังนี้

ภาพที่ 2 วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม
Opportunity Crime Circle)

(The

วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม
(The
Opportunity Crime Circle) มีองค์ประกอบที่เป็น
ปัจจัยหลัก 3ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยของผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สิน หรือเหยื่อ
อาชญากรรม (Victim, V) และปัจจัยของสภาพแวดล้อม
(Environmental, E) ถือว่าเป็น “ตัวแปรต้น”
2. ปัจจัยของผู้ก่ออาชญากรรม หรือผู้กระทา ผิด
กฎหมาย (Crime, C) ถือว่าเป็น “ตัวแปรตาม”
3. สารวจพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้น ด้วยแบบ
สังเกตการณ์ (Observation Checklist) เพื่อเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการสร้างเครื่องมือประกอบ

การศึกษาโดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 7 หัวข้อดังนี้ (สา
นักงานตารวจแห่งชาติ, กองวิจัยและพัฒนา, 2550)
หัวข้อ 1 เศรษฐกิจ-สังคม
หัวข้อ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
ของชุมชนเขตเมืองในภาพรวม
หัวข้อ 3 ลักษณะสิ่งแวดล้อมบ่งบอกความ
ปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัย
หัวข้อ 4 ลักษณะสิ่งแวดล้อมบริเวณย่านที่พัก
อาศัยที่มีแนวโน้มเปิดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม
หัวข้อ 5 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยงภัย
หัวข้อ 6 ลักษณะเส้นทางสัญจรเข้าออกของ
ชุมชนย่านที่พักอาศัย
หัวข้อ 7 ลักษณะระบบไฟส่องสว่างรอบบริเวณ
ย่านที่พักอาศัย
ในส่วนของกลุ่มที่ 2 เป็นการศึกษา โปรแกรม
ArcGIS10 ใช้วิธีการสร้าง Collect Events และการ
วิเคราะห์สัณฐานวิทยาเมืองด้วย Space Syntax จาก
ความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยาเมืองและรูปแบบคดี
อาชญากรรม ในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อหาค่าความสัมพันธ์
ในเชิงมิติสัณฐานเมือง ในรูปแบบแผนที่เชิงพื้นที่ โดย
Space Syntax เป็นชุดทฤษฎีและเทคนิคทาง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงค่าระดับสัมพันธ์ระหว่าง
“โครงสร้างเชิงสัณฐานของพื้นที่” กับ “ลักษณะและ
ระดับความนิยมในการใช้งานของพื้นที่” ซึ่งงานวิจัยชิ้น
นี้จะใช้กับลักษณะและระดับความถี่ในการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อค้นหาจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต
ดุสิต

ภาพที่ 3 การแบ่งพื้นที่สาธารณะของเมือง
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ภาพที่ 4 โครงข่าย Axial Lines ของเมือง
ระเบียบวิธีวิจัย
สาหรับการดาเนินการวิจัยในกลุ่มที่ 1แนวทาง
ในการศึกษาพื้ นที่ชุมชนเทวราชกุญชร จะใช้วิธีการวิจัย
แบบผสม (Mix Research Method) โดยมีทั้งวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดย
การใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire) จากผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนจานวน 59 หลังคาเรือน เก็บข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจะใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Method) เพื่อหาข้อเท็จจริง
เชิงลึก โดยการสารวจ ( Survey Research) พื้นที่ทาง
กายภาพของชุมชนทั้งหมด ประกอบด้วย ผังบริเวณ
เส้นทางสัญจร ลักษณะอาคารบ้านเรือน รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ระดับ
ลึก (In-depth Interview) กับประธานชุมชน (นายอุทิศ
บูรณะเสน ) ผอ.โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร (นายกลชัย
เอื่ยมสวัสดิ์) เจ้าหน้าที่ตารวจ สน.ดุสิต (ด.ต.สมบุญวร
รัตนานนท์)และ จากนั้นจึงนาผลทั้งสองวิธี มา
ประมวลผลและสรุป โดยการจัดประชุมย่อยภายในกลุ่ม
(Group Discussion) กับตัวแทนสมาชิกในชุมชน
จานวน 30 คน เพื่อนาผลสรุปที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนกัน
ในเวทีประชุม
สาหรับจากลักษณะของพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็น
ชุมชนแออัด มีเพียง 69 หลังคาเรือน ทาให้อาคาร
บ้านเรือนแต่ละหลัง จึงปลูกติด ๆ กัน ไม่เป็นระเบียบ
และไม่เข้าข่ายกฎหมายควบคุมอาคาร เรื่องระยะร่นต่าง
ๆ จึงไม่มีปรากฏให้เห็น ลักษณะอาคารมีความ
หลากหลาย ตามฐานะของผู้อยู่อาศัย ทั้งบ้านชั้นเดียว
บ้านสองชั้น ที่เป็นทั้งไม้และคอนกรีต ผสมปนเปกัน มี

บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด และบ้านที่ไม่มีรั้ว และพื้นที่รก
ร้างหลายจุด รวมถึงยังมีสถานที่สาคัญคือพิพิธภัณฑ์สัก
ทองที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญมีนักท่องเที่ยวมา
เยี่ยมชมอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีสถานศึกษา 2 แห่ง
ได้แก่โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรและสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
จึงแบ่งพื้นที่ภายในชุมชนออกเป็น 3 โซน ได้แก่
โซน A
ทิศเหนือ
ติด ถนนศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติด ถนนซอยกว้าง
4.80 ม
ทิศตะวันออก ติด ด้านหลังสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
ทิศตะวันตก ติด ถนนศรีอยุธยา 21
โซน B
ทิศเหนือ
ติด ถนนศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติด ถนนซอยกว้าง
2.00 ม
ทิศตะวันออก ติด ถนนศรีอยุธยา 21
ทิศตะวันตก ติด แม่น้าเจ้าพระยา
โซน C
ทิศเหนือ ติด ถนนซอยกว้าง
2.00 ม
ทิศใต้ ติด แม่น้าเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติด พิพิธภัณฑ์สักทองและลานจอด
รถ
ทิศตะวันตก ติด แม่น้าเจ้าพระยา

ภาพที่ 5 การแบ่งพื้นที่ภายในชุมชน เป็น 3 โซน ได้แก่
โซน A โซน B และโซน C
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ภาพที่ 6 ลักษณะกายภาพภายในชุมชนเทวราชกุญชร
บริเวณปากซอยศรีอยุธยา 21
สาหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ทาโร ยามาเน (Yamane, 1970) ซึ่งกาหนดระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 95% และให้มีระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% ผู้วิจัยได้ทาการประมาณค่าจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยตัวแทนของประชากรผู้ที่พักอาศัยใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งกาหนดให้ตัวอาคารบ้านเรือน 1
หลัง นับเป็น 1 หน่วยหลังคาเรือน การศึกษาในครั้งนี้ 1
หน่วยหลังคาเรือนใช้ตัวกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 คน จาก
จานวนหน่วยหลังคาเรือนบริเวณพื้นที่ชุมชนวัดเทวราช
กุญชร ทั้งสิ้น 69 หลังคาเรือน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจานวน 69 หลังคา
เรือน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้
5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ

n = 58.848 คิดเป็น 59 หลังคาเรือน
ดังนั้นขนาดของประชากรในการศึกษาครั้งนี้จึง
ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 59 หน่วยหลังคาเรือน
เท่ากับ ตัวแทนของการศึกษา คือ ผู้อาศัย หรือผู้เช่า ใน
บริเวณพื้นที่นั้น
ในส่วนที่ 2 นั้นจะใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
โปรแกรม ArcGIS10, Microsoft Access, Space
Syntax และ SPSS เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอภาพของ
ภูมิทัศน์การเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับบุคคลและ
ทรัพย์สิน ในเขตดุสิต โดยใช้โปรแกรม Space Syntax

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่ (Space) โดยอาศัย
โครงข่ายของเส้น (Axial Lines) ตามโครงข่ายถนน
จากนั้น นารูปแบบการเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับบุคคล
และทรัพย์สินในเขตดุสิต มาพอร์ตลงเป็นจุดตามจานวน
คดีทั้งหมด จาแนกตามรูปแบบประกอบด้วย
1) ประเภทคดี
2) วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม
3) พิกัดของสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม
4) ภูมิลาเนาของผู้ต้องหา
5) ภูมิทัศน์ของสถานที่เกิดเหตุ
แล้วจึง ค้นหาช่วงเวลาของอาชญากรรมฯ ใช้
เครื่องมือแผนผังฮิสโตแกรม โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Excel
ผลการวิจัย
จากการสารวจข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้อม
ของชุมชนเทวราชกุญชร สามารถสรุปเป็นประเด็น ๆ ได้
ดังนี้
1. เส้นทางสัญจรภายในชุมชน
พื้นที่ภายในชุมชนมีเส้นทางการเข้าออกได้
หลายทางทั้งทางบก และทางน้า ได้แก่
1.1 ถนนศรีอยุธยา ที่เป็นทางสัญจรหลัก
โดยถนนเส้นนี้มีความกว้างประมาณ 12.00 ม. มี
ลักษณะเป็น ค.ส.ล โค้งโอบชุมชนไปจนถึงแม่น้า
เจ้าพระยา
1.2 ซอยศรีอยุธยา 21 เป็นทางสัญจรเข้า
ออก ชุมชน โดยเส้นทางนี้จะสามารถเข้าไปพิพิธภัณฑ์
สักทองและวัดเทวราชกุญชรได้ด้วย ถนนมีความกว้าง
ประมาณ 4.00 ม.สามารถเชื่อมต่อกับถนนศรีอยุธยาฝั่ง
หน้าวัดเทวราชกุญชร รวมทั้งยังเชื่อมไปยังท่าเรือวัด
เทวราชกุญชร และซอยศรีอยุธยา 17 – 19 ได้ด้วย
1.3 ซอยย่อยภายในชุมชน มีความกว้าง
ประมาณ 1.50 - 2.00 ม.เป็นเส้นทางสัญจรเชื่อม
ระหว่างกลุ่มบ้านแต่ละกลุ่ม สาหรับเข้าออกของบ้านที่
อยู่ด้านในพื้นที่ มีทั้งที่เป็นซอยตันและซอยเชื่อมกับถนน
ศรีอยุธยาด้วย
1.4 ท่าเรือวัดเทวราชกุญชร เป็นท่าเรือที่มี
ประชาชนและนักท่องเที่ยวจานวนมากมาใช้ มีทั้งเรือ
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ข้ามฝาก เรือท่องเที่ยวมาจอดให้บริการตลอดเวลา แต่
เส้นทางเข้าออก ค่อนข้างคับแคบ
1.5 ภายในชุมชนเทวราชกุญชร บริเวณ
ถนนศรีอยุธยาจะมีทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งแต่ไม่สามารถเดิน
ต่อเนื่องได้ เพราะมีการตั้งแผงขายของอยู่เป็นระยะ ๆ
แต่บริเวณซอยย่อยจะไม่มีทางเท้า
จะเห็นได้ว่าภายในพื้นที่ชุมชนวัดเทวราชกุญชร
นั้นมีเส้นทางการสัญจรหลายแบบ เป็นซอยย่อย ๆ และ
มีการเชื่อมต่อกันตลอด เส้นทางหลายนี้ไม่มีการปิดกั้น
ทาให้อาชญกร สามารถเข้าเป็นเส้นทางในการหลบหนี
ได้

ภาพที่ 7 ผังเส้นทางสัญจรภายในชุมชนเทวราชกุญชร

ภาพที่ 8 ผังเส้นทางสัญจรในการหลบหนี
จากภาพที8่ จะเห็นได้ว่าจาการที่ชุมชนมีการ
เชื่อมต่อกับภายนอกหลายทาง ทาให้เกิดเส้นทางที่
อาชญากรใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี ภายในชุมชนนี้
จานวน 4 เส้นทาง ได้แก่

1.1 หลีกหนีทางท่าเรือ
1.2 หลีกหนีทางริมทางเดินข้างแม่น้าเจ้าพระยา
1.3 หลีกหนีทางถนนศรีอยุธยาผ่านด้านหลังวัด
เทวราชกุญชรแล้ววกกลับทางถนนศรี
อยุธยาเหมือนเดิม
1.4 หลีกหนีทางถนนศรีอยุธยาแล้วเข้าซอยเล็ก
ๆ ด้านหลังสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
แล้วกลับมาที่วกกลับทางถนนศรีอยุธยาอีก
ครั้ง
2. ลักษณะและรูปแบบที่พักอาศัย
ลักษณะของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนวัด
เทวราชกุญชรนั้น มีความหลากหลายคล้าย ๆ กับชุมชน
แออัดทั่ว ๆ ไป คือลักษณะของอาคารพักอาศัย ทั้ง 3
โซน มีความคล้ายคลึงกัน คือ มีทั้งเป็นบ้านเดียว บ้านไม้
ชั้นเดียว บ้านไม้สองชั้นแต่จะมีรายละเอียดที่ต่างกันดังนี้
2.1 โซน A
จะมีลกั ษณะของอาคารที่ปลูกติดกัน
อย่างหนาแน่น และสังเกตจากลักษณะอาคาร กลุ่ม
อาคารที่ติดถนนศรีอยุธยาจะมีฐานะที่ดีกว่ากลุ่มอาคาร
ด้านใน เพราะบ้านแต่ละหลังจะมีรั้วที่เป็นกาแพงก่ออิฐ
ที่มีความแข็งแรง มีประตูเหล็กสามารถล็อคป้องกันการ
บุกรุกได้ซึ่งแตกต่างจากอาคารด้านในที่เป็นบ้านส่วน
ใหญ่จะเป็นรั้วสังกะสี บางหลังไม่มีรั้วบ้าน ไม่สามารถ
ป้องกันการบุกรุกได้

ภาพที่ 9 รูปแบบที่พักอาศัยบริเวณโซน A
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2.2 โซน B
จะมีลกั ษณะของกลุ่มอาคารไม่หนาแน่น
เท่ากลุ่มอาคาร โซน A อาคารที่อยู่ริมถนนศรีอยุธยาจะ
มีรั้วก่ออิฐรอบพร้อมประตูเหล็กที่แข็งแรง ส่วนอาคารที่
อยู่ด้านในจะเป็นอาคารที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า มีทั้ง
แบบห้องเช่า และบ้านพัก การปัองกันการบุกรุกดีกว่า
กลุ่มอาคารโซน A

นอกจากนี้จากการสารวจผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของ
องค์ประกอบทางกายภาพเพิ่มเติมอีก 6 ประเด็นใหญ่ ๆ
เพื่อจะได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการเกิดเหตุ
อาชญากรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
- ตาแหน่งของแสงสว่างภายในชุมชน
- ตาแหน่งเส้นทางสัญจรที่คับแคบ
- มุมมองของถนนที่เป็นมุมอับ
- พื้นที่รกร้างที่อาจจะเป็นสถานที่ก่อเหตุ
- ตาแหน่งติดตั้ง CCTV
- ตาแหน่งป้อม รปภ

ภาพที่ 10 รูปแบบที่พักอาศัยบริเวณโซน B
2.3 โซน C
กลุ่มอาคารในโซน C จะเป็นโซนที่มี
ความปลอดภัยค่อนข้างสูง เพราะอาคารบ้านเรือนแต่ละ
หลังจะมีแนวรั้วก่ออิฐที่แข็งแรง มีประตูเหล็กที่สามารถ
ป้องกันอันตรายจะภายนอกได้เป็นอย่างดี ซึ่งคงเป็น
เพราะบริเวณนี้เป็นทางสัญจรหลักจากท่าเรือวัดเทวราช
กุญชร และอยู่ติดกับโรงเรียนและพิพิธภัณฑ์สักทอง

ภาพที่ 11 รูปแบบที่พักอาศัยบริเวณโซน C

ภาพที่ 12 ตาแหน่งที่มีการติดตั้งอุปกรณ์และพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้ การ
แบบสอบถาม ทั้งหมด จานวน 59 ชุด เก็บข้อมูลวันที่
10 มิถุนายน 2558-15 กรกฎาคม 2558 โดยใช้เวลา
ประมาณ 45 วัน และได้รับการตอบกลับได้ทั้งหมด
100% โดยมีรายละเอียดหัวข้อที่สอบถามดังนี้ 1)สถานะ
2)จานวนสมาชิก 3)อายุ 4)สถานภาพสมรส 5)ระดับ
การศึกษา 6)อาชีพ 7)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8)บริเวณที่
พักอาศัย 9) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่อยู่ปัจจุบัน
10)การรู้จักเพื่อนบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่
11)การ
ประสบอาชญากรรม 12)จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม
13)สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 14)ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
อาชญากรรม 15)ลักษณะที่ อยู่ อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
16)การประกอบธุรกิจโดยใช้สถานที่พักอาศัย 17)ถนน
และเส้นทางสัญจรบริเวณที่อยู่อาศัย 18)บริเวณที่อยู่
อาศัยมีพื้นที่เสี่ยงภัย 19)ความสว่างของไฟภายใน
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สะดวก ร้อยละ 60 เนื่องจากเป็นหอพักหรือบ้านเช่าที่
ห้ามบุคคลภายนอกเข้า เป็นชุมชน หรือหมู่บ้านห้าม
บุคคลภายนอกเข้า ร้อยละ23.6 และมีรั้วกั้น เพียงร้อย
ละ 7.6 ส่วนบุคคลภายนอกสามารถเข้าที่พักอาศัยได้
สะดวก ร้อยละ 40.0 เนื่องจากมีรั้วกั้นแต่สามารถเข้า
ออกได้ง่ายและสะดวก
และเป็นหอพักบ้านเช่าที่
สรุปและอภิปรายผล
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ ส่วน 16)ในการประกอบธุรกิจ
ผลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถสรุปตาม
หัวข้อได้ดังนี้ 1)คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถานที่พักอาศัยนั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช้สถานที่พัก
ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นผู้อาศัย ร้อยละ 73.2 ซึ่งมีสถานะ อาศัยเพื่อการประกอบธุรกิจ 17)ด้านถนนและเส้นทาง
เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 26.8 2) มีจานวนสมาชิก สัญจร บริเวณที่อยู่อาศัย ไม่ค่อย มีระเบียบ มีการ
และเป็นถนน
น้อยสุด 1 คน มากสุด 10 คน 3)มีอายุช่วง 15-25 ปี บารุงรักษาจากหน่วยงานของรัฐบ้าง
ร้อยละ 44.4 เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 15-25 ปี ร้อยละ คอนกรีต ซึ่งมีร่องระบายน้า ลักษณะทางเข้าออกของ
26.0 และเพศชายช่วงอายุ 15-25 ปี ร้อยละ 22.0 4)มี บริเวณถนนเป็นทางเข้าออกทางเดียวภายในชุมชน และ
สถานภาพโสด ร้อยละ 58.0 5)ส่วนใหญ่จบการศึกษา มีผู้คนสัญจรจานวนมาก มีต้นไม้บดบังสายตาเป็นต้นไม้
ระดับ ต่ากว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 32.8 6)มีอาชีพเป็น พุ่มเตี้ย บริเวณทางเดินเท้าของสองฝั่งถนนมีสิ่งกีดขวาง
ระบบ
พนักงาน ร้อยละ 33.2 7)รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ บดบังตา สภาพถนนมีการดูแลรักษาบ้าง
อยู่ระหว่าง 8,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 34.4 8)มีที่ สัญลักษณ์บอกทางเป็นป้าย ส่วนระบบแสงไฟส่องสว่าง
บริเวณถนนมีจานวนไม่เพียงพอต่อสภาพการใช้งาน แสง
พักอาศัยอยู่ในย่านที่พักอาศัยร้อยละ 66.8
9)อาศัยอยู่ช่วงระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 53.6 ไฟส่องสว่าง ได้มีการซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
สาหรับ 18)บริเวณที่อยู่อาศัยมีพื้นที่เสี่ยงภัยของ
10)การรู้จักเพื่อนบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า การรู้จักเพื่อนบ้านน้อยกว่า 5 บุคคลในชุมชนเป็นบริเวณที่เส้นทางเปลี่ยวในซอย มีมุม
หลัง ร้อยละ 36.8 สาหรับ 11)การประสบอาชญากรรม มืดไม่มีแสงส่องสว่าง และมุมอับลับตาคน ส่วน 19)
ของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมานั้น พบว่า เคย ความสว่างของไฟภายในบริเวณบ้าน รั้วหน้าบ้าน ริม
ประสบอาชญากรรม ร้อยละ 32.8 และไม่เคยประสบ ถนนและเส้นทางสัญจร พบว่า มีสว่างพอใช้ และ 21)
อาชญากรรม ร้อยละ 76.2 เมื่อพิจารณาตาม ประเภท ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน ส่วนใหญ่มี
ของอาชญากรรม
พบว่า ส่วนใหญ่เคยประสบ ป้อม รปภ. ของทางวัด แต่ไม่ได้สอดส่งดูแลในชุมชน
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมต่อชีวิตและ กล้อง CCTV ติดตั้งเฉพาะบ้าน
ในส่วนการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ร่างกาย และอาชญากรรมทางเพศ 12)จานวนครั้งที่เกิด
อาชญากรรม พบว่า เกิด 1 ครั้งร้อยละ 62.2 ซึ่งมี13) ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ท่าน จะใช้ชุดคาถามเดี่ยวกัน เป็น
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม พิจาณา 3 อันดับแรก คือ คาถามปลายเปิด เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมถึงแนวคิด
มุมอับลับตาคน มุมมืดไม่มีแสงส่องสว่าง และเส้นทาง ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ จะมี
เปลี่ยวในซอย 14)ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมส่วน ความสอดคล้องกับข้อมูลจาการเก็บแบบสอบถาม และ
ใหญ่ คือ ช่วงเวลา18.01-24.00 น. ร้อยละ 68.29 จากนั้นจึงนาข้อมูลที่สรุปได้ทั้งหมดนาเสนอตัวแทน
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ร้อยละ 18.30 สมาชิกในชุมชนวัดเทวราชกุญชร ซึ่งสามารถสรุปข้อมูล
15)ลักษณะที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ในด้าน ทั้งหมดได้ดังนี้
ความสะดวกของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าที่พัก
อาศัย พบว่า บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้
บริเวณบ้าน 20)รั้วหน้าบ้าน ริมถนนและเส้นทางสัญจร
21)ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน
ซึ่งผลของแบบสอบถามจะนามาตรวจสอบกับ
สภาพกายภาพภายในชุมชนที่สารวจได้อีกครั้ง
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1.เห็นด้วยกับข้อมูลด้านกายภาพที่นาเสนอ
2.อยากให้หน่วยงานรัฐ จัดสรรงบประมาณมา
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น
3.อยากให้มีส่วนพื้นที่บริการผู้สูงอายุ
4.อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจ เข้ามาตรวจตรา
มากขึ้น
สาหรับ ข้อมูลทางด้าน Space Syntax ของ
ชุมชนเทวราชกุญชร สามารถสรุปเป็นประเด็น ๆ ได้ดังนี้
1. Global Integration (ความสัมพันธ์ทั้ง
ระบบ) ใช้วัดว่า เส้นเส้นหนึ่งเชื่อมเข้ากับเส้นอื่นที่เหลือ
ทั้งหมดในระบบเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ทาให้พบเส้นทาง
หรือตาแหน่งที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบนั้นๆ
เพราะระยะทางหรือความลึกจากเส้นใดๆ ณ บริเวณ
ศูนย์กลางเพื่อออกไปสู่ย่านหรือเส้นทางอื่นๆ ในระบบ
ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด จากข้อมูลพบว่าถนนสามเสน
เป็นถนนที่มีความสาคัญทั้งระบบในเขตดุสิตสูงสุด
เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวผ่านถนนย่อยภายในพื้นที่
จานวนมากและยังทา หน้าที่เชื่อมโยง เข้าไปถนนในเ ขต
พระนครและเขตบางซื่อ

ภาพที่ 13 Global Integration (ความสัมพันธ์ทั้ง
ระบบ)

2. ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายการ
สัญจรอิสระและพื้นที่เสี่ยงภัยด้านอาชญากรรมเกี่ยวกับ
บุคคลและทรัพย์สินในเขตดุสิตมีลักษณะอย่างไร จะใช้
วิธี ไคสแคว ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิลาเนาผู้ต้องหากับการก่อคดี สรุปได้ว่าภูมิลาเนากับ
การก่อคดีแยกตามประเภทมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก
อาชญากรมีพื้นที่การรับรู้ของตนเอง กล่าวคืออาชญากร
ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มก่อคดี
อาชญากรรมสูงกว่าอาชญากรที่ไม่มีภูมิลาเนาใน
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะคดีประทุษร้ายอาชญากร
ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คดีดังกล่าว
เป็นคดีดักทาร้ายเป็นส่วนใหญ่ อาชญากรที่มีภูมิลาเนา
อยู่กรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงในการลงมือสูงกว่า
อาชญากรที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดเนื่องจากอาชญา
กรประเภทดังกล่าวทราบถึงเส้นทางการหลบหนีเป็น
อย่างดี
ดังนั้นในการสรุปผลการวิจัยสาหรับในการ
ดาเนินการชุดโครงการวิจัยนี้ ผลสรุปที่ได้รับจากคณะ
ทีมวิจัยจะแบ่งเป็นประเด็นที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน
เทวราชกุญชร ยังมีจุดที่เป็นจุดอันตราย
และเอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม หลาย ๆ
แห่ง อาทิ เช่น 1) บริเวณรั้วหรือประตู
บ้านที่ไม่แข็งแรง มีสภาพเก่า ชารุด 2)
บริเวณทางเดินภายในชุมชน ที่มีซอยย่อย
และมีเส้นทางเข้า ออกหลายทาง 3) มี
พื้นที่รกร้างหลายแห่ง ซึ่งอาจจะเป็นจุดที่
อาชญากรลงมือกับเหยื่อได้ เป็นต้น
2. สิ่งที่ควรเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในชุมชน
ได้แก่ 1) แสงสว่าง ตามเส้นทางสัญจรทั้ง
ทางหลักและซอยย่อย 2) ควรมีเหล็กดัด
และลูกกรงตามบ้าน 3)ควรมีกล้อง CCTV
และกระจกกลมตามทางแยก หรือจุดอับ
สายตา 3)ควรหารือกับวัดเทวราชฯ เรื่อง
ตาแหน่งป้อม รปภ ที่ควรตั้งในจุดที่
สามารถสอดส่องดูแลชุมชนได้ด้วย เป็น
ต้น
4) ชุมชนอยากให้รัฐจัดสรร
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งบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ 5) อยากให้มี
ส่วนพื้นที่บริการผู้สูงอายุ และ6)ต้องการ
เจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาตรวจตรามากขึ้น
3. การศึกษาเรื่องโครงข่ายการสัญจรอิสระใน
เขตดุสิต พบว่าถนนสามเสนเป็นถนนที่มี
ความสาคัญทั้งระบบในเขตดุสิตสูงสุด
เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวผ่านถนนย่อย
ภายในพื้นที่จานวนมากและยังทาหน้าที่
เชื่อมโยงเข้าไปถนนในเขตพระนครและ
เขตบางซื่อ
4. ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายการ
สัญจรอิสระและพื้นที่เสี่ยงภัยด้าน
อาชญากรรมเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์สิน
ในเขตดุสิต พบว่าคะแนนเส้นที่สาคัญของ
ย่านย่อย ในลาดับสถานที่เกิดเหตุสาคัญใน
เขตดุสิตทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือ
ระหว่าง 1.02 – 2.78 จึงสรุปได้ว่า
อาชญากรรมส่วนใหญ่ในเขตดุสิตมักเกิด
ในบริเวณเส้นที่สาคัญของย่านย่อยใน
ระดับปานกลาง เว้นแต่โรงพยาบาลวชิระ
แต่บริเวณดังกล่าวอาจไม่เกิดจากสภาพ
กายภาพเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจาก
สภาพดึงดูดของโรงพยาบาลที่ดึงดูด
ผู้กระทาความผิด และยัง พบอีกว่าคะแนน
เส้นที่สาคัญของทั้งระบบ ในลาดับสถานที่
เกิดเหตุสาคัญในเขตดุสิตทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์สูงคือมากกว่า 1.08 จึงสรุปได้ว่า
อาชญากรรมส่วนใหญ่ในเขตดุสิตมักเกิด
ในบริเวณเส้นที่สาคัญของทั้งระบบ เช่น
ถนนพระราม 5 และถนนสามเสน
ข้อเสนอแนะ
ในการต่อยอดงานวิจัยนี้ ข้อมูลที่สรุปได้
สามารถนาไปใช้ในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชุมชนให้มี
ความปลอดภัย เป็นการลดอาชญกรรมด้วย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สร้างความสวยงามที่ภูมิ
ทัศน์ให้สอดรับการความสวยงามของวัดเทวราชกุญชร

ที่มีนักท่องเที่ยวมาเคารพและกราบไหว้จานวนมาก และ
สามารถนามาใช้กาหนดเป็นมาตรการการจัดระเบียบ
ต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นสถานีตารวจดุสิต สานักงานเขตดุสิต ศูนย์
ป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะได้ข้อมูลในเชิงลึกของชุมชน
เพิ่มขึ้นและยังเป็นประโยชน์กับชุมชนเองที่ได้สร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน โดยให้พี่น้องในชุมชมมีส่วนร่วม ทา
ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Potential for Being Tourist Destination, Tourist Destination, Tha Nam Samsen Community
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, สุวรีย์ ยอดฉิม, บัณฑิต ผังนิรันดร์,
ปรเมษฐ์ แสงอ่อน, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
1

ABSTRACT
This investigation used qualitative research.
Its objective was to study potential for being a
tourist destination of Tha Nam Samsen, Dusit
district, Bangkok metropolis. In-depth interview
and focus group discussion techniques were
employed to collect data from the representatives
of stakeholder groups: Tha Nam Samsen
community, Dusit district office, Crown Property
Bureau, and Bangkok Metropolitan Council. A set of
interview questions was used as research
instrument. The data were, then, analyzed by
content analysis method. The findings were
presented in description and interpretation.
The results of this study are found that Tha
Nam Samsen, the age-old community, expanded
from the east of phranakorn district to samsen area
which was more prospering because of being a
harbor for transfering goods. But now, becoming a
trade boom and important harbor had declined. It
was found that potential study in each aspect of
being a tourist destination is as follows:
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In lifestyle aspect, community residents still
reside in their home, which are old architecture
and in more ruined structures because of none
renovating and improving those accommodation
but still the same of old houses. They are both
hipped house and row house with accordion door
styles. Most lifestyle using of some residents are
trading, and someone has stayed in sedentary
lifestyle.
In folk wisdom aspect, food is the residents’
folk wisdom which are authenticity in unique
savour. Some foods are hard to find , such as: (1)
Hainan noodles, (2) Garlic chives, (3) Khanom Nga
Thod Chin De, and (4) Bokkia.
Within community area aspect, there is Wat
Prasart Boonyawat which is constructed in the third
reign. Luang Poo Tuad is the sanctity that Tha
Nam Samsen residents give respect and be wellknown to the others too.
There are external factors that affect
potential development for being a tourist
destination. They is a new 3-star hotel, The Siam
hotel, that is an advantage of community and a
choice of tourists to making decision in selecting
accommodation looking for folkways. At the same
time, some houses in community manage their
houses for homestay services. But there are low
frequencies of using these services by tourists.
Nevertheless, houses for homestays or hotels are
not significant factors for developing this area for
being tourist destination because there are other
accommodations nearby this community, such as
temporary living places in Khao San road.

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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In the future, furthermore, Tha Nam Samsen
community have been, proposed predetermined
budget already, constructed harbor. There are
many problems now, they are, (1) coordinating
with Chao Phraya express boat company limited
concerning new harbor adjacent problem that
cause difficult of moorings in process, managing
ferryboat for crossing over a river, budgeting from
Bangkok metropolis, may suffer a loss. The
problem of constructing harbor still exists.

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่า มี โรงแรมเดอะสยาม ที่เพิ่งเปิดให้บริการ
และมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็น
โอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชนได้ รวมถึง
การที่คนในชุมชนบางส่วนได้ปรับที่อยู่อาศัยเป็น
โฮมสเตย์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
นอกจากนี้ อาจมีการสร้างท่าเรือบริเวณท่าน้าชุมชนสามเสน
ในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นการรองรับการเดินทางให้
สะดวกสบายมากขึ้น

Keywords : Potentialfor Being Tourist Destination,
Tourist Destination, Tha Nam Samsen Community

ค้าส้าคัญ : ชุมชนท่าน้าสามเสน, แหล่งท่องเที่ยว, ชุมชน
ท่าน้าสามเสน

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท่าน้า
สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการจัดประชุมกลุ่มย่อย ( Focus
Group Discussion) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้แทนจาก
ชุมชน สานักงานเขตดุสิต สานักทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แนวคาถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อค้นพบแบบ การ
พรรณนาและการแปลความหมาย
ผลการศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้าน
พบว่า
ด้านวิถีชีวิต
พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนยังคง
อาศัยในบ้านซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบเดิม ซึ่งมีทั้ง
เรือนปั้นหยา และห้องแถวแบบบานเฟี้ยม แต่อยู่ในสภาพที่
ค่อนข้างทรุดโทรม ชาวบ้านบางส่วนใช้ค้าขาย บางส่วนใช้ อยู่
อาศัยเพียงอย่างเดียว
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า มีอาหารซึ่งมีรสชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ และบางชนิดหารับประทานได้ยาก คือ (1)
ขนมจีนไหหลา (2) ขนมกุยช่าย (3) ขนมงาทอดจินเด (4)
ขนมโบ๊กเกี๊ยะ
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ประกอบด้วย
วัดประสาทบุญญาวาส ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีหลวง
ปู่ทวด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวชุมชนท่าน้า
สามเสนและบุคคลทั่วไป

บทน้า
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของ
โลกไปแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้า
หลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และใน
หลายประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสาคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับแรก ใน
อุตสาหกรรมสาคัญของประเทศนั้นๆ อีกด้วย 1 ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมารายได้จาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในลาดับ 1หรือ 2 มาโดยตลอด
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอื่นๆ ดังนั้น
ความสาเร็จที่จะนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
ไปสู่ความมีคุณภาพและความเป็นเลิศได้ ย่อมขึ้นอยู่กับพลัง
ขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง มีโครงข่ายและระบบงานที่ดีและมี
คุณภาพ จึงจะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประเทศชาติและประชาชนได้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) และ
ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นอกจากนั้นยังได้มีการจัดตั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวโดยตรง โดยมีภารกิจสาคัญในการบริหาร
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมี
การศึกษา และวางแผนเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ไป
พร้อมๆ กับการอนุรักษ์คุณค่าของสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่หรือ
เสื่อมสภาพน้อยที่สุด ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และยาวนานตรงกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็น
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การท่องเที่ยวที่ปกป้องพื้นที่ต่างๆ ทางธรรมชาติ และเป็น
วิถีทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ (โครงการสานสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. 2547 :ออนไลน์)
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเป็นรูปแบบที่เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชุมชนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการวางแผน และกาหนด
ทิศทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน ถ้าเป็นความ
ปรารถนาของชุมชน โดยยึดถือสมมุติฐานว่าชุมชนจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา การท่องเที่ยวอาจช่วยเร่งเร้าให้
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น รวมถึงการรักษาดูแล
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย (Dahles, 2000)
การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต้องเริ่มจากการศึกษาค้นหาปัญหาทางการ
ท่องเที่ยวและสาเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น
รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมถ้าหากชุมชนมีส่วนร่วมหรือมี
อานาจเพียงพอในการร่วมควบคุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก็
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคนได้ด้วย อีกทั้งสามารถจัดสรร
ผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชนมากขึ้น ฉะนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนต้องให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันเป็นการกระจายรายได้การยกระดับ
คุณภาพชีวิต ได้รับผลตอบแทนมาบารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว
และการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมได้
เช่น การให้ข้อมูลท้องถิ่นที่ถูกต้อง การให้บริการที่พัก อาหาร
การขายสินค้าของที่ระลึก การให้บริการมัคคุเทศก์ การ
รับจ้างในธุรกิจท่องเที่ยว การอนุรักษ์ระดับท้องถิ่น การ
ควบคุมดูแลรักษาแห่งท่องเที่ยว การพัฒนายกระดับความ
เป็นอยู่ของชุมชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างทางเลือกให้กับระบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่
แตกต่างจากเดิม โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในรูปแบบของ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน ” โดยมุ่งพัฒนา
ให้ “คนในชุมชน” เป็นหัวใจสาคัญของการจัดการท่องเที่ยว
และไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่ได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อนาไปสู่การดูแลรักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งการเกื้อกูลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ท่าน้าสามเสนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล โดย (1) ใช้ แบบสัมภาษณ์ เพื่อ
ใช้ในการค้นหาข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียด ศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนท่าน้าสามเสน จุดแข็ง
จุดอ่อน และอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน
ท่าน้าสามเสน (2) จัดประชุมกลุ่มย่อย ( Focus Group
Discussion) โดยเชิญผู้แทนจาก ชุมชน สานักงานเขตดุสิต
สานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ในชุมชนท่าน้าสามเสนเขตดุสิ
ต
กรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนว
คาถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
(Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
จากสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาศักยภาพ
ชุมชนท่าน้าสามเสนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สามารถสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ เชื่อมโยงกับรูปแบบ
มาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของ
กรมการท่องเที่ยว ได้ผลดังนี้
1. ศักยภาพในการดึงดูดการท่องเที่ยว
1.1 ทรัพยากรและคุณค่าทางการท่องเที่ยว
1.1.1 ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้ ชุมชนท่าน้าสามเสน เป็น
ชุมชนเก่าในอดีต เกิดขึ้นจากการขยายอาณาเขตพระนคร
ออกไปทางฝั่งทิศตะวันออกของเมืองไปถึงยังบริเวณย่านสาม
เสน มีคลองสายหนึ่งซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของย่านนี้ คือ
คลองสามเสน และจากปากคลองดังกล่าวไม่ไกลนักก็เป็น
ที่ตั้งของชุมชนท่าน้าสามเสนนั่นเอง โดยมีวัดที่อยู่ต้นคลอง
คือ วัดประสาทบุญญาวาส ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการใช้เป็นศา
สนสถานที่สาคัญของชุมชนแห่งนี้ ทั้งนี้ชุมชนท่าน้าสามเสน
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มิได้มีเพียงแต่ชายไทยเท่านั้น แต่ยังมีชาวจีนไหหลาและชาว
อิสลามเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย ในอดีต มีความเจริญรุ่งเรื่องเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นท่าเรือส่งสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ
ขนส่งทราย หรือมีการค้าขายจาพวก ผลิตภัณฑ์เรือกสวนไร่
นาจากต่างถิ่น นามาขายที่แห่งนี้ อาทิ อยุธยา อ่างทอง
สิงห์บุรี เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้หมดไป เนื่องจากมีการ
สร้างประตูระบายน้าบาบัดนาเสียของ กรุงเทพมหานคร จึง
ทาให้การสัญจรทางเรือหายไป และเกิดมลภาวะทางน้าขึ้น

ใกล้เคียง

1.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวภายในพืนที่และบริเวณ

1.2.1 ภายในพืนที่ ชุมชน (1) วัดประสาท
บุญญาวาส ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมชื่อวัดคลอง
สามเสน หรือชาวบ้านเรียกวัดขวิด เพราะมีต้นมะขวิดอยู่
ภายในวัด แต่เมื่อปี 2498 เกิดเพลิงไหม้ ทั้งวัด คงเหลือ
เพียงศาลาการเปรียญหลังเก่าไว้ แต่ไม่ได้ใช้กลัวจะพังทลาย
พร้อมทั้งธรรมาสน์เก่าแก่ด้วยเช่นกัน ชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งที่
โด่งดังของวัดแห่งนี้ คือ หลวงปู่ทวด เกจิอาจารย์ดังจากทาง
ใต้ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งที่เชื่อว่าหลวงปู่ทวดได้เข้ามาปัก
1.1.2 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ ด้านวิถีชีวิต ชาวบ้านในชุมชน กลดอยู่ ขณะที่ท่านจะไปเล่าเรียนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบัน ใน กรุงเทพมหานคร หากนึก
บางส่วนยังคงอาศัยในบ้าน ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
แบบเดิม แต่อยู่ในสภาพที่เสียหายค่อนข้างมาก เนื่องจากยัง ถึงสิ่งสักการะที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวด คนส่วนใหญ่จะนึก
ถึงวัดแห่งนี้เป็นลาดับต้น (2) อาคารเก่าภายในชุมชน ทั้ง
ไม่มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง แต่ลักษณะโครงสร้างทาให้
อาคารเรือนปั้นหยา และอาคารแถวแบบ บานเฟี้ยม ซึ่ง
เห็นอย่างชัดเจนว่ายังคงรูปแบบอาคาร ซึ่งมีทั้งแบบเรือน
ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมค่อนข้างมาก ซึ่งหากมีการ
ปั้นหยา และห้องแถวแบบบานเฟี้ยมอยู่ตลอดแนว การใช้
พัฒนา อาจจะสามารถเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเจ้ามาเยี่ยมชมได้
ชีวิตส่วนใหญ่มีการค้าขายบ้าง บางหลังก็อยู่อาศัยตามปกติ
1.2.2 บริเวณใกล้เคียง (1) วัดราชผาติกา
เนื่องจากคนรุ่นลูกรุ่นหลายมักที่จะออกไปทามาหากินข้าง
ราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยโปรดให้พระปิ่นเกล้า
นอก มากกว่าที่จะทาธุรกิจภายใน ส่วนทางด้านภูมิปัญญา
พบว่า ทางด้านอาหาร ที่ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้านของพื้นที่แห่งนี้ เจ้าอยู่หัว สร้างแทนวัดเดิมที่ชื่อว่า “วัดส้มเกลี้ยง” และมีการ
ปฏิสังขรณ์เรื่อยจนกระทั่งรัชกาลที่ 5 สิ่งสาคัญภายในวัด คือ
กล่าวคือ (1) ขนมจีนไหหลา ซึ่งคนทาเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีน
ไหหลาอย่างแท้จริง ซึ่งมีการพัฒนาอาหารดังกล่าวมาค้าขาย พระอุโบสถจีนผสมญวน พระประธาน นามหลวงพ่อสุก
ศิลปะเชียงแสน พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อดีตเจ้า
เพื่อสืบทอดให้มีต่อไป อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับชุมชนในด้าน
อาวาสแห่งนี้ และ จิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระมหาชนก (2)
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีชาวจีนไหหลาเข้ามา
บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) ซึ่ง
อาศัยอยู่จริงในอดีต (2) ขนมกุยช่าย ซึ่งมีเอกลักษณ์ในด้าน
รูปลักษณ์และรสชาติ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เน้นตรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้
ไส้ผักที่ค่อนข้างเยอะ ต่างจากที่อื่นๆ ที่มีการทาแป้งหนาๆ ไม่ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ เป็นอาคารแบบตะวันตก
สมัยวิคตอเรีย ซึ่งต่อมาตกทอดเป็นสมบัติของตระกูล ไกร
อร่อย โดยในชุมชนแห่งนี้ ผู้ทีทาขนมชิดนี้ยังคงมีชีวิตอยู่แต่
ฤกษ์ และปัจจุบันขายทอดไปยังเอกชน ปัจจุบันมิได้เป็น
อายุมากขึ้น จึงไม่สามารถทาไหว เพราต้องตื่นแต่ตี 4 มา
เริ่มทาขนม จนกระทั่งเวลาเที่ยง จึงนาเอาออกมาขาย แต่ใช้ แหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด เพียงแต่อยู่ในบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน (3) คฤหาสน์ของพระสรรพการหิรัญ
เวลาขายเพียงชั่วโมงเดียวก็หมด ถึงกระนั้น ทางผู้ทาก็ไม่
สามารถที่จะทาไหว เพราะขั้นตอนการทาค่อนข้างใช้กาลัง กิจเป็นตึกอาคารแบบตะวันตกหลังเดียวที่เหลืออยู่ในวชิระ
และเวลามาก จึงหันมาขายโจ๊กตอนเช้าแทน (3) ขนมงาทอด พยาบาล ซึ่งเป็นตึกของพระสรรพการหิรัญกิจ ซึ่งตั้งใจจะ
เปิดพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะตามอย่างตะวันตก เรียกว่า
จินเด คล้ายกับซาลาเปาทอด โรยงาและข้างในมีไส้เป็นถั่ว
เหลือง ซึ่งขนมนี้มีการทาขึ้นในชุมชนท่าน้าสามเสน แต่ไม่ได้ บ้านหิมพานต์ หรือป๊ากสามเสน จนกระทั่ง สมัยรัชกาลที่ 6
ขายทุกวัน เนื่องจากจะขายเพียงเฉพาะช่วงเทศกาลงานศาล ท่านทรงซื้อที่ดิน 27 ไร่พร้อมทั้งคฤหาสน์แห่งนี้ให้กับการ
สร้างวชิระพยาบาลขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มในการที่จะเปิด
เจ้า ซึ่งตรงกับในช่วงเดือนลอยกระทงนั่นเอง (4) ขนมโบ๊ก
เกี๊ยะ ทาจากแป้ง กดเป็นเส้นเหลือง-ขาว กินกับน้าเชื่อม ซึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ทั้งนี้อาคารหลังนี้ก็ยังมิได้เป็นแหล่ง
ถือเป็นภูมิปัญญาหนึ่งของชุมชนแห่งนี้ แต่ก็เป็นขนมที่จะทา ท่องเที่ยวแต่อย่างใด (4) วัดโบสถ์สามเสน วัดเก่าแก่ตั้งแต่
ขายในช่วงเทศกาลงานศาลเจ้าเช่นเดียวกับขนมงาทอดจินเด สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งภายในอุโบสถหรือวิหารในปัจจุบัน
มีภาพจิตรกรรมเขียนอยู่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม
เนื่องจากปัญหาความชื้น แต่ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาดูแล
แล้ว ในส่วนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระประธานที่สาคัญ
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ชื่อหลวงพ่อสุขเกษม เป็นพระพุทธรูปที่เชื่อว่า พระเจ้า
แผ่นดินทรงโปรดให้สร้างและลอยแพมา หากวัดใดไม่มีพระ
ประธานก็ให้นาขึ้นประดิษฐานวัดแห่งนั้น จนกระทั่งมาขึ้นที่
วัดโบสถ์สามเสนแห่งนี้ (5) หลวงพ่อสามเสน ประดิษฐานที่
หน้าโรงพักสามเสน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่
เนื่องจากเป็นที่มาของชื่อย่านสามเสน ซึ่งเกิดจากตานานที่
เชื่อกันว่าเจ้าชายแปลงกายมาเป็นพระพุทธรูปลอยน้า
จนกระทั่งใช้คนฉุดถึงสามแสนคนจึงสามารถนาขึ้นมาได้ และ
สุดท้ายก็ปรากฏเพียงชั่วครู่ก็หายไป ดังนั้นเดิมจึงเรียกว่า
สามแสน และเพี้ยนมาเป็น สามเสนในปัจจุบัน ยังปรากฏอยู่
ในกลอนสุนทรภู่อีกด้วย
1.3 ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว
1.3.1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบัน
ยังคงมีเส้นทางเข้าออกชมชนเพียงทางเดียว คือทางเส้นถนน
สุโขทัยเท่านั้น แต่สภาพถนนหนทางถือว่าอยู่ในสภาพที่ดี
อาจเกี่ยวเนื่องด้วยจากการที่อยู่ในพื้นที่เขตพระราชฐาน ใน
ส่วนของการเดินทางมาชุมชนแห่งนี้ มาได้ทางรถทางเดียว
เท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากรถส่วนตัวแล้ว หากเดินทางด้วยรถ
ประจาทางก็สามารถเดินทางได้ แต่ต้องลงบริเวณหน้า
โรงพยาบาลวชิระเท่านั้น และอาจต่อรถมอเตอร์ไซ หรืออาจ
เดินเท้าเข้าสู่ชุมชน ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที หรือหาก
มาจากทางฝั่งธนบุรี ก็สามารถลงได้บริเวณวัดราชผาติการาม
และเดินเข้าสู่ชุมชนได้และ ใกล้กว่า ใช้เวลาประมาณ 5
นาที เดิมที ชุมชนท่าน้าสามเสน มีบริการท่าเรือข้ามฟาก แต่
ปัจจุบันหยุดให้บริการไปแล้ว
1.3.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
เนื่องด้วยพื้นที่ของชุมชนอยู่ในเขตพระราชฐาน ดังนั้น จึงไม่
พบการลักขโมยหรือเหตุอื่นใดในพื้นที่ อีกทั้งมีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดจานวนมาก ทั้งนี้ จากการสอบถามคนในชุมชน
พบว่า ชาวบ้านในชุมชนจะเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกัน การมี
คนแปลกหน้าเข้ามาจะมีการเฝ้าระวังให้กันและกันอยู่เสมอ
1.3.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากในพื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสน ยังไม่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว แต่พบว่ากิจกรรมภายในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่
จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวันสาคัญๆ ที่ปฏิทินกาหนด
เท่านั้น เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วัดลอยกระทง เป็น
ต้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นไม่
ปรากฏ ในด้านการขายของ พบว่า มีเพียงร้านค้าขายอาหาร
ขายของชาอยู่ค่อนข้างมาก เนื่องจากคนที่เดินทางมาใช้
บริการส่วนใหญ่ คือ เจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ทั้ง จากวังศุ
โขทัย วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลวชิระ และชาวบ้านใน
ชุมชนเอง หรือกิจกรรมการสักการะหลวงปู่ทวด วัดประสาท

บุญญาวาส ก็มิได้มีกิจกรรมที่พิเศษหรือเป็นประเพณีขึ้นมา
แต่อย่างไร คงเป็นเพียงการเข้ามากราบไหว้ทั่วไปของ
ชาวบ้าน หรือศิษยานุศิษย์ของทางวัด ซึ่งมีค่อนข้างมาก
1.4 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
1.4.1 ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ้านวย
ความสะดวกขันพืนฐาน ในด้านระบบไฟฟ้าและประปา
ไม่ใช่ปัญหาของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ เนื่องจากมีความพร้อม
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในส่วนของห้องน้า ปัจจุบัน หากมีการจัด
โครงการต่างๆ ในชุมชน อาทิ ถนนคนเดิน ทางชุมชนจะขอ
ความร่วมมือกับทางศูนย์เด็กเล็ก และทางห้องสมุดในการใช้
ห้องน้าไปก่อน รวมถึงปัจจุบันมีบ้านพักชั่วคราว ซึ่งสร้างขึ้น
ให้ชาวบ้านที่ต้องการปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านตนเอง แต่ไม่
มีที่อยู่เพื่อรอเวลาการสร้างเสร็จ ดังนั้นบ้านพักชั่วคราวนี้จะ
บ้านที่ให้ชาวนบ้านหลังนั้นมาพักอยู่ก่อน ซึ่งในอนาคตอาจใช้
อาคารนี้ในการบริการด้านห้องน้าด้วย ในส่วนด้านการ
ประชาสัมพันธ์หรือด้านการสื่อความหมาย พบว่า ในพื้นที่
แห่งนี้ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการชี้แจงข้อมูล อาทิ ป้าย
ข้อมูลชุมชน เป็นต้น จากการสารวจ ไม่พบป้ายเหล่านี้ทั้งสิ้น
จึงถือว่าเป็น จุดบอดของชุมชนแห่งนี้ที่จะทาให้เป็นที่รู้จัก
ปัจจุบัน คงมีเพียงป้ายไวนิล ซึ่งติดหน้าทางเข้าชุมชน เพื่อ
เชิญชวนในการเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินเท่านั้น อีกทั้ง
ข้อมูลของชุมชนท่าน้าสามเมน คงค้นหาได้จากทางเว็บไซต์
ซึ่งข้อมูลจะเป็นไปในทางข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และอีกทางหนึ่ง
คือ เฟซบุ๊คของชุมชนท่าน้าสามเสนเท่านั้น
1.5 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก
ปัจจัยภายนอก พบว่า (1) ปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงชุมชน
ท่าน้าสามเสน มีโรงแรม เดอะสยาม เปิดกิจการขึ้น ซึ่งเป็น
โรงแรมระดับสามดาวขึ้นไป ซึ่งเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทาให้
ชุมชนมีโอกาสในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างถาวร
เนื่องจากโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้านการ
ท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดนักท่องเที่ยวขึ้น แต่ทั้งนี้ จากการ
สอบถามชุมชน พบว่า ภายในชุมชนเองนั้น มีบ้านบางหลัง
เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอยู่ คล้ายกับโฮมส
เตย์ภายในชุมชน แต่ความถี่การใช้บริการของนักท่องเที่ยวมี
ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ที่พักหรือโรงแรม ยังไม่อาจใช้
ปัจจัยหลักในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เนื่องจากมีโรงแรมอื่นๆที่อยู่ในรัศมีการเดินทางไม่ไกลจาก
ชุมชนแห่งนี้มากนัก อาทิ ที่พักบริเวณถนนข้าวสาร (2) มี
แนวโน้มในการสร้างท่าเรือท่าน้าชุมชนสามเสน ซึ่งปัจจุบันได้
ของบประมาณไปแล้ว เพียงแต่ติดในเรื่องของการประสาน
กับทางเรือด่วนเจ้าพระยา เนื่องด้วยการจอดของเรือหากมี
การเพิ่มท่าน้าแห่งนี้ขึ้นจะทาให้การจอดเรือลาบาก ด้วยเหตุ
ที่มีท่าเรือประจาที่อยู่ใกล้อยู่แล้ว จึงทาให้วิถีการจอดนั้น
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เป็นไปได้ยาก ในสวนของการทาเรือข้ามฟาก ติดปัญหาหาก
เกิดการทาขึ้นจริง จะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทาง
กรุงเทพมหานคร จัดให้ ดังนั้นจึงมีปัญหาในการทาท่าเรืออยู่
ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ ในแนวคิดการสร้างท่าเรือเกิดจาการทา
สวนดุสิตโพล ผลออกมาว่าร้อยละ 90 เห็นว่าเหมาะสมกับ
การสร้างท่าเรือชุมชนท่าน้าสามเสน
2. การบริหารจัดการ
2.1 การจัดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
2.1.1
การจัดการด้านการจัดการรักษา
สภาพและการฟื้นฟูพืนที่ เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนเป็นพื้นที่
ของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการ
ดาเนินการซ่อมแซมเป็นสิ่งที่ลาบาก เพราะมีกฎระเบียบ
ค่อนข้างมาก ทาให้ชาวบ้านบางส่วนไม่กล้าที่จะดาเนินการ
ปัจจุบัน มีโครงการบ้านมั่นคงของทางสานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ จะมีโครงการ จัดระเบียบพื้นที่เพื่อ
ปรับปรุงบ้านใหม่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าในปีหน้าน่าจะดาเนินการ
เฟสแรกเสร็จและจะดาเนินการต่อไป เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้
ดีขึ้น แต่ทั้งนี้มีบางส่วนที่อยากจะทาหรือปรับปรุง แต่ติดขัด
ในเรื่องของค่าใช้จ่าย เนื่องจากการปรับปรุง เจ้าของบ้านต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแม้ว่าทางพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ
โดยให้กู้เงินได้ 2 แสนบาท แต่เงินที่กู้ก็ไม่เพียงพอต่อการ
ปรับปรุงหรือสร้างบ้านใหม่อยู่ดี ถึงอย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
ชุมชนเอง มีความต้องการและมีแนวโน้มในการฟื้นฟู หรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชองชุมชนอย่างแน่นอน
2.1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พืนที่
ปัจจุบันมีโ ตรงการนาร่องในการเปิดถนนคนเดินขึ้น เพื่อ
ประเมินดูว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้
เกิดขึ้นอย่างถาวรหรือประจาได้หรือไม่ โดยใช้พื้นที่ทางถนน
สะพานแดงและริมแม่น้าเจ้าพระยา โดยได้รับความร่วมมือ
จากหลายส่วน อาทิ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์ สถานีดับเพลิงสามเสน โรงพักสามเสน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา
ช่วยเหลือในการเปิดงานครั้งนี้ พบว่า มีความร่วมมือจาก
ชุมชนเป็นอย่างดีในด้านการขอใช้พื้นที่หน้าบ้าน และขอ
ความร่วมมือในการนารถไปจอดยังสถานที่อื่นที่จัดไว้ให้ ซึ่งก็
ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเห็นว่า พื้นที่ที่จัดสรรนั้น
เหมาะที่จะสร้างถนนคนเดินเป็นอย่างมาก
2.1.3 การจัดการด้านการติดตามและ
ประเมินที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีการติดตามโครงการ
ต่างๆที่คิดว่าจะสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งการสร้างท่าเรือท่า
น้าสามเสนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นโครงการที่เห็นว่า
น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ยังคงมี
ปัญหาบางอย่างที่ติดขัดอยู่ แต่ในส่วนโครงการถนนคนเดิน

นั้น พบว่า มีการดาเนินการต่อเนื่อง จากการจัดครั้งแรกใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยจะจัดครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน
2558 ซึ่งการจัดงานครั้ง ที่สองนี้ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัด
ของชุมชนอย่างแท้จริง โดยครั้งแรกนั้นได้รับความช่วยเหลือ
จากภาคีหลายฝ่าย
2.2 การจัดการด้านการท่องเที่ยว
2.2.1 การจัดการด้านการบริการและ
สาธารณูปโภคในพืนที่ ในด้านถนนหนทางต่างๆ ถือว่าอยู่ใย
สภาพดี เป็นถนนคอนกรีตและกว้างสามารถเดินรถได้อย่าง
สะดวกสบาย ส่วนด้านระบบไฟฟ้าและประปา คงมีการ
เข้าถึงอย่างสมบูรณ์ภายในพื้นที่ชุมชน ในส่วนของห้องน้า
ปัจจุบันขอความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เด็กเล็กและห้องสมุด
ชุมชน ในคราวที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นเบื้องต้นก่อน
และส่วนในด้านของสถานที่จอดรถ ได้รับความอนุเคราะห์
จากหลายส่วน ทั้งโรงพยาบาลวชิระพยาบาล, วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์ และ วัดประสาทบุญญาวาส ทั้งนี้ใน
ส่วนของสาธารณูปโภคที่ทาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
แท้จริง ยังไม่ได้มีการดาเนินการ เนื่องจากพื้นดังกล่าวยังไม่มี
การดาเนินการด้านการท่องเที่ยวอย่างถาวรนั่นเอง
2.2.2 การจัดการด้านกิจกรรมนักท่องเที่ยว
ปัจจุบัน คงมีเพียงโครงการถนนคนเดิน ที่กาลัง
พยายามจะพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนเท่านั้น โดยภายในกิจกรรมนี้ พยายามผลักดันให้
ชาวบ้านหรือชุมชนออกมาขายของ เพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ของตนเองเป็นหลัก
2.2.3 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ พบว่า ชุมชนดังกล่าวมีความสามัคคีและให้
ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น ดังนั้น
หากมีกิจกรรมใดที่เกิดขึ้นกับทางชุมชนนั้น ทางชาวบ้านยินดี
และพร้อมที่ดาเนินการตามอย่างเต็มที่ เห็นได้จากการเปิด
โครงการถนนคนเดิน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในด้านความร่วมมือ
ในการจอดรถภายนอก ให้ความร่วมมือในการนาสินค้ามา
ขายของ เพื่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างสมบูรณ์
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนท่าน้าสามเสน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
กระบวนการของจตุพล ชูจันทร์ (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
“การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว
ยั่งยืนโดยมีการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
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การสนทนากลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อทาการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(SWOT
Analysis)มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และมีการติดตาม
ประเมินการใช้กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์
(2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมวัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหารอาเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ” มีการเก็บ
ข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงการ
สนทนากลุ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การจัดเวทีถอดบทเรียน
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน
คือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคนในชุมชน และ
ภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการผลักดัน สอดคล้องกับเอกสาร
และงานวิจัยของสุชน อินทเสม (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ : กรณีศึกษาตาบลปากน้าปราณมีโดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะจงการสนทนากลุ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพร้อม
ด้วยเทคนิค AIC และการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าความถี่
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องอาศัย
องค์ประกอบสาคัญหลายประการ ได้แก่ความดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ความพร้อมในการให้บริการ และรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่น ที่พานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การ
บริหารจัดการท่องเที่ยวพานักระยะยาวของผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ และรูปแบบการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการ ที่นาแนวคิดการจัดการ
ความรู้มาจากการรวมกลุ่มเครือข่ายการประชุมที่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการท่องเที่ยวพานัก
ระยะยาวของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบ ด้วย หน่วยงาน
หลักที่สาคัญคือ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ และการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการ
ประสานงาน ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ และ
การกาหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวพานักระยะยาวใน
ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของผู้ประกอบการ
และการบริการ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้
การศึกษาพื้นที่ชุมชนท่าน้าสามเสนยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เสาวภา ไพทยวัฒน์ (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการและรูปแบบสังคมเมือง : กรณีศึกษาชุมชนท่าน้า
สามเสน กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องนี้ เป็นเพียงการศึกษาศักยภาพใน
การพัฒนาชุมชนท่าน้าสามเสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
การศึกษาสภาพทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น การวิจัยในอนาคต
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง หรือความเป็นไปได้ หรือ
กลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนท่าน้าสามเสนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต
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Guidelines for Development of Special Event Case Study : Special Event
to Contest by Suan Sunandha Ratjabhat University’s Students
แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษา การสื่อสารผ่านกิจกรรม
พิเศษที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวด
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล
1

Abstract
The objectives of this research were to study the
process of the special event organized by Suan
Sunandha Ratjabhat University’s students, to study
element for each step of special event organized by
Suan Sunandha Ratjabhat University’s students and to
determine the success and failure of the special event
organized by Suan Sunandha Ratjabhat University’s
students. This research is a qualitative research by
using in-depth interview with student representative of
Advertising and Marketing Communications
department and contest organizer’s commitee.
The results of the study showed that : 1. The process
of the special event as 1) Pre-execution steps are
preparing marketing communication plan and
presentation. 2) Execution steps are preparing and
doing activity. 3) Post-execution is step for publicize.
2. The elements for each step of special event are 1)
The elements of pre execution step are team,
contest, marketing communication plan, presentation
and consultant. 2) The elements of execution step
are team and supporter, action plan, layout, budget
allocation, sponsor and consultant. 3) The elements
of post execution step are photograph, content and
media. 3. The success and failure of the special event
are 1) The success and failure of pre execution step
come from marketing communication plan,
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
กรุงเทพมหานคร โทร 0 2160 1502 , E-mail : tchinoros@hotmail.com

presentation, team and experience. 2) The success
and failure of execution step come from management,
production, action, content of activities and
participation.
Keywords : Communication skill,Special event, Suan
Sunandha Ratjabhat University, Contest
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัด
กิจกรรมพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
เพื่อศึกษาองค์ประกอบในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมพิเศษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อศึกษา
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมพิเศษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และองค์การผู้จัดการประกวด
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า 1. ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมพิเศษได้แก่ 1) ขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรม เป็น
ขั้นตอนจัดทาแผนการสื่อสารทางการตลาดและนาเสนอต่อหน้า
คณะกรรมการ 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม เป็นขั้นตอนการ
เตรียมการและการดาเนินการจัดจริง 3) ขั้นตอนหลังการจัด
กิจกรรม เป็นขั้นตอนนาผลการจัดกิจกรรมจริงไปเผยแพร่สู่
สาธารณะ 2. องค์ประกอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
พิเศษ คือ 1) องค์ประกอบในขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรมพิเศษ
ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม,โครงการประกวด,แผนการสื่อสารทางการ
ตลาด,การนาเสนอผลงาน, ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คาปรึกษา 2)
องค์ประกอบในขั้นตอนการจัดกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกกลุ่มและ
ผู้ให้การช่วยเหลือ,แผนการดาเนินงาน,รูปแบบการจัดวาง
กิจกรรมและอุปกรณ์,การจัดสรรงบประมาณ,ผู้สนับสนุน,ที่
ปรึกษาหรือผู้ให้คาปรึกษา 3) องค์ประกอบของขั้นตอนหลังการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ ภาพถ่าย,ข้อความและสื่อ 3. ความสาเร็จและ
ความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมพิเศษ 1) ความสาเร็จและความ
ล้มเหลวในขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรมเกิดจาก แผนการสื่อสาร
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ทางการตลาด,การนาเสนอ,สมาชิกกลุ่ม,ประสบการณ์ 2)
ความสาเร็จและความล้มเหลวในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเกิดจาก
การบริหารจัดการ,การผลิต,การดาเนินการ,เนื้อหาของกิจกรรม,
การมีส่วนร่วม
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร, กิจกรรมพิเศษ, การประกวด,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทนา
การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษมีการใช้ในประเทศไทยมานาน
แล้ว เริ่มต้นจากนักการเมืองนามาใช้ในการหาคะแนนเสียงผ่าน
การพูดปราศรัยในที่สาธารณะ เพราะทาให้ประชาชนได้สัมผัสกับ
ตัวตนของนักการเมือง ต่อมาบริษัทขายยาในยุคก่อนได้นามาใช้
ประกอบกับการขายยาโดยอยู่ในรูปของการฉายหนังกลางแปลง
ให้ประชาชนดูและโฆษณาขายยาช่วงพักเบรค หลังจากนั้นได้มี
การพัฒนาวิธีการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ จากการจัดเป็นครั้งๆ
เฉพาะกิจเปลี่ยนเป็นการจัดแบบรณรงค์ต่อเนื่องเป็นแผนงาน
การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของผลิตภัณฑ์ต่างๆในระยะแรกมัก
นาดาราหรือนักร้องที่มีชื่อเสียงมาโชว์ตัว ร่วมกับการใช้รูปแบบ
การส่งเสริมการขาย ได้แก่ การลด แลก แจก แถม มาเป็น
ตัวกระตุ้นยอดขาย จุดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเกิดขึ้นจากเน
สกาแฟ เชค ที่นาเอาคุณแสงระวี อัศวรักษ์ มาโฆษณาและ
แสดงวิธีการชงกาแฟในแบบฉบับใหม่ และมีการไป road show
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ได้มีแค่การโชว์ตัวผู้นาแสดงเพียง
อย่างเดียว แต่มีการเต้นเชคเพื่อชงกาแฟร่วมด้วย การนาเสนอ
ครั้งนี้สร้างความฮือฮาและยอดขาย จากเดิมที่ขายได้เป็นหลัก
หมื่นกระป๋องต่อปี ยอดขายเพิ่มเป็น หลักล้านกระป๋องต่อปี ทา
ให้การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ปรับตัว
ตามในเวลาต่อมา
ปัจจุบันการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษได้ถูกนามาใช้เป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในเกือบทุกผลิตภัณฑ์และหลาย
องค์การให้ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถสื่อสาร
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนก่อให้เกิดประสบการณ์
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้ กิจกรรมพิเศษที่หลายองค์การให้
ความสาคัญรูปแบบหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมการประกวดความคิด
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการ
ประกวดคือการกระตุ้นให้กลุ่มนักศึกษาได้มีการเสนอแนวคิด
สร้างสรรค์ มีเวทีในการแสดงออก และเฟ้นหาเยาวชนที่มี
ความสามารถ ส่วนองค์การที่จัดกิจกรรมจะได้รับประโยชน์คือ

ทาให้องค์การเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษา , สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้เกิดขึ้น และสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างองค์การกับ
นักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดหลาย
โครงการ หากนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ในการประกวดมา
ก่อนจะต้องเริ่มเรียนรู้ลองผิดลองถูกอย่างไร้ทิศทาง และเมื่อมี
นักศึกษาเข้าใหม่หรือประกวดครั้งแรกก็ต้องเริ่มต้นค้นหาแนวทาง
ที่จะผ่านการคัดเลือกทุกครั้งไป ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากมีการ
รวบรวมและวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมพิเศษไว้และนาไป
เผยแพร่ให้กับนักศึกษาที่สนใจ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถนาไป
ต่อยอดเพื่อเป็นทางลัดการเรียนรู้ไปสู่ความสาเร็จได้เร็วขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบในแต่ละขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมพิเศษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. เพื่อศึกษาความสาเร็จและความล้มเหลวของการจัด
กิจกรรมพิเศษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 – 4 ที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมพิเศษ
จานวน 15 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 7 คน รวมจานวน
ประชากรทั้งหมด 105 คน และ องค์การผู้จัดการประกวด
กิจกรรมพิเศษ 1 องค์กร คือ บริษัท เอ. พี. ฮอนด้า จากัด
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักศึกษา และ กลุ่มองค์การผู้จัดการ
ประกวดกิจกรรมพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มนักศึกษา แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จานวน 2 กลุ่ม ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิง
ชนะเลิศ และใช้ตัวแทนของกลุ่มจานวน 1 คนต่อกลุ่ม รวมเป็น
ตัวแทน 2 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การเลือกแบบง่าย
(Simple
random sampling) ด้วยการจับฉลากเลือก 6 กลุ่ม จากจานวน
13 กลุ่มที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ (กลุ่มตัวอย่างที่ส่งแผนงานเข้าประกวดจานวน 15
กลุ่ม – กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 2
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แผนงาน จานวน 2 ท่าน ซึ่งกระทาการสัมภาษณ์ภายหลังการ
กลุ่ม ฉะนั้นจึงเหลือกลุ่มที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับการ
คัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจานวน 13 กลุ่ม) ใช้ตัวแทน
ประกวดรอบนาเสนอแผนงานสิ้นสุดลง
ของกลุ่มจานวน 1 คนต่อกลุ่ม รวมเป็นตัวแทน 6 คน
รอบที่ 2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth
สรุปตัวแทนนักศึกษาจานวน 8 คน จาก 8 กลุ่มตัวอย่าง
interview) ภายหลังการประกวดรอบสอง คือ รอบชิงชนะเลิศ
2. กลุ่มองค์การผู้จัดประกวดกิจกรรมพิเศษ ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น
(Non-probability กับตัวแทนนักศึกษา จานวน 2 คน จาก 2 กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการ
sampling) ด้วยการเลือกสุมตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ และกรรมการตัดสินการประกวดสอง
sampling) กับกรรมการตัดสินการประกวด จานวน 4 ท่าน คือ รอบชิงชนะเลิศ จานวน 2 ท่าน ซึ่งกระทาการสัมภาษณ์
ได้แก่
ภายหลังการประกวดรอบชิงชนะเลิศสิ้นสุดลง
2.1 กรรมการตัดสินการประกวดรอบนาเสนอ
แผนงาน 2 ท่าน
2. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้
2.2 กรรมการตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 2
ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ
ท่าน
เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth แนวคิดในการศึกษา และนาไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง อธิบาย
interview) โดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับกลุ่มตัวอย่าง มีการ ตลอดจนเป็นกรอบในการตั้งคาถามสาหรับการสัมภาษณ์แบบ
กาหนดแนวทางของคาถามไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึก ตรงตาม เจาะลึก (In-depth interview) ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้ขอ
การวิเคราะห์ข้อมูล
คาปรึกษาและตรวจสอบโดยอาจารย์ที่มีความชานาญในการทา
วิจัยด้านการสื่อสาร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายกาวิล ศรี
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหตุผล และนาเสนอในเชิง
จินดา สังกัดสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
พรรณนา (Analytical Description) ตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังจากนั้นได้ดัดแปลงแก้ไข
งานวิจัย ภายใต้การนาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ข้อคาถามให้เหมาะสม
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3
ส่วนได้แก่ การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักศึกษา, การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
กรรมการตัดสินการประกวด และ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ตัวแทนนักศึกษาจานวน 8 คน จาก 8 กลุ่มตัวอย่าง และการ
จากหนังสือ ตารา งานวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบ
สัมภาษณ์กับกรรมการตัดสินการประกวดจานวน 4 คน ซึ่งแบ่ง
แนวคิดในการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เป็น 2 รอบ ได้แก่ การสัมภาษณ์ภายหลังการ
ประกวดรอบนาเสนอแผนงานสิ้นสุดลง และการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
ภายหลังการประกวดรอบชิงชนะเลิศสิ้นสุดลง ทั้งนี้มีตัวแทน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
นักศึกษา 2 คนจากกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สอง คือ รอบชิงชนะเลิศ ได้รับการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ครั้ง มี
ราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งการเก็บรวบรวม
1) การเข้ารับฟังข้อมูลจากองค์กรผู้จัดการประกวด
ข้อมูลเป็น 2 รอบ ดังนี้
2) สรุปข้อมูลที่ได้รับมาและเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้
รอบที่ 1 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth
ประกวด
interview) ภายหลังการประกวดรอบแรก คือ การนาเสนอ
3) การค้นหาข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ ,ข้อมูลด้าน
แผนงาน กับตัวแทนนักศึกษา จานวน 8 คน จาก 8 กลุ่ม
การตลาด , ข้อมูลคู่แข่งขัน , ข้อมูลเครื่องมือสื่อสาร
การตลาด
ตัวอย่าง และกรรมการตัดสินการประกวดรอบแรก คือ นาเสนอ
4) วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลธุรกิจ,ข้อมูลผู้บริโภค,
ข้อมูลด้านการตลาด,ข้อมูลคู่แข่งขัน
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3. องค์ประกอบขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม คือ
ภาพถ่าย, ข้อความ และ สื่อ

5) กาหนดแนวคิดหลัก และวัตถุประสงค์
6) การนาแนวคิดหลักไปใช้สร้างสรรค์และลงรายละเอียด
ของแผนงานการตลาด
7) ปรับแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกัน
8) การทาเล่มรายงานสรุป
9) การเตรียมการเพื่อการนาเสนอ ประกอบไปด้วย การ
ซ้อมการนาเสนอ, การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการ
นาเสนอ
ในระหว่างการวางแผนการตลาดนั้นมีบางกลุ่มนาไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา, รุ่นพี่ที่เคยประกวดและผ่านการคัดเลือก
ตลอดจนการศึกษาผลงานในปีที่ผ่านมาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอื่นด้วย
2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีการดาเนินการ 2 ขั้นตอน
ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนที่นักศึกษานารายละเอียด
ของงานมาวิเคราะห์และแบ่งงานกันทา ตลอดจน
วางแผนการดาเนินงานทั้งหมด
2) ขั้นดาเนินการ เป็นขั้นตอน ของการลงมือทา ได้แก่
การจัดการเรื่องเอกสาร ,การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
และอุปกรณ์, การผลิตฉาก , การแสดงและกิจกรรม,
การจัดงานจริง
3) ขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่บรรจุ
ไว้ในแผนงานการสื่อสารทางการตลาด แต่
คณะกรรมการไม่ได้มีการติดตามผลและให้คะแนน
เพิ่มเติม ได้แก่ การเผยแพร่กิจกรรมพิเศษที่จัดไปสู่
สาธารณชน
องค์ประกอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งตาม
ขั้นตอนได้ดังนี้
1. องค์ประกอบของขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรม คือ
สมาชิกกลุ่ม, โครงการประกวด, แผนการสื่อสารทางตลาดใน
รูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม, การนาเสนอผลงาน, ที่ปรึกษาและ
ผู้ให้คาปรึกษา
2. องค์ประกอบขั้นตอนการจัดกิจกรรม คือ
สมาชิกกลุ่มและผู้ให้การช่วยเหลือ , แผนการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและสามารถจัดกิจกรรมในวันจริงได้, รูปแบบการ
จัดวางกิจกรรมและอุปกรณ์, การจัดสรรงบประมาณ, การจัดหา
ผู้สนับสนุน, ที่ปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษา, การผลิตฉากและ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม, การซ้อมการแสดง, การจัดทาสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์, สถานที่จัดกิจกรรม , การดาเนินการด้าน
เอกสาร

ความสาเร็จและความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งเป็น
1.
ความสาเร็จและความล้มเหลวในขั้นตอนก่อนการจัด
กิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1) แผนการสื่อสารทางการตลาด
เกิดขึ้นจาก แนวคิดหลักของแผนงานมีความชัดเจนสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือไม่, ความสมบูรณ์ของแผนงาน, ความสอดคล้อง
ของกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ตราผลิตภัณฑ์และงบประมาณ,
ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่หรือมีจุดเด่นที่น่าสนใจ,
แผนงานนั้นปฏิบัติได้จริง ตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) การนาเสนอ
เกิดขึ้นจาก การสร้างสื่อเพื่อนาเสนอ (power point) ที่มี
ประสิทธิภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น , การเตรียมตัวใน
การนาเสนอ,
การมีส่วนร่วมของทีมในการนาเสนองาน,
ความสามารถในการอธิบายและชี้ให้เห็นจุดเด่นของแผนงาน
3) สมาชิกกลุ่ม
เกิดขึ้นจาก ความสามัคคีกัน, มีทักษะในการสื่อสาร, มีความรู้
ด้านการสื่อสารการตลาด, มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
, มีความตั้งใจ มีแรงผลักดันในใจ และเล็งเห็นความสาคัญของ
การประกวด
4) ประสบการณ์
ผู้เข้าประกวดได้ผ่านการประกวดและนาประสบการณ์มาปรับใช้,
การได้รับคาแนะนาจากผู้มีประสบการณ์
2. ความสาเร็จและความล้มเหลวในขั้นตอนการจัดกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1) การบริหารจัดการ
ผู้เข้าประกวดต้องมีการแบ่งงานกันทาและการติดตามความ
คืบหน้า, มี การวางแผนจัดระบบการทางานที่ชัดเจน,
มี
ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร,
2) การผลิต
ผู้ประกวดต้องมีความสามารถในการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ และ
สื่อโฆษณาที่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย, การผลิตอุปกรณ์ประกอบ
ฉาก และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
3) การดาเนินการ
ต้องมีการซ้อมลาดับงาน, มีการดาเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง, มี
การออกแบบจัดวางที่เหมาะสม สามารถสื่อแนวคิดหลักของงาน
ได้,
มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในตาแหน่งที่โดดเด่นและ
น่าสนใจ, ไฮไลท์ของงาน ต้องเข้ากันได้กับแนวคิดหลัก ผลิตภัณฑ์
และกลุ่มเป้าหมาย และต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
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4) เนื้อหาของกิจกรรมพิเศษ
ต้องสร้างสรรค์และมีเทคนิคที่น่าสนใจ, มี
ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
5) การมีส่วนร่วม
สมาชิกลุ่มทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและทาให้
กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นได้
สรุปและอภิปราย
อภิปรายผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
อภิปรายผลการศึกษาเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับแนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งมีนักวิชาการและนักวิชาชีพหลายท่านได้
สร้างแบบจาลองไว้ พบว่า สอดคล้องกับแบบจาลอง
กระบวนการสื่อสารของแฮร์โรลด์ ดี ลาสเวลล์ ( Lasswell,อ้างถึง
ใน Belch & Belch,1993 : 195) ซึ่งเป็นแบบจาลองที่แสดงด้วย
วาจา ใช้วิธีการตอบคาถาม 5 ข้อ ได้แก่ 1. ใคร ในที่นี้ หมายถึง
กลุ่มนักศึกษาที่มารวมตัวกันเพื่อจัดทาแผนการสื่อสารทางการ
ตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม 2. พูดอะไร แบ่งเป็น
ขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ แผนการสื่อสารทางการ
ตลาดและวิธีการนาเสนอแผน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ได้แก่
รูปแบบกิจกรรม และการดาเนินการทั้งหมดในการจัดกิจกรรม
และขั้นตอนหลังกิจกรรม ได้แก่ การเผยแพร่ภาพถ่ายและ
ข้อความ 3. ผ่านช่องทางใด แบ่งเป็น ขั้นตอนก่อนการจัด
กิจกรรม ได้แก่ การนาเสนอแบบเห็นหน้ากับคณะกรรมการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ได้แก่ การนาเสนอต่อสาธารณะผ่าน
รูปแบบการจัดกิจกรรม ขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม ได้แก่ การ
นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 4. ถึงใคร แบ่งเป็น ขั้นตอนก่อนการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดรอบเสนอ
แผนการสื่อสารทางการตลาด ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม ได้แก่ ประชาชน
ทั่วไป 5. เพื่อให้เกิดผลอะไร ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแผนการ
สื่อสารทางการตลาด ทั้งยังสอดคล้องกับแบบจาลองเชิงเส้น
ของวิลเบอร์ แชรมม์ (Schramm, อ้างถึงใน ภากิตติ์ ตรีสุกลม
2547 : 45) ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องของขอบเขตประสบการณ์
(field of experience) ว่า หากผู้เข้ารหัสหรือผู้ส่งสารมีขอบเขต
ของประสบการณ์ร่วมกันกับผู้ถอดรหัสหรือผู้รับสารมากเท่าไร
ความสาเร็จในการสื่อสารก็จะมากขึ้นด้วย เพราะจะเกิดการ

ตีความหมายที่ตรงกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนา
แบบจาลองการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล (Berlo,1960) มา
อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมถึงลักษณะของผู้ส่งสาร (source),
สาร , ช่องทาง และ ผู้รับสารได้ด้วย ดังนี้ ผู้ส่งสาร ต้องมีทักษะ
ในการสื่อสาร การเข้ารหัสสาร , มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะทาการ
สื่อสาร มีทัศนคติที่ดีต่อการประกวด, มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ สามารถตีความโจทย์ที่ได้รับมาได้, เลือกเสนอสารที่
สอดคล้องกับระบบสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ, สาร
(message) การเข้ารหัสสารต้องสามารถเลือกใช้สัญลักษณ์ที่ส่ง
สัญญาณที่เหมาะสมกับผู้รับสาร เข้าใจง่าย ชัดเจน มีความ
น่าสนใจ มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ ให้ความหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์
, ช่องทาง (channel) การสื่อสารจะผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
ของผู้รับสาร ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น
และการลิ้มรส ซึ่งต้องพิจารณาเนื้อหาของสารให้เหมาะสม และ
ผู้รับสาร (receiver) ซึ่งผู้ส่งสารต้องพิจารณาว่าผู้รับสารในแต่ละ
ขั้นตอนมีทักษะในการสื่อสารอย่างไร มีทัศนคติความเชื่อแบบ
ไหน ระดับความรู้ของผู้รับสารมากน้อยเพียงใด อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของผู้รับสารมี
อะไรบ้าง อย่างไร ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีส่วนคล้ายกับงานวิจัย
เรื่อง “แนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการกาจัดขยะและ
บาบัดน้าเสียตามแนวพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย ผ่านสื่อพื้นบ้าน
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ” ของ รดี ธนารักษ์และศิริกาญจน์
ยิ้มประยัติ(2552) ซึ่งมีลาดับที่ 1 คือการสารวจและรวบรวมสื่อ
พื้นบ้านในอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์สอดคล้องกับขั้นตอน
ก่อนการจัดกิจกรรมลาดับที่ 1-3 ได้แก่ การเข้ารับฟังข้อมูลจาก
องค์กรผู้จัดการประกวด สรุปข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์
ที่จะใช้ประกวดและการค้นหาข้อมูล, ลาดับที่2 – 4 ของแนวทาง
การเผยแพร่องค์ความรู้โครงการกาจัดขยะและบาบัดน้าเสียตาม
แนวพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย ผ่านสื่อพื้นบ้าน อาเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ วิเคราะห์วัตถุประสงค์,กลุ่มเป้าหมาย
,บริบทของสื่อพื้นบ้านในชุมชนและเลือกประยุกต์ใช้สื่อที่
เหมาะสมสอดคล้องกับขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรมลาดับที่4 คือ
วิเคราะห์ข้อมูล, ลาดับที่5ของแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้
โครงการกาจัดขยะและบาบัดน้าเสียตามแนวพระราชดาริ แหลม
ผักเบี้ย ผ่านสื่อพื้นบ้าน อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ การ
เตรียมเนื้อหาให้คลอบคลุม สอดคล้องกับขั้นตอนก่อนการจัด
กิจกรรมลาดับที่ 5 – 7 ได้แก่ กาหนดแนวคิดหลักและ
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วัตถุประสงค์ การนาแนวคิดหลักไปใช้สร้างสรรค์และลง
รายละเอียด ปรับแก้รายละเอียดให้สอดคล้องกัน, ลาดับที่5-7
ของแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการกาจัดขยะและ
บาบัดน้าเสียตามแนวพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย ผ่านสื่อพื้นบ้าน
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ สร้างสรรค์รูปแบบการแสดง
, สร้างสรรค์บทการแสดง, หาสถานที่ในการแสดง สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม คือ ขั้นเตรียมการ และ ขั้นดาเนินการ,
ลาดับที่9 ของแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการกาจัดขยะ
และบาบัดน้าเสียตามแนวพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย ผ่านสื่อ
พื้นบ้าน อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การนาเสนอและ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม
ได้แก่ การเผยแพร่กิจกรรมไปสู่สาธารณะ ซึ่งในงานวิจัยเรื่อง
“แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ
กรณีศึกษา การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวด” ไม่ได้มี
ขั้นตอนในการทดลองนาเสนอเพื่อประเมินผลและปรับปรุง
เนื่องจากเป็นการประกวดที่มีเวลาจากัดและใช้งบประมาณในการ
จัดงานสูงจึงทาให้ผู้ประกวดดาเนินการจัดกิจกรรมจริงเพียงครั้ง
เดียว
องค์ประกอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อภิปรายผลการศึกษาโดยอ้างอิงจากแบบจาลองกระบวนการ
สื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล (Berlo,1960) พบว่า
ขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ
ด้านผู้ส่งสาร ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม องค์ประกอบด้านสาร ได้แก่
แผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม
องค์ประกอบด้านช่องทางได้แก่ การนาเสนอผลงานต่อหน้า
คณะกรรมการ และองค์ประกอบด้านผู้รับสาร ได้แก่
คณะกรรมการตัดสินการประกวด นอกจากนี้ในขั้นตอนก่อนการ
จัดกิจกรรมยังพบอีกหนึ่งองค์ประกอบ นั่นคือ ขอบเขตของ
ประสบการณ์ ซึ่งวิลเบอร์ แชรมม์ ได้เคยอธิบายไว้ว่า ขอบเขต
ของประสบการณ์จะส่งผลต่อระดับความเข้าใจสารที่มีระหว่างกัน
หากมีประสบการณ์เดิมร่วมกันมากก็จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร ได้แก่
สมาชิกกลุ่มและผู้ให้การช่วยเหลือ, องค์ประกอบด้านสาร ได้แก่
รูปแบบการจัดกิจกรรม,ภาพและข้อความในสื่อ,อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทากิจกรรม,การแสดง,สถานที่จัดกิจกรรม,การจัดสถานที่และ
ข้อความในเอกสาร, องค์ประกอบด้านช่องทาง ได้แก่ กิจกรรม
พิเศษ,โฆษณา,ประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบด้านผู้รับสารได้แก่
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และคณะกรรมการตัดสินการ

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบด้าน
ขอบเขตประสบการณ์ของผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัสที่จะช่วยให้การ
จัดกิจกรรมบรรลุผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ประสบการณ์เดิม
ของผู้ส่งสารในด้านการวางแผนดาเนินงาน,การจัดสรร
งบประมาณ,การจัดกิจกรรมพิเศษ และประสบการณ์ที่เกิดจาก
การได้รับคาปรึกษา
ขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร ได้แก่
สมาชิกกลุ่ม, องค์ประกอบด้านสาร ได้แก่ ภาพและข้อความที่ใช้
ประชาสัมพันธ์, องค์ประกอบด้านช่องทาง ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์และองค์ประกอบด้านผู้รับสาร ได้แก่ ประชาชน
ทั่วไป
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากการศึกษาผลความสาเร็จและความล้มเหลวของการจัด
กิจกรรมพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร แนวคิดการสื่อสาร
การตลาด แนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาอภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ส่งสาร หมายถึง สมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการสื่อสาร ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับแบบจาลองของ
เดวิด เค เบอร์โล ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดของผู้ส่งสารไว้ว่า ผู้ส่ง
สารต้องมีทักษะในการสื่อสาร คือ มีความสามารถในการพูด การ
เขียน การคิดและการใช้เหตุผล เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่าน
กิจกรรมพิเศษของนักศึกษาที่ต้องมีการเขียนแผนการสื่อสาร
ทางการตลาดและนาเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ ในแผนนั้น
จะต้องมีการใช้ความคิดและเหตุผลในการจัดทาด้วย นอกจากนี้
ผู้ส่งสารยังต้องมีทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร เช่น เล็งเห็น
ความสาคัญของการประกวด, มีความตั้งใจจริง ทั้งยังต้องมีความรู้
ในเรื่องการสื่อสารการตลาด วิธีการสื่อสาร ลักษณะของผู้รับสาร
การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม โดยสมาชิกกลุ่มมีความรู้พื้นฐานจาก
การเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดมาแล้วแต่อาจ
ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ให้มากขึ้น ต้องเลือกวิธีการ
สื่อสารและสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการพิจารณาจาก
การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์
หรือใช้แบบสอบถามสอดคล้องกับงานวิจัยของรดี ธนารักษ์และศิ
ริกาญจน์ ยิ้มประวัตฺ(2552) เรื่อง
“แนวทางการเผยแพร่องค์
ความรู้โครงการการบาบัดน้าเสียตามแนวพระราชดาริ แหลม
ผักเบี้ย ผ่านสื่อพื้นบ้าน อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ”ซึ่งได้ให้

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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แนวทางไว้ว่าต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งผู้ส่งสาร
จะต้องคานึงถึงการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้ส่งสารและผู้รับสารด้วย ทั้งนี้จากผลการวิจัยยัง
พบว่านอกเหนือจากปัจจัยของผู้ส่งสารที่เดวิด เค เบอร์โลได้เขียน
ไว้แล้วนั้นยังมีปัจจัยเรื่องของความสามัคคีกันในการทางานและ
แรงผลักดันในใจร่วมด้วย
สาร หมายถึง แผนการสื่อสารการตลาดในรูปแบบการตลาด
เชิงกิจกรรม ในขั้นตอนก่อนการจัดกิจกรรม และรูปแบบการจัด
กิจกรรม,ภาพและข้อความในสื่อ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม,
การแสดง,สถานที่จัดกิจกรรม,การจัดสถานที่ และข้อความใน
เอกสารในขั้นตอนการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับแบบจาลองของ
เดวิด เค เบอร์โล (Berlo,1960) ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดของ
สารไว้ว่า สารจะต้องมีองค์ประกอบคือ รหัสสาร ได้แก่ ภาษาพูด
ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง หรืออื่น ๆ ในการวิจัยครั้งนี้พบรหัสสาร
ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาพถ่าย, เนื้อหาสาร
ได้แก่ข้อความที่ต้องการใช้เพื่อสื่อความหมาย เป็นการนาเอา
แนวคิดหลักของแผนงานมาสร้างสรรค์ภาษาพูด ภาษาเขียน
ภาษาท่าทาง และภาพถ่ายให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับ
แนวคิดของผลิตภัณฑ์, การจัดสาร เป็นการสร้างสารให้อยู่ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งคาถาม การแสดงความคิดเห็น ซึ่งใน
การจัดกิจกรรมพิเศษนี้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
จุดเด่นให้กับแผนงานฯ ตรงตามที่โจทย์กาหนดและตอบ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนได้สารที่ให้ความครบถ้วนสมบูรณ์
ในแผนงานฯ และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง จากโจทย์ที่ทาง
บริษัทเอพี ฮอนด้า จากัด ได้กาหนดไว้ให้มีในแผนการสื่อสาร
ทางการตลาดฯ คือ การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย,การ
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ ผู้ส่งสารทุกกลุ่มได้ใส่
รายละเอียดไว้ทั้ง 4 หัวข้อ แต่พบว่าสารที่หลายกลุ่มเลือกใช้นั้น
ยังไม่ตรงใจคณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมาย แม้จะมีการสร้าง
สารครบทุกหัวข้อตามโจทย์แล้วก็ตาม แต่สารนั้นขาดความแปลก
ใหม่ ขาดความน่าสนใจ ไม่ส่งผลให้มีการพูดถึงหรือเกิดผลกระทบ
ต่อจิตใจกลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการ จึงเป็นส่งผลให้ไม่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบ ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิริสมร ธรรมารักษ์ (2547) เรื่อง “ความสัมพันธ์ของการจัด
กิจกรรมพิเศษกับสถานีวิทยุคลื่นข่าว กรณีศึกษาคลื่น 101 INN
NEWS CHANNE” ซึ่งมีผลการศึกษาในหัวข้อ “ลักษณะกิจกรรม
พิเศษและการมีส่วนร่วมกิจกรรมพิเศษของผู้ฟังในสถานีวิทยุคลื่น

ข่าว ที่ทางผู้บริหารต้องคานึง” ว่า การจัดกิจกรรมพิเศษต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ของสถานีและสินค้าที่สนับสนุนให้ดีขึ้น , กิจกรรม
พิเศษที่จัดต้องมีประโยชน์ต่อทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และ
ผู้สนับสนุน , ต้องวิจัยกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย , ต้องใช้หลักการ
สื่อสารแบบบูรณาการมาขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ,ต้องคิดกิจกรรมที่
สามารถจัดได้ต่อเนี่อง ทุก ๆ ปี และกิจกรรมนั้นต้องสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
ช่องทาง หมายถึง พาหะในการนาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
สาร หากพิจารณาตามแบบจาลองของเดวิด เค เบอร์โล ที่มีการ
อธิบายช่องทางในการนาสารได้สู่ผู้รับสารไว้ว่าจะผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้
กลิ่นและการลิ้มรส ในการวิจัยนี้ช่องทางที่พบคือการนาเสนอ
ผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ เน้นการเห็นและการได้ยิน ดังนั้น
การเห็นเกิดจากการนาเสนอด้วยภาพและตัวหนังสือจึงควรใช้
ภาพและตัวหนังสือที่ดูสบายตา สร้างจินตนาการ สื่อความหมาย
ชัดเจน มีความน่าสนใจ และการได้ยินเกิดจากการนาเสนอด้วย
การพูด ดังนั้นจึงควรพูดด้วยเสียงที่ดังพอเหมาะ น้าเสียงที่ไพเราะ
น้าเสียงที่น่าตื่นเต้น น้าเสียงที่มีพลัง สร้างความน่าสนใจได้ , การ
ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเป็นช่องทางในการนาสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษ เน้น การเห็น การ
ได้ยิน การสัมผัส ดังนั้นการเห็นเกิดจากการเห็นสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ป้ายประกาศ ใบปลิว, การส่งเสริม
การขาย จะมีการเขียนไว้ในแผนการสื่อสารทางการตลาดฯ
เท่านั้นไม่ได้นามาจัดทาสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย ควรออกแบบ
สื่อเป็นตัวอย่างให้คณะกรรมการได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น, การ
จัดกิจกรรมพิเศษ จะทาให้คณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมายเห็น
ภาพกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้า ภาพนั้นควรเหมาะสมกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักการจัดกิจกรรม
พิเศษให้ได้ผล ภาพที่เห็นต้องสะท้อนแบรนด์อย่างชัดเจน, การได้
ยินเกิดจากการนาเสนอด้วยการพูด ดังนั้นจึงควรพูดให้เข้าใจง่าย
น่าสนใจ สร้างจินตนาการ และสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย, การสัมผัส เกิดขึ้นจากการสัมผัสด้วยอวัยวะใน
ร่างกายเราและการสัมผัสทางใจ ดังนั้นควรเลือกกิจกรรมที่
กลุ่มเป้าหมายจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ได้
ผู้รับสาร หมายถึง คณะกรรมการตัดสิน และกลุ่มเป้าหมาย
ต้องมีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ 5 ประการตามแบบจาลองของเดวิด
เค เบอร์โล ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ,ทัศนคติ,ความรู้,ระบบ
สังคมและวัฒนธรรม จึงจะทาให้การสื่อสารประสบความสาเร็จได้
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ดี แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถกาหนดคุณสมบัติของผู้รับ
สารได้ ในส่วนของคณะกรรมการตัดสิน ทาได้โดยการศึกษา
ประวัติของคณะกรรมการแต่ละท่านว่ามีประสบการณ์เดิม
อย่างไร สนใจเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตลอดจนเกณฑ์การตัดสินที่ได้
วางกรอบไว้ ในด้านกลุ่มเป้าหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์
พฤติกรรมในมุมมองต่างๆของกลุ่มเป้าหมายทั้งลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางจิตวิทยา การเปิดรับสื่อ และ
ประสบการณ์เดิม เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
สื่อสารทางการตลาดต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การประกวดการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของนักศึกษายังมีหลายส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมพิเศษของนักศึกษาโดยนา
หลักคิดจากแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล
(Berlo,1960) และวิลเบอร์ แชรมม์( Schramm, อ้างถึงใน ภา
กิตติ์ ตรีสุกลม2547 : 45) มาใช้ ร่วมกับแนวคิดการสื่อสาร
การตลาด และแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ มาใช้ร่วมกันในการ
พิจารณาดังต่อไปนี้
1. ผู้ส่งสาร (source) ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
ประกวด ควรมีการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร หมั่นฝึกฝนเรื่อง
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน การใช้เหตุผล การเสนออย่างเป็น
รูปธรรม, ควรสร้างทัศนคติในทางบวกกับงานประกวด ต้องมอง
ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับในด้านการพัฒนาทักษะการคิดของ
ตนเอง สามารถนาไปใช้อ้างอิงในการสมัครงานได้, ควรพัฒนา
ความรู้โดยเฉพาะกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกวด เช่น การ
สื่อสารการตลาด มีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร, กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มี
พฤติกรรมอย่างไร หากความรู้ในส่วนใดยังน้อยอยู่ก็สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมจากตารา หนังสือ งานวิจัย ผู้ที่ผ่านประสบการณ์
มาก่อน, ควรมีความเข้าใจในระบบสังคมที่ส่งอิทธิพลไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เพราะสังคมจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการ
สื่อสาร, ควรศึกษาระบบวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การ
วางแผนงานต่างๆไม่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมนั้นๆ,
ควรต้องพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดแยก
ประเภท จัดเรียงความสาคัญ หรือนาข้อมูลที่ได้รับมาค้นหาสิ่งที่
แฝงอยู่, ต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ สิ่งใดต้องทาก่อน
ทาหลัง ระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนมากน้อย
เพียงใด, ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการนาเสนอผลงาน
เพราะการซ้อมจะช่วยให้เห็นข้อผิดพลาด ช่วยให้เกิดความ
ชานาญมากขึ้น

2. สาร (message) ได้แก่ แผนการสื่อสารทางการตลาดและ
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดควรพิจารณาใน
เรื่องต่อไปนี้ 1) รหัสสาร ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
ท่าทางและรหัสอื่น ๆ ในส่วนของภาษาพูดและภาษาเขียน ควร
ใช้ภาษาที่สุภาพ ให้ความหมายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ตรงประเด็น
น่าสนใจ มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์และทาให้เกิดจินตนาการได้ ใน
ส่วนของภาษาท่าทางและรหัสอื่นๆ ต้องใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
ของสาร ช่วยในการขยายความให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วย
เพิ่มความน่าสนใจในสาร และต้องไม่ทาให้เกิดความสับสน 2)
เนื้อหาสาร การสร้างเนื้อหาของสารต้องสอดคล้องกับโจทย์และ
วัตถุประสงค์ที่ผู้จัดการประกวดให้มา ต้องมาจากการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย 3) การจัดสาร ต้องนาเนื้อหาสารมาเรียบเรียง
ให้เป็นถูกไวยากรณ์, เรียงให้เป็นประโยคในรูปแบบต่างๆ เช่น
ความคิดเห็น การตั้งคาถาม, ต้องจัดลาดับขั้นตอนของสารสิ่งใด
มาก่อนมาหลัง
3. ช่องทาง (channel) คือ ช่องทางในการนาสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีช่องทางคือการนาเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ การนาเสนอสามารถใช้ทั้งอวัจนภาษาและวัจ
นภาษา เช่น คาพูด ท่าทาง สีหน้า น้าเสียง ข้อความในสื่อ
นาเสนอ (power point) ข้อความในรายงาน ผู้ส่งสารต้องพัฒนา
ทักษะในการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกาหนด
วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ, การหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับสาร, การ
นาเสนอสาระสาคัญอย่างครบถ้วน, การพิจารณาสื่อประกอบการ
นาเสนอและตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน, การซักซ้อมการ
นาเสนอ นอกจากนี้ยังควรคานึงถึงการสร้างสารให้เหมาะสมกับ
ช่องทางประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส
การได้กลิ่นและการลิ้มรส และเครื่องมือสื่อสารการตลาด เช่น
การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการขาย, การจัด
กิจกรรมพิเศษ จาเป็นต้องศึกษาลักษณะของเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดต่างๆให้เข้าใจ, ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย, ต้องเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและสามารถนาสาร
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้รับสาร (receiver) ผู้ส่งสารต้องวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อจะ
ได้สร้างสารและเลือกใช้สื่อที่ตรงกับความสนใจและสามารถ
สื่อสารได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด ผู้รับสารมี 2 กลุ่ม ได้แก่
คณะกรรมการตัดสิน มีหน้าที่ในการให้คะแนน ดังนั้นผู้ส่งสาร
จะต้องหาข้อมูลของคณะกรรมการตัดสิน เช่น ทัศนคติ ความรู้
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ประวัติ ประสบการณ์เดิม และเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผล
การประกวด เช่น เกณฑ์การตัดสินในรอบแรกคือ 1. แผน
กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ 2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
3. แผนการสื่อสารการตลาดสามารถตอบโจทย์และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้ 4. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและ
ตราสินค้า 5. รูปแบบกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ เกณฑ์รอบชิง
ชนะเลิศ คือ 1. ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการทากิจกรรม
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาและตอบโจทย์วัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ 3. ความร่วมมือและความสามารถของสมาชิกในทีม
ในการจัดกิจกรรม 4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จัก
และน่าสนใจก่อนวันจัดงาน 5. คะแนนพิเศษจากความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรม
และกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ผู้ส่งสารควรวิเคราะห์
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในหลายๆมุม เช่น ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์,ลักษณะทางจิตวิทยาภายในและภายนอก,
ลักษณะการดาเนินชีวิต,พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ,สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจเป็นต้น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้ว
นาไปสร้างสาร ตลอดจนเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมอันจะส่งผล
ให้การสื่อสารประสบความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. ผลการวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกวด
แผนงานรูปแบบอื่นๆได้ แต่ควรพิจารณาโจทย์ที่ทางผู้จัดประกวด
ได้ให้มาด้วย
6. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากในการ
วิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ทาการสนทนากลุ่มเพียงสองกลุ่ม นั่น
คือ กลุ่มผู้จัดการประกวด และกลุ่มผู้ส่งแผนการสื่อสารการตลาด
เข้าประกวด และศึกษาโครงการประกวดเพียงโครงการเดียว ทา
ให้อาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และไม่ลึกพอ ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาเพิ่มเติม เช่น วิจัยในมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย หรือ
โครงการประกวดที่มีโจทย์ในรูปแบบอื่นๆ
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Opinions on English Language Learning Styles of
Chinese and Thai Students, SuanSunandha Rajabhat University
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรรณิการ์ อนัคฆกุล1, สุวรีย์ ยอดฉิม1, อัจฉรา วงศ์โสธร1, บุญเรือง ชื่นสุวิมล1, Kirk Person
1

2. No significant differences were found in the
opinions on six learning styles of Chinese and Thai
students with different gender.
2.1 No significant differences were found in
the opinions on six learning styles of Chinese
students with different gender.
2.2 There were significant differences in the
opinions on independent learning style of Thai
students with different gender.
3. There were significant differences in the
opinions on independent, dependent and
competitive learning styles of the students with
different nationality.
Keywords: Opinions, Learning Styles, Chinese
Students, Thai Students

Abstract
The objectives of this research were to study
the opinions on English language learning styles of
Chinese and Thai students and to compare the
opinions of Chinese and Thai students with
different gender and nationality. A sample of 170
were selected from the population of 251 Chinese
and Thai students who were studying in the third
and fourth years of the academic year 2014. The
table of Krejcie and Morgan was used for the
random sample. A rating scale questionnaire with
the reliability of .89 developed by using GrashaReichman Student Learning Styles Survey was
used to collect the data. Percentage, mean,
standard deviation and t-test were used to
analyze the data.
The findings of the study were as follows :
1. Chinese and Thai students
1.1 Chinese students agreed with
collaborative, independent, competitive,
participant and dependent learning styles at a high
level. However, they agreed with avoidant learning
style at a moderate level.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและ
นักศึกษาไทย และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและ
นักศึกษาไทยจาแนกตามเพศและสัญชาติกลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา
2557 จานวน 170 คน จากประชากรทั้งสิ้น 251 คน
โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า

1.2 Thai students agreed with dependent,
collaborative, participant and independent at a
high level while they agreed with competitive
style at a moderate level and avoidant learning
style at a low level.

1
2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้
ติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก ได้รับการส่งเสริมและให้
ความสาคัญเป็นอย่างมากและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการออกไป
ประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถแข่งขันกับประชากร
ในประชาคมอาเซียนได้ ทั้งนี้ประเทศไทยกาลังเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน การไหลบ่าของประชาชนจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทย จึงเป็นเหตุให้
อาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องเข้าใจผู้เรียนและหา
วิธีการที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จใน
การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการศึกษาต่อใน
ระดับสูง
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
จึงเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้ผู้สอนเข้าใจความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและได้ทราบถึงวิธีการหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนแต่ละคนชอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนได้ใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีต่อการเรียน
มากยิ่งขึ้น อันเป็นเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา
(พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว , 2546 : 8) ยิ่งไปกว่านั้น มอนต์โก
เมอรี่และโกรท ( Montgomery and Groat, 1998)
ยังกล่าวถึงประโยชน์ของการนารูปแบบการเรียนรู้มาใช้ใน
การสอน ได้แก่ การทาให้การสอ นและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีความร่วมมือ และปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึง
สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ทั้งด้าน เพศ อายุ สัญชาติและพื้นฐานด้านวัฒนธรรม
ซึ่งความแตกต่างนี้จะส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน การสอนโดยคานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยังเป็นการสร้างความภูมิใจที่จะนาเอานวัตกรรมหรือรูปแบบ
การสอนใหม่ๆมาใช้ในการสอน ที่จะทาให้ผู้เรียนได้รับความ
พึงพอใจมากขึ้น
นอกจากนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2542 : 8) ยังได้กาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการ
เรียนที่ดี โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จากเหตุผลดังกล่าวยิ่งเป็นสิ่ง
สนับสนุนให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยมีปัจจัยส่งเสริมได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย

ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของกราซา
และไรซ์แมน มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 โดยผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ดังนี้
1.1 นักศึกษาจีน เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ แบบอิสระ แบบแข่งขัน แบบมีส่วนร่วม และ
แบบพึ่งพา ในระดับมาก และเห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง ในระดับปานกลาง
1.2 นักศึกษาไทย เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม และแบบอิสระใน
ระดับมาก เห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน ใน
ระดับปานกลาง และแบบหลีกเลี่ยง ในระดับน้อย
2. นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยที่มีเพศแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 แบบดังนี้
2.1 นักศึกษาจีนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ ไม่แตกต่างกัน
2.2 นักศึกษาไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแ้ บบอิสระ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษาที่มีสัญชาติจีนและสัญชาติไทย มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบพึ่งพา
และแบบแข่งขัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, รูปแบบการเรียนรู้,
นักศึกษาจีน, นักศึกษาไทย
บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
และกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาหนดกลยุทธและแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผู้เรียน มุ่งเน้นให้ปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
ม.ป.ป. : 15-16)
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หลายๆแห่งในประเทศไทยที่จัดการศึกษาโดย มี โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ โดยได้จัดทาโครงการ
ความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษา
ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ส่วนชั้นปีที่ 1 และ 2
นักศึกษาจีนจะศึกษาอยู่ ณมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เกิดแรงบันดาลใจ
และมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4
ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยจะศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาใน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนารูปแบบการสอนของอาจารย์และรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3
และ 4 ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยชั้นปีที่
3 และ 4 จาแนกตามเพศและสัญชาติ
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาจีนและ
นักศึกษาไทยชั้นปีที่3และ 4สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจานวน 251 คน ที่
กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 2/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจีน
จาก Yunnan Normal University จานวน 73 คนและ
นักศึกษาไทย จานวน 178 คน

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยชั้นปี
ที่ 3 และ 4 สาชาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ชองเครสซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan, 1970 :
608) ตามสัดส่วนของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ได้
กลุ่มตัวอย่าง 170 คน จาแนกเป็นนักศึกษาจีน 49 คน
และนักศึกษาไทย 121 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของกราซาและไรซ์แมน (Grasha
and Reichman, 1975) ผู้วิจัยได้ปรับปรุงเพื่อให้เข้าใจง่าย
และเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
และเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับข้อความใน
แบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงแปลเป็นภาษาจีน 1 ฉบับ และ
ภาษาไทย 1 ฉบับ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ของทั้งสองภาษา และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบัค ( Cronbach’s Alpha Coefficient)
และพบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
เกี่ยวกับเพศและสัญชาติ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ คือ 1) แบบอิสระ 2) แบบ
หลีกเลี่ยง 3) แบบร่วมมือ 4) แบบพึ่งพา 5) แบบแข่งขัน
และ 6)แบบมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ใช้แบบ
Likert Scale
กาหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็น
ด้วยน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง
คาตอบเดียว และรูปแบบการเรียนรู้แต่ละแบบจะมีข้อ
คาถาม 10 ข้อ รวมข้อคาถามทั้งสิ้น 60 ข้อ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนก
ตามเพศและสัญชาติใช้ค่าความถี่และร้อยละ
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ ใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยนาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
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วิเคราะห์ผลการประเมินความเห็นของ วรรณสิริ เพ็ญสิทธิ์
(2546)

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้น้อยที่สุด
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยจาแนกตามเพศและ
สัญชาติ ใช้การทดสอบค่าที ( t-test)
แบบ
Independent Sample

ตารางที2่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาจีนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ
ระดับ
รูปแบบการเรียนรู้
x S.D.
ความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการวิจัย
การนาเสนองานวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
ประกอบด้วยการนาเสนอผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้

แบบร่วมมือ
แบบอิสระ
แบบแข่งขัน
แบบมีส่วนร่วม
แบบพึ่งพา
แบบหลีกเลี่ยง

3.87
3.79
3.71
3.69
3.67
2.63

.430
.470
.571
.459
.426
.355

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

นักศึกษาจีนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ทั้ง 6 แบบ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ คือ นักศึกษาจีนเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ( x = 3.87) แบบอิสระ ( x = 3.79) แบบแข่งขัน
( x = 3.71)แบบมีส่วนร่วม ( x = 3.69)และแบบพึ่งพา
( x = 3.67)ในระดับมากตามลาดับ ส่วนรูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยง ( x = 2.63)นักศึกษาจีนเห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที1่ จานวนและร้อยละของนักศึกษาจีนและนักศึกษา
ไทย จาแนกตามเพศและสัญชาติ
สภานภาพส่วนตัว
จานวน
ร้อยละ
(n = 170)
1. เพศ
ชาย
49
28.80
หญิง
121
71.20
2. สัญชาติ
จีน
49
28.80
ไทย
121
71.20

ตารางที3่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
6 แบบ
ระดับ
รูปแบบการเรียนรู้
x S.D.
ความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ นักศึกษาจีนและนักศึกษา
ไทย จานวน 170 คน เป็นเพศชาย 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.80 เพศหญิง จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ
71.20 ส่วนนักศึกษาสัญชาติจีน จานวน 49 คน คิดเ ป็น
ร้อยละ 28.80 และสัญชาติไทย จานวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.20

แบบพึ่งพา
แบบร่วมมือ
แบบมีส่วนร่วม
แบบอิสระ
แบบแข่งขัน
แบบหลีกเลี่ยง

3.89
3.86
3.81
3.61
3.34
2.54
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.346
.401
.435
.405
.539
.425

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
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นักศึกษาไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
ทั้ง 6 แบบดังนี้ นักศึกษาไทยเห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
เรียนรู้แบบพึ่งพา ( x = 3.89)แบบร่วมมือ ( x = 3.86) แบบ จาแนกตามเพศและสัญชาติ
มีส่วนร่วม ( x = 3.81)และแบบอิสระ ( x = 3.61) ในระดับ
มากตามลาดับ ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน ( x =
3.34)นักศึกษาไทยเห็นด้วยในระดับปานกลางและเห็นด้วย
กับแบบหลีกเลี่ยง ( x = 2.54) ในระดับน้อย
ตารางที4่ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ จาแนกตามเพศ
รูปแบบการเรียนรู้
เพศ
S.D.
t
df
p-value
x
1. แบบอิสระ
ชาย
3.73
.388
168
.201
1.283
หญิง
3.64
.446
2. แบบหลีกเลี่ยง
ชาย
2.60
.434
168
.479
.710
หญิง
2.55
.397
3. แบบร่วมมือ
ชาย
3.90
.332
168
.466
.731
หญิง
3.84
.436
4. แบบพึ่งพา
ชาย
3.81
.337
-.548
168
.585
หญิง
3.84
.401
5. แบบแข่งขัน
ชาย
3.48
.587
168
.665
.433
หญิง
3.44
.568
6. แบบมีส่วนร่วม
ชาย
3.83
.381
168
.277
1.091
หญิง
3.75
.466
จากตารางที่ 4 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบ t พบว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ ทั้ง 6 มีค่า p-value เท่ากับ .201, .479, .466,
.585, .665 และ .277 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า .05

หมายความว่า นักศึกษาที่เป็นเพศชายและเพศหญิง มี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง
แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05

ตารางที5่ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ จาแนกตามสัญชาติ
S.D.
t
df
p-value
รูปแบบการเรียนรู้
สัญชาติ
x
1. แบบอิสระ
ไทย
3.61
.407
168
.019
2.375-*
จีน
3.79
.466
2. แบบหลีกเลี่ยง
ไทย
2.54
.426
168
.183
-1.337
จีน
2.63
.352
3. แบบร่วมมือ
ไทย
3.85
.400
168
.715
-.366
จีน
3.88
.432
4. แบบพึ่งพา
ไทย
3.89
.347
3.411*
168
.001
จีน
3.68
.424
5. แบบแข่งขัน
ไทย
3.35
.531
-3.549*
168
.001
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6. แบบมีส่วนร่วม

จีน
ไทย
จีน

3.68
3.81
3.69

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจีน
และนักศึกษาไทยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้จาแนกตาม
สัญชาติ โดยใช้สถิติ ทดสอบ t พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ ทั้ง
3 แบบมีค่า p-value เท่ากับ .183 , .715 และ .130
ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า นักศึกษาที่มี
สัญชาติจีนและสัญชาติไทยมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
เรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม ไม่
แตกต่างกัน ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบพึ่งพา
และแบบแข่งขัน มีค่า p-value เท่ากับ .019, .001, และ
.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 หมายความว่า
นักศึกษาที่มีสัญชาติจีนและสัญชาติไทย มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบพึ่งพาและแบบแข่งขัน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลและอภิปรายผล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษาจีนเห็นด้วยกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบอิสระ แบบแข่งขัน
แบบมีส่วนร่วมและแบบพึ่งพา ในระดับมาก ตามลาดับ
ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง นักศึกษาจีนเห็นด้วย
ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษาไทยเห็นด้วยกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วมและแบบ
อิสระในระดับมากตามลาดับ แต่เห็นด้วยกับแบบแข่งขันใน
ระดับปานกลางและแบบหลีกเลี่ยงในระดับน้อย
ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย จาแนกตามเพศ
พบว่านักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ แบบอิสระ แบบ
หลีกเลี่ยง แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบแข่งขันและแบบมี
ส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน
นอกจากนั้นการจาแนกตามสัญชาติพบว่า นักศึกษาจีน
และนักศึกษาไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบหลีกเลี่ยง แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่าง
กัน อย่างไรก็ตาม พบว่า นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบ
พึ่งพาและแบบแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาจีนเห็นด้วยกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จิรภัทร น้อยนามบุญ (2546 : 88)รองลงมาได้แก่แบบอิสระ

.605
.436
1.522
168
.130
.456
และแบบแข่งขันตามลาดับ โดยเห็นด้วยกับทั้ง 3 รูปแบบ
ในระดับใกล้เคียงกัน ( x = 3.87, x = 3.79 และ
x = 3.71) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือทาให้นักศึกษาจีนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทางานร่วมกับผู้อื่น ส่วนแบบ
อิสระและแบบแข่งขันที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก
เช่นกัน อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง รวมทั้งมี
ความพยายามในการเรียนรู้ และแข่งขันเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จ ส่วนนักศึกษาไทย เห็นด้วยกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาสูงสุด รองลงมาได้แก่แบบร่วมมือและแบบ
มีส่วนร่วม ตามลาดับโดยเห็นด้วยในระดับใกล้เคียงกันมาก
( x = 3.89, x = 3.86, x = 3.81) ซึ่งสอดคล้องกับ
ประโยชน์ คุปต์กาญจนกุล (2525 : 109) ที่พบว่ารูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง
กับรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแบบพึ่งพา การที่
นักศึกษาไทยเห็นด้วยกับแบบพึ่งพาสูงสุด อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาไทยให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนมากต้องการ
คาแนะนาจากอาจารย์ในด้านการเรียนแต่ก็เห็นด้วยกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมในระดับ
มากเช่นกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่านักศึกษาไทยต้องการ
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
และกิจกรรมที่นักศึกษาทาร่วมกัน
นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบอีกว่านักศึกษาที่มี
สัญชาติจีนและสัญชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรู้ แบบอิสระ แบบพึ่งพาและแบบแข่งขัน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยอยู่ในสังคมที่
มีวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลรวมของการเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม
ธรรมเนียมปฏิบัติ อุปนิสัยฯลฯ ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับคิง ( King, 2011) ที่กล่าวว่า ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนควรใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดย
คานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสาคัญ ทั้งนี้ควร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้
รูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ รวมถึงจัดสภาพและ
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บรรยากาศการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษามากที่สุด
นอกจากนั้นควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย นักศึกษาจีนเห็นด้วย
กับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบอิสระและแบบ
แข่งขัน ตามลาดับ ส่วนนักศึกษาไทยเห็นด้วยกับแบบ
พึ่งพา แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม ตามลาดับ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งอื่นใน
ประเทศไทย รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติอื่น เพื่อศึกษาว่า
นักศึกษาที่มีสัญชาติต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรู้เหมือนกันหรือต่างกัน
นอกจากนั้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
เรียนรู้กับประเภทบุคลิกภาพของนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ รวมถึงควรใช้เครื่องมือในการวิจัยหลายประเภท
เช่น แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี รอง
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The Study of Tertiary Students’ Language Ability in French for
Oral Guide Presentation at the Grand Palaceby Using
a Corpus-Based Approach
การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวัง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษ าโดยใช้คลังข้อมูล
ดนยา ด่านสวัสดิ์ และนุชนาฏ หาญดารงกุล
1

Abstract

This research was intended to develop the
teaching and learning of the French language for tourism.
The three objectives were (1)to develop a corpus of
guiding presentation in French for a tour of the Grand
Palace, using a concordance program, and develop a
pre-test and post-test after training; (2) to compare the
statistics of sample with skills and proficiency in using
the French language for leading a tour of the Grand
Palace, by conducting a pre-test and post-test after the
participantshave attended a training program, based on
developed information and (3) to study the satisfaction
of the sample with the French training program for
tourism by using the developed corpus.
The study sample comprised a total of 34
third-year students at the Faculty of Humanities and
Social Sciences, SuanSunandhaRajabhat University.
These students were taking the course of the French
language for tourism. The toolsapplied in this
research included a pre-test, the corpus of French
language presentation for the tour of the Grand Palace
in the form of a concordance program, an exercise for
the use of the French language in leading a tour of the
Grand Palace through the application of a corpus, a post- test

1 อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร.: 0-2160-1295; e-mail: ddanaya@hotmail.com
2 รองศาสตราจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร.: 0-2160-1293; e-mail: nuchhan@hotmail.com

and an evaluationform on the satisfaction with the
French study for tourism through the use of the
corpus.The collected data was statistically analyzed by
t-test(2-tailed), mean and standard deviation.
Results of the research showed that the number
of sample with skills and proficiency inusing the French
language for leading a tour of the Grand Palace through the
application of a corpus before and after trainingwere
significantly different at the 0.05 statistical level. According
to pre-test and post-test, the participants were more
capable after they had learned of using the corpus.
Moreover, they were satisfied with the French study for
leading a tour of the Grand Palace through the application
of a corpus, at the “highest” level.
Keywords: French language for tourism, corpus,
Grand Palace
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับการพากย์ทัวร์พระบรมมหาราชวัง
เป็นภาษาฝรั่งเศส ในรูปแบบของโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์ และ
พัฒนาแบบทดสอบก่อนและหลัง การฝึกทักษะ 2)เพื่อเปรียบเทียบ
จานวน กลุ่มตัวอย่าง ที่มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวังโดยใช้แบบทดสอบก่อน
และหลัง จากที่กลุ่มตัวอย่าง ได้รับการฝึก ทักษะจากคลังข้อมูล ที่ได้
พัฒนาขึ้น และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
เรียนรูภ้ าษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูทีลไ่ ด้พัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มัคคุเทศก์ยังต้องมีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอกและภายในมีมนุษยสัมพัดีนธ์
นอกจากคุณสมบัติดังกล่าว กุลวรา สุวรรณพิมล (2552) ได้ กล่าว
เพิ่มเติมว่ามัคคุเทศก์ต้องสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กับนักท่องเที่ยว ต่างชาติได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า มัคคุเทศก์ เป็นอาชีพที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อ ความสาเร็จของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
ภาษาและการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกั น
และกันภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นสื่อที่ใช้เสริมสร้าง
และถ่ายทอดวัฒนธรรม ในขณะที่การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทาให้
ภาษาและวัฒนธรรมอันงดงามของชาติเผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่างๆ
ของโลก ช่วยสร้างความจรรโลงใจ สัมพันธไมตรีและความเข้าใจ
อันดีระหว่างมนุษยชาติ นอกจากภาษาอังกฤษที่จาเป็นแล้ว สาหรับ
สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตมัคคุเทศก์ควรมีภาษา
ที่ 3 ให้นักศึกษาเลือกเรียนอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ภาษาของมหาอานาจเก่า เช่น ภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมันกลุ่มที่ 2 ภาษามหาอานาจใหม่ เช่น ภาษาจีน ภาษา
อินเดีย ภาษาบราซิลภาษาโปรตุเกสภาษารัสเซียและกลุ่มที่ 3 ภาษา
ในภูมิภาคอาเซียน(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ: ์ 2556)สถาบันการศึกษา
จึงควรมีหลักสูตรการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกั บภาษาต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องโดยด่วนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว (อนุ
บทนา
กรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยปวระกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท
ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม มีบทบาทสาคัญ ภัฏสวนสุนันทาจึงได้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นในการผลิต
ต่อประเทศไทยในหลายด้านในทางด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้ที่ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ และมีทักษะใช้ภาษาในการ
กระจายไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง มีการสร้างอาชีพ สร้างงาน สื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของทั้งภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน
อย่างมากมาย บทบาทการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินการออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถ
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2492จนถึงปัจจุบันและรัฐบาลทุกสมัยได้เห็
น ของนักศึกษาในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูล
ความสาคัญมาตลอด เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ที่พัฒนาขึ้นสาหรับฝึกทักษะความสามารถให้แก่นักศึกษานับว่าเป็น
ไทยเป็นเครื่องมือสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เป็น การผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของ
รายได้ลาดับต้นๆของประเทศ นาเงินเข้าประเทศมหาศาล โดยมีเงิน ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนพร้อมเข้าสู่
ลงทุนน้อยใช้สิ่งที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นต้นทุน โดยข้อมูลจาก การแข่งขันในเวทีโลก
กรมการท่องเที่ยว( 2558)ได้ระบุว่าในปี 2557มีนักท่องเที่ยวจานวน
วัตถุประสงค์
26ล้านคนและนาเงินรายได้เข้าประเทศประมาณ 1.167 ล้านล้าน
บาท
1. เพื่อพัฒนา คลังข้อมูลที่เกี่ยวกับการพากย์ทัวร์
ปัจจัยสาคัญ ประการหนึ่ง ที่ทาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พระบรมมหาราชวังเป็นภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบของโปรแกรมคอน
เบ่งบานคือมัคคุเทศก์ ผู้ทาหน้าที่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยตวลอดระยะเวลา คอร์แดนซ์และพัฒนาแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกทักษะ
การนาเที่ยว เปรียบเสมือนเป็น ทูตทางวัฒนธรรม เป็น ตัวแทนของ
2. เพื่อเปรียบเทียบจานวน กลุ่มตัวอย่าง ที่มีทักษะและ
ประเทศในการสร้างภาพพจน์และทาให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับความสามารถในการใช้
ใจ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาชม
ดังนั้นมัคคุเทศก์ จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมของ พระบรมมหาราชวังโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังจากที่ กลุ่ม
ประเทศทั้งด้านการเมือง สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
ตัวอย่างได้รับการฝึกทักษะจากคลังข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น
รวมทั้งมี ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น
ที่เรียนรายวิชาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวจานวน 34 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ก่อนและหลัง
การฝึกทักษะคลังข้อมูลการพากย์ทัวร์พระบรมมหาราชวัเงป็น ภาษา
ฝรั่งเศสในรูปของโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์แบบฝึกทักษะการใช้ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวังโดยใช้คลังข้อมูลและแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูลส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบทีแบบ
สองทาง
ผลการวิจัยพบว่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
นาชมพระบรมมหาราชวัง
หลังจากได้รับการฝึกทักษะโดยใช้คลังข้อมูล มีความแตกต่างจาก
จานวนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ยังไม่ได้รับการฝึก ทักษะด้วยคลังข้อมูล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05โดยเมื่อตรวจสอบรายข้อการ
ประเมินพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกมีทักษะเพิ่มขึ้น และ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูลในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวคลังข้อมูล
พระบรมมหาราชวัง
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3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการ
เรียนรูภ้ าษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูทีลไ่ ด้พัฒนาขึ้น

5. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส
เฉพาะด้านที่มี รูปประโยคและ เนื้อหา ด้านการท่องเที่ยว

ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การ ศึกษา ความสามารถในการใช้ภาษา
1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
ฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวังของ กลุ่มตัวอย่างโดย
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และ ใช้คลังข้อมูล มีกรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัยและมีการใช้
เครื่องมือดังนี้
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
Student
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา ที่ ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับ ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว จานวน 34 คน
Pre-Test
2. ลักษณะการทดสอบกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จาแนก
เป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านเนื้อหาด้านการเรียงลาดับข้อมูล ในการ
นาเสนอและด้านความถูกต้องทางไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร โดย
Language
Concordance Software
ใช้ในการทดสอบความสามารถในการใช้ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
Skills Practice
(French for Oral Guide
(Content,
ท่องเที่ยวที่ใช้ในการนาชมพระบรมมหาราชวัง
Presentation)
Presentation
3. ข้อมูลที่ใช้ภายในคลังข้อมูล คือ ข้อมูลที่ได้มาจากการ
Order,
Quiz
Grammar)
ถอดเทปการบันทึกเสียงการนาชมพระบรมมหาราชวังของมัคคุเทศก์
ชาวไทยและนามาจัดเก็บในรูปของโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์
นิยามศัพท์
1. ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสหมายถึง
ความสามารถในการใช้คาศัพท์ สานวนโครงสร้างภาษาและ
ไวยากรณ์ เพื่อการให้ข้อมูลสาหรับการนาชมสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ไม่รวมความสามารถในการออกเสียง
2.พระบรมมหาราชวัง หมายถึง พระบรมมหาราชวัง
ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
3.นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หมายถึงนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปีที่ 3ปีการศึกษา 2557คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งเป็นนักศึกษาที่
ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
4. คลังข้อมูลหมายถึงข้อมูลภาษาเขียนหรือภาษาพูดอยู
ที่ ่ใน
ระดับของคา วลี หรือประโยค ซึ่งถูกรวบรวมขึ้นมาในปริมาณมาก
เพียงพอ ตามเงื่อนไขที่กาหนดเพื่อ ใช้ เป็นตัวแทนของภาษาที่
ต้องการและสามารถนาคลังข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาปัจจุบันคลังข้อมูลภาษา จะหมายถึงข้อมูลภาษา
ที่มีการเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งทาให้ค้นหาได้โดยสะดวก

Wrap-up

Post-Test

Paired Sample t-test
- Content
- Presentation
Order
- Grammar

Satisfaction
Assessment

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน วิจัย
จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด การดาเนิน งานวิจัยโดย
เริ่มจากการพัฒนาคลังข้อมูลภาษาฝรั่งเศสในนาเที่ยวชม
พระบรมมหาราชวัง และให้กลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาทาแบบทดสอบ
ก่อนการฝึก ทักษะ (Pre-Test)จากนั้นให้ กลุ่มตัวอย่าง ใช้ แบบฝึก
ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาชม พระบรมมหาราชวัง
คู่ขนานกับการใช้คลังข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์
ผ่านการทดสอบย่อย (Quiz) และเข้าสู่กระบวน การร่วมกันสรุป
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ประเด็นสาคัญ(Wrap-up) ที่ได้จากการฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การนาชมพระบรมมหาราชวังโดยใช้คลังข้อมูล และ ทดสอบด้วย
แบบทดสอบหลัง การ ฝึก ทักษะ (Post-Test)หลังจากนั้นให้ กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินความพึงพอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูล โดย
จากกรอบแนวคิดดังกล่าวมีการใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้
1.คลังข้อมูลภาษา เป็นคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับการพากย์ทัวร์
พระบรมมหาราชวังเป็นภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบของโปรแกรมคอน
คอร์แดนซ์ ซึ่งข้อมูล พากย์ทัวร์นี้ได้มาจากถอดเทปการบันทึกเสียง
การนา ชมพระบรมมหาราชวัง ของมัคคุเทศก์ชาวไทย ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาจากผู้เชี่ยวชาญ และจัดเก็บในรูป
ของโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์
2. แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาชม
พระบรมมหาราชวังโดยใช้คลังข้อมูล เป็นแบบฝึกทักษะด้านคาศัพท์
สานวน โครงสร้างภาษาเพื่อ การนาชมพระบรมมหาราชวัง โดยใช้
สาหรับฝึกทักษะร่วมกับคลังข้อมูลทางภาษาที่พัฒนาขึ้น
3. แบบทดสอบก่อน การฝึกทักษะและหลังการฝึกทักษะ
เป็นแบบทดสอบที่วัดความสามารถในการใช้ภาษา 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเนื้อหา ด้านการเรียงลาดับข้อมูลในการนาเสนอและด้านความ
ถูกต้องทางไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประเมินค่าของ เกณฑ์สัมบูรณ์ ที่จาแนกความพึงพอใจ
จานวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดย
มีข้อคาถามจานวนทั้งหมด 21ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1.ค่าเฉลี่ย (Average) คานวณได้จากสูตรนี้
𝑥

𝑖
𝑥
𝑁
เมื่อ 𝑥 คือ ค่าเฉลี่ย
𝑥𝑖 คือ คะแนน
𝑥𝑖 คือ ผลรวมของคะแนน
𝑁
คือ จานวนของกลุ่มตัวอย่าง

(1)

𝑥 𝑖 −𝑥
𝑁

𝑁

คือ ค่าเฉลี่ย
คือ คะแนน
คือ จานวนของกลุ่มตัวอย่าง

3.การทดสอบทีแบบสองทาง (2-tailed t-test)
เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่มโดยในการวิจัยนี้ ใช้การทดสอบที
แบบจับคู่ (Paired Sample t-test) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน (Dependent Samples) และกาหนดช่วงความ
เชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
จานวนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
นาชมพระบรมมหาราชวังก่อนและหลังการฝึกทักษะด้วยคลังข้อมูซึล่ง
คานวณได้จากสูตรนี้
𝐷
(3)
𝑡
𝑛 𝐷 − 𝐷
𝑛−

มี 𝑑𝑓 𝑁 −
เมื่อ𝑡 คือค่าทดสอบที
𝐷
คือ ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่
𝑛
คือ จานวนของคู่ข้อมูล
4.เกณฑ์
ในการแปลผลระดับความพึงพอใจใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolutes Criteria) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ทาการจาแนกผลการวิจัยออกเป็น
ส่วน ดังนี้

2.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) คานวณได้จากสูตรนี้
𝑆𝐷

𝑥
𝑥𝑖

(2)

เมื่อ𝑆 𝐷 คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่1คลังข้อมูลที่เกี่ยวกับการนาชมพระบรมมหาราชวัง
เป็นภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบของโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์
ผู้วิจัยได้จัดทา คลังข้อมูลโดยการบันทึกเสียงการ นาชม
พระบรมมหาราชวัง ของมัคคุเทศก์ ชาวไทย นา มาถอดเทปการ
บันทึกเสียง ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และ
นามาจัดเก็บในรูปของโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์โดยคลังข้อมูล ภาษา
ที่บรรจุลงโปรแกรมคอนคอร์แดนซ์แสดงในภาพที่ 2
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ในแบบทดสอบหลังการฝึกทักษะมีจานวนสูงกว่า จานวน กลุ่ม
ตัวอย่างที่กล่าวถึงเนื้อหา ในแบบทดสอบก่อนการฝึกทักษะอย่างมี
นัยสาคัญ จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการใช้ภาษา
ฝรั่งเศสในการนาเสนอข้อมูลด้านเนื้อหาทั้ง 6 ประเด็นเพิ่มขึ้นหลังจาก
การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล โดยผลการเปรียบเทียบด้านเนื้อหา
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่
กล่าวถึง
กล่าวถึง

หัวข้อที่ทดสอบ

ภาพที่ 2คลังข้อมูลภาษาที่จัดเก็บในรูปของโปรแกรม
คอนคอร์แดนซ์
โปรแกรมดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปของ
คาศัพท์ที่ มัคคุเทศก์ ใช้ในการนาชมพระบรมมหาราชวัง ทั้งในด้าน
ของจานวนรวมของคาศัพท์ ความถี่ของการใช้คาศัพท์ รวมทั้ง
ประโยคที่มีคาศัพท์นั้นปรากฏอยู่ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง ยัง
สามารถเข้าถึงบทนาชมพระบรมมหาราชวังของมัคคุเทศก์ทั้งหมดได้
อีกด้วย
ตอนที่
2การเปรียบเทียบความสามารถใน การใช้ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวังของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและ
หลังการฝึกทักษะโดยใช้คลังข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การนาชมพระบรมมหาราชวังของกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่าง ผลของ แบบทดสอบก่อน การ ฝึก ทักษะ กับ ผลของ
แบบทดสอบหลังการฝึกทักษะใน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
การเรียงลาดับข้อมูล ในการนาเสนอ และด้านความถูกต้อง ทาง
ไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
2.1 ด้านเนื้อหา
ในการนาเสนอข้อมูลด้านเนื้อหาทั6้ง ประเด็นซึ่งได้แก่ ชื่อ
สถานที่ ปีค.ศ.ที่สร้าง ชื่อผู้สร้าง วัตถุประสงค์ในการสร้าง ประโยชน์
การใช้สอยและลักษณะเด่นหรือสิ่งดึงดูดความสนใจนั้น ผลของ
แบบทดสอบก่อนการฝึกทักษะมีความแตกต่างกับผลของ
แบบทดสอบหลังการฝึกทักษะทุกประเด็น จากการวิเคราะห์ผลจะ
เห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบจานวน กลุ่มตัวอย่างที่กล่าวถึงเนื้อหา ทั้ง
6 ประเด็นข้างต้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวถึงเนื้อหาทั้ง 6 ประเด็น

1. ชื่อสถานที่
ก่อนการฝึก
6
หลังการฝึก
0
2. ปี ค.ศ. ที่สร้าง
ก่อนการฝึก
16
หลังการฝึก
5
3. ชื่อผู้สร้าง
ก่อนการฝึก
25
หลังการฝึก
16
4. วัตถุประสงค์ในการสร้าง
ก่อนการฝึก
25
หลังการฝึก
8
5. ประโยชน์การใช้สอย
ก่อนการฝึก
26
หลังการฝึก
4
6. ลักษณะเด่น/สิ่งดึงดูดความสนใจ
ก่อนการฝึก
27
หลังการฝึก
9

แสดงในตารางที่ 1

t

Sig.

แปลผล

28
34

-2.695

.012

แตกต่าง

18
29

-3.973

*.000

แตกต่าง

9
18

-3.447

*.002

แตกต่าง

9
26

-5.745

*.000

แตกต่าง

8
30

-7.778

*.000

แตกต่าง

7
25

-6.093

*.000

แตกต่าง

ตารางที่ 1แสดงค่าสถิติ t-test แบบสองทางในการเปรียบเทียบ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวถึงเนื้อหาตามหัวข้อที่ทดสอบก่อนการ
ฝึกทักษะกับจานวน กลุ่มตัวอย่าง ที่กล่าวถึงเนื้อหาตามหัวข้อที่
ทดสอบหลังการฝึกทักษะ
* ระดับนัยสาคัญ 0.05

2.2 ด้านการเรียงลาดับข้อมูลในการนาเสนอ
ตารางที่ 2แสดงค่าสถิติ t-test แบบสองทางในการเปรียบเทียบ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีการเรียงลาดับข้อมูลในการนาเสนอก่อนการ
ฝึกทักษะกับจานวน กลุ่มตัวอย่าง ที่มีการเรียงลาดับข้อมูลในการ
นาเสนอหลังการฝึกทักษะ
แบบทดสอบ

จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
นาเสนอโดย
ไม่มีการ
มีการ
เรียงลาดับ เรียงลาดับ
ข้อมูล
ข้อมูล
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t

Sig.

แปลผล
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ก่อนการฝึก
หลังการฝึก
* ระดับนัยสาคัญ 0.05

23

11

0

34

-8.307

*.000

แตกต่าง

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบจานวน กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสามารถในการเรียงลาดับข้อมูลในการนาเสนอ
หรือการนาชมพระบรมหาราชวังก่อนการฝึกทักษะและหลังการฝึก
ทักษะ ซึ่งพบว่ามีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะการเรียงลาดับการ
นาเสนอหลังจากฝึกทักษะด้วยกระบวนการที่ออกแบบสูงขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญ จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการฝึกทักษะด้วย
กระบวนการการใช้คลังข้อมูลมีทักษะในการเรียงลาดับข้อมูลในการ
นาเสนอเพิ่มขึ้น
2.3 ด้านความถูกต้องทางไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
ตารางที่ 3แสดงค่าสถิติ t-test แบบสองทางในการเปรียบเทียบ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยการใช้ไวยากรณ์ที่
ถูกต้องก่อนการฝึกทักษะกับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนาเสนอ
ข้อมูลด้วยการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องหลังการฝึกทักษะ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
นาเสนอเนื้อหาแบบ
หัวข้อที่
ทดสอบ

ผิด

ไวยากรณ์

ผิด

ไวยากรณ์

ไม่สามารถ
สื่อสารได้

1. ชื่อสถานที่
ก่อนฝึก
หลังฝึก

แต่
สามารถ
สื่อสารได้

ถูก

ไวยากรณ์

t

Sig.

แปลผล

และ
สื่อสารได้

13
6

13
26

-6.465

*.000
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ก่อนฝึก
27
3
หลังฝึก
10
5
5. ประโยชน์การใช้สอย
ก่อนฝึก
27
7
หลังฝึก
5
19
6. ลักษณะเด่น/สิ่งดึงดูดความสนใจ
ก่อนฝึก
28
5
หลังฝึก
10
8

4
19

-6.197

*.000

แตกต่าง

0
12

-11.229 *.000

แตกต่าง

1
16

-7.530

8
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2. ปี ค.ศ. ที่สร้าง
ก่อนฝึก
หลังฝึก

3. ชื่อผู้สร้าง
ก่อนฝึก
หลังฝึก

4. วัตถุประสงค์ในการสร้าง

*.000

แตกต่าง

* ระดับนัยสาคัญ 0.05

จากตารางที่ 3แสดงให้เห็นว่าผลของแบบทดสอบหลังการ
ฝึกทักษะมีความแตกต่างจากผลของแบบทดสอบก่อนการฝึกทักษะ
ในทุกๆหัวข้อที่ทดสอบโดยในการนาเสนอข้อมูลทั้ง6 ประเด็น ซึ่งได้แก่
ชื่อสถานที่ ปี ค .ศ.ที่สร้าง ชื่อผู้สร้าง วัตถุประสงค์ในการสร้าง
ประโยชน์การใช้สอยและลักษณะเด่นหรือสิ่งดึงดูดความสนใจนั้น
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนาเสนอข้อมูลด้วยการใช้ไวยากรณ์ที่
ถูกต้องจากแบบทดสอบหลังการฝึกทักษะมีจานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับ จานวนกลุ่มตัวอย่าง ที่ยังไม่ได้รับการฝึกทักษะด้วยคลังข้อมูล
อย่างมีนัยสาคัญ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง สามารถนาเสนอข้อมูลด้วย
การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องมากขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้คลังข้อมูล
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ นาชมพระบรมมหาราชวังของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่เรียนรายวิชาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อกา รท่องเที่ยว
ก่อนและหลังการใช้คลังข้อมูลทั้งในด้านเนื้อหา ด้านการเรียงลาดับ
ข้อมูลในการนาเสนอและด้านความถูกต้องทางไวยากรณ์ที่ใช้ในการ
สื่อสารนั้น กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การนาชมพระบรมมหาราชวังเพิ่มขึ้นหลังจากที่ กลุ่มตัวอย่างได้ผ่าน
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้คลังข้อมูล
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูล
โดยเป็น แบบประเมินความพึงพอใจ 5ระดับ จานวน 21 รายการ
ประเมิน ดังแสดงผลในตารางที่ 4
ตารางที่ 4แสดงระดับความพึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูล
รายการประเมิน
1. เนื้อหาที่ได้เรียนสามารถนาไปใช้ใน
วิชาชีพ
2. เนื้อหาที่ได้เรียนเหมาะสมกับ
วิธีการเรียนรู้โดยใช้คลังข้อมูล
3.กิจกรรมการเรียนมีขั้นตอนหรือเป็น
กระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้
4.แบบฝึกทักษะมีลาดับขั้นตอนและ
เข้าใจง่าย
5. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลเป็น
วิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ
6. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้านภาษา

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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ระดับความพึงพอใจ
แปลผล
𝑥
𝑆𝐷
4.44
0.50
มากที่สุด
4.24

0.55

มากที่สุด

4.28

0.52

มากที่สุด

4.41

0.55

มากที่สุด

4.06

0.69

มาก

4.38

0.65

มากที่สุด

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
7. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลเป็น
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
8. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
9. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมต่อยอดความรู้เดิม

4.38

0.65

มากที่สุด

4.18

0.64

มาก

4.26

0.56

มากที่สุด

21. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
มีความจาเป็นต้องอาศัยผู้สอนใน
การสรุปประเด็นการเรียนรู้เพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
สรุปความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
เรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล

ตารางที่ 4แสดงระดับความพึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูล (ต่อ)
รายการประเมิน
10. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและอยาก
เรียนรู้เพิ่มเติม
11. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
ทาให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาที่เรียนได้
ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
12. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
เป็นวิธีการที่เน้นกระบวนการ
มากกว่าผลลัพธ์
13. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
มีความสะดวกต่อผู้เรียนในด้านการ
จัดเวลาเรียนตามเวลาที่เหมาะสม
14. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
15. การเรียนรูโ้ ดยการใช้คลังข้อมูทลา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคาศัพท์
สานวน โครงสร้าภง าษาเพิ่มขึ้น
16. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คาศัพท์
สานวน โครงสร้าภง าษาจากบริบท
17. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ความ
หลากหลายและความถี่ของการใช้
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษา
18. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
ทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษา
ตามบริบท
19.การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสรุป
โครงสร้างภาษาด้วยตนเอง
20. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล
ทาให้ผู้เรียนสามารถนาโครงสร้างที่
ได้เรียนรู้ไปใช้ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
แปลผล
𝑥
𝑆𝐷
3.97
0.71
มาก
3.94

0.81

มาก

4.35

0.54

มากที่สุด

4.24

0.60

มากที่สุด

4.29

0.57

มากที่สุด

4.50

0.56

มากที่สุด

4.38

0.60

มากที่สุด

4.47

0.50

มากที่สุด

4.50

0.50

มากที่สุด

4.09

0.71

มาก

4.26

0.56

มากที่สุด

4.38

0.69

มากที่สุด

4.29

0.67

มากที่สุด

จากตารางที่ 4แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึง
พอใจโดยรวมต่อการเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูล อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่า𝑥เท่ากับ 4.29 และมีค่าS.D. เท่ากับ0.67 ซึ่งจากรายการ
ประเมินความพึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวโดยการใช้คลังข้อมูล จานวน 21รายการ
ประเมินนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจานวน
16รายการประเมิน เช่น การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลทาให้ผู้เรียน
มีความรู้ด้านคาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาเพิ่มขึ้นการเรียนรู้โดย
การใช้คลังข้อมูลทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้คาศัพท์
สานวน
โครงสร้างภาษาตามบริบท เนื้อหาที่ได้เรียนสามารถนาไปใช้ใน
วิชาชีพ เป็นต้น และ กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในระดับมาก
จานวน 5 รายการประเมิน เช่นการเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลทา
ให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นการเรียนรู้
โดยการใช้คลังข้อมูลกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้
เพิ่มเติมการเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และสรุปโครงสร้างภาษาด้วยตนเอง เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการใช้
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวังหลังจากการฝึกทักษะ
โดยใช้คลังข้อมูลสูงกว่าก่อนการฝึกทักษะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การท่องเที่ยวโดยใช้คลังข้อมูลในระดับมากที่สุด
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลเหมาะกับการเรียนรู้ด้าน
ภาษา เนื่องจากคลังข้อมูลภาษาเป็นการรวบรวม ภาษาเขียนหรือ
ภาษาพูดทีใ่ ช้จริงในปริมาณมากเพียงพอที่จะเป็นตัวอย่าง เพื่อให้
ผู้เรียนสรุปประเด็นและสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้
โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวั
นั้น ง
มีความจาเป็นต้องศึกษาทั้งด้านคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษา
ซึ่งจากการเรียนรู้โดยใช้คลังข้อมูลผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ทั้งด้าน

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษา นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้ โดยใช้คลังข้อมูลยากกว่าการฟังการอธิบายจากผู้สอน ซึ่งอาจเป็น
เพราะ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาไทยไม่เคยชินกับการเรียนรู้ด้วย
เรื่องความถี่ในการใช้คา รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างของคาและวลีที่
ตนเอง ชอบเรียนแบบง่าย สะดวกและรวดเร็ว ไม่ชอบค้นคว้าด้วย
มัคคุเทศก์มักจะใช้ด้วยกัน ทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้คา วลี
โครงสร้างทางภาษาตามความเห มาะสมกับบริบทที่จะนาเสนอได้ ตนเอง กลุ่มตัวอย่างบางคนให้ความเห็นว่าการเรียนด้วยตนเองนั้น
ซึ่งตรงกับวิโรจน์ อรุณมานะกุล (2545 : 26-31) ที่ได้กล่าวโดยสรุปว่า ไม่สามารถถามใครได้เวลาที่มีข้อสงสัย ซึ่งอันที่จริงแล้ว ถ้า กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้จาก ตัวอย่างที่มีหลากหลายใน
ในการเรียนการสอนภาษานั้น คลังข้อมูลภาษาเป็นทรัพยากรที่ดี
คลังข้อมูล กลุ่มตัวอย่างก็น่าจะสามารถสรุปประเด็นต่างๆได้ดีขึ้น
สามารถให้ข้อมูลภาษาที่เป็นจริงและยังช่วยให้การศึกษาเรื่องของ
5. กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
คาและวลีที่มักจะปรากฏร่วมกันจนเป็นปกติเป็นไปได้โดยสะดวก
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวังอยู่ในระดับ
มากขึ้น
2. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลเป็นการเรียนรู้รูปแบบ มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรษา ศิริจันทพันธ์ (2547 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการใช้คลังข้อมูล ภาษาเพื่อพัฒนา
หนึ่งที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะ ทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง
อย่างยิ่งผู้เรียนจะสามารถเลือกเวลาเรียนรู้ตามความสะดวกของแต่ ผลการวิจัยประเด็นหนึ่งพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อคลังข้อมูลภาษา
ละคน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
Ken (2003 : โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเช่นกัน
59-61) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนโดยวิธีนี้กระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่
ข้อเสนอแนะ
จะเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษา ที่
ในการแสวงหาความรู้ทางภาษาได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ ตามการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้คลังข้อมูลนั้นต้องอาศัยแบบฝึกทักษะที่เป็น ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัย
ระบบ มีลาดับขั้นตอนและเข้าใจง่ายเพื่อกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดการ มีข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนา การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
1.1 ควรเพิ่มช่วงเวลาในขั้นตอนการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
3. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลสามารถทาให้ผู้เรียน
ด้วยตนเอง การเพิ่มเวลาดังกล่าว จะทาให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้า
สามารถเลือกใช้คาได้อย่างเหมาะสม ในการเรียนรู้โดยการใช้
เรียนรู้ได้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
คลังข้อมูลนั้น แน่นอนว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้คา สานวน โครงสร้าง
1.2 ควรเพิ่มจานวนคลังข้อมูลภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ นา
เป็นจานวนมาก การที่ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการใช้คา สานวน โครงสร้าง
ชมพระบรมมหาราชวัง ให้มากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลมีความ หลากหลาย
ต่างๆเป็นจานวนมากจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเลือกใช้คา สานวน
โครงสร้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ยิ่งขึ้นซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่ปรากฏมากขึ้นอันจะ
คา สานวน โครงสร้างเหล่านั้นมีความเหมือนหรือแตกต่กัานงในการใช้ ส่งผลดีต่อการเรียนรูด้้ วยตนเองของผู้เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับปรีมา มัลลิกะมาส และวิโรจน์ อรุณมานะกุล(2544 :
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาเฉพาะ
ควรทาวิจัยเกี่ยวกับการใช้คลังข้อมูลภาษาฝรั่งเศสกับ
ด้านภาษาอังกฤษที่มีต่อความเข้าใจเนื้อหาของต้นฉบับและความสามารถการเรียนรู้ภาษาในเนื้อหาด้านอื่นๆเพื่อเป็นการเปรียบเทีและขยาย
ยบ
การใช้ภาษา สาหรับการแปล ซึ่งผลการวิจัยพบว่าในด้านงานแปล
ผลการวิจัยในครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คลังข้อมูลมีข้อผิดพลาดในการเลือกใช้คาและสานวน
ภาษาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้คลังข้อมูล แสดงว่าการใช้คลังข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
ภาษาสามารถลดข้อผิดพลาดในการเลือกใช้คาและสานวนภาษาได้
กรมการท่องเที่ยว. 2558. สถิตินักท่องเที่ยว 2013.สืบค้นจาก
4. การเรียนรู้โดยการใช้คลังข้อมูลมีความจาเป็นต้องมี
http://www.service.nso.go.th
การสรุปประเด็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จากผลการ
กรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา. 2554. รายงานผลการสัมมนา
ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรมี
การพัฒนามัคคุเทศก์ไทยสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
ผู้สอนช่วยสรุปประเด็นการเรียนรู้หลังจากที่ กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้
กรุงเทพฯ: วุฒิสภา
ด้วยตนเองแล้ว กลุ่มตัวอย่างหลายคนให้ความเห็นว่าการเรียนรู้
กุลวรา สุวรรณพิมล. 2552. หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ:
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Factors Related to Selection to Study in Demonstration School
of Suan Sunandha Rajabhat University
ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พรสิรินทร์ หาเรือนทรง และธนวัฒน์ศรีศิริวัฒน์
1

Abstract
The study of the Factors related to
selection to study in Demonstration School of
Suan sunandha Rajabhat University to study the
opinions and the factors related to selection to
study in School of Suan sunandha
RajabhatUniversity. The sample used in this
research is was a students’ parents to admission in
Demonstration SchoolofSuansunandhaRajabhat
University of all 217 people by simple random.
The instruments used in the questionnaire.
Statistics used for analyzing were percentage ,
mean and standard deviation. The study found
that According to the opinion of students’ parents
to study in Demonstration School of Suan
sunandha Rajabhat University, The most important
factor was the prestige of the school. The school
was renowned for its care for students who
wasdisciplined and follow the rules of the school.
The course iswas recognized by the Governor
General. The award-winning educational. The
second factor was the medium of instruction,
curriculum and school activities by promoting the
development of students. To advance the
potential of each person. The courses taught in the
curriculum of basic education. And personnel was
competent professional ethics for teachers and
responsible. The third factor was the building and
the environment. The school was fenced off and
set the goal - the third party clearly and school
buildings and building stronger security updates to
repair the condition was always great and a
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา E-mail:Tanawat.sr@ssru.ac.th

measure of security equipment for students. The
fourth factor was the location. The school was
located in a community with convenient
transportation, the environment pollution-free
odor. The bus ran over. And the last factor was
parents’ expenses with school’s set fees and
charges, taking into account the quality of service
is important. Which was relevant to present
economic condition.
Keywords: opinions, factors, selection
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา ความคิดเห็นและปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษา
ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน
ที่สมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จานวน ทั้งหมด 217 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ( x ) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็น
ของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นั้นปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อันดับหนึ่งคือปัจจัย ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรีย น ด้วย
โรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้านการดูแลให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย
และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน การจัดเรียนการสอน
เป็นที่รู้จักของผู้ปกครองทั่วไป ตลอดจนได้รับรางวัลทาง
การศึกษา อันดับสองคือปัจจัยด้านหลักสูตรและสื่อการสอน
ด้วยโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ให้
ก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถมีจรรยาบรรณเหมาะสมกับอาชีพครู
และมีความรับผิดชอบอันดับสามคือปัจจัยด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ด้วยโรงเรียนมีการล้อมรั้วและกาหนดประตู
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เข้า-ออกของบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนและอาคารเรียน
และอาคารต่างๆแข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และมีมาตรการ
อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยสาหรับนักเรียน อันดับ
สี่คือปัจจัย ด้านทาเล ที่ตั้ง ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
การคมนาคม สะดวก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจาก
มลภาวะทางกลิ่น และมีรถโดยสารประจาวิ่งผ่าน และอันดับ
สุดท้ายคือปัจจัยราคา/ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้วยโรงเรียน
กาหนดค่าบารุงการศึกษาโดยคานึงถึงคุณภาพของการ
บริการเป็นสาคัญ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, ปัจจัย, การเลือก
บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการและสะสมทุนทาง
ปัญญา ความรู้และทักษะของทรัพยากรของมนุษย์ ก่อให้เกิด
การความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์และสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆมากมาย ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคนหรือทรัพยากรของมนุษย์ที่สาคัญยิ่ง ซึ่ง
อาจเป็นดัชนีสาคัญในการพิจารณาถึงความเจริญหรือความ
ต่างของแต่ละประเทศ
ในปัจจุบันการเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของนักเรียนนั้นสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ทั้งโรงเรียน
ของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ
ฐานะทางครอบครัว ที่พักอาศัย ตลอดจนการเดินทาง
การจราจร เป็นต้น ทาให้ผู้ปกครองต้องหาข้อมูลต่างๆมา
ประกอบการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่ออย่างมี
คุณภาพเพื่อมิให้ต้องมีการเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆ ซึ่งต้อง
เสียเวลาในการทาเอกสาร ดาเนินการ และทรัพย์สิน
การศึกษาข้อมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นได้มีนักวิจัยหลายท่านได้
ทาการศึกษาได้แก่ สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ( 2555)พงษ์เลิศ
เกตุภู่พงษ์ (2554)กาญจนา คูหะสุวรรณ(2548)จุฬารัตน์ เปี้ย
เหมย(2550)ยุพิน จันทร์สุขสถิตย์( 2545) อิษฎา คานึงวุฒิ
(2547)สาวิตรีขัตินา (2553)สมเกียรติ ทองยู (2552)บัณฑูร
เล็กประเสริฐ(2554) และดุษฎี จิรฉัตรมงคล (2550)เป็นต้น
พบว่าปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ
มีหลายปัจจัย แต่พบว่าบางปัจจัยลักษณะคล้ายได้แก่ ด้าน
หลักสูตรและสื่อการสอนด้านราคาด้านทาเลที่ตั้งและสถานที่
ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้านอาจารย์และบุคลากร
ด้านกระบวนการทางานด้านกายภาพด้านเกียรติยศชื่อเสียง
ของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมด้านบุคลากรในสถานศึกษาด้าน

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทางเศรษฐกิ
จทางการเมื อง
เทคโนโลยี ทางสังคม-วัฒนธรรม ด้านกระบวนการและการ
ให้บริการปัจจัยด้านบุคลากรของโรงเรียน ด้านราคา เป็นต้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อยู่ใน
กากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจในการ
เข้าศึกษาต่อเป็นแตกต่างกันทาให้ส่งผลต่อการวางแผนใน
การดาเนินงานของโรงเรียน
คณะ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึง ความสาคัญ
ของปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคาดว่าปัจจัยที่มีต่อ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนนั้น ได้แก่
ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรีย น ด้านทาเลที่ตั้งด้าน
หลักสูตรและสื่อการสอนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงทาการศึกษาความ
คิดเห็นและปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน
สาธิตฯของผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อ เป็น แนวทาง และใช้
เป็นข้อ สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักการ
ศึกษานาไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และ
เตรียมพร้อมในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา
ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อ สารวจความ
คิดเห็นและปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึง กาหนดขอบเขตของการ
วิจัยดังนี้
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้ปกครองของ
นักเรียนที่มาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปีการศึกษา 2558 ใน
ระดับมัธยมศึกษาจานวน 502 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การศึกษาทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีต่อการ
เลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
2.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อและปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของผู้ปกครองนักเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (
Quantatave
Research) โดยเน้นการสารวจเพื่อใช้วิธีการอธิบายข้อมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaires Research)เพื่อสอบถามช้อมูลความ
คิดเห็นและปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากนั้นนาไปสรุป
ผลการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษา
ประชากรในการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับมัธยมศึกษา จานวน
ทั้งหมด 502 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในระดับมัธยมศึกษากาหนดขนาดตัวอย่าง
ผู้ปกครองด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 217
คน

ผู้ปกครอง โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist)
และ มาตรวัดความคิดเห็น 5 ระดับ ซึ่งนาไปทดลองแ ล้วนา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ หา ความน่าเชื่อถือ (Reliability
Coefficient (Alpha)) พบว่าเท่ากับ 0.891
การวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง
การวิเคราะห์เป็น2ตอนคือการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและ
การวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงเป็นดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ที่ได้จาก
แบบสอบถามสถิติที่ใช้คือร้อยละ
2.การวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาวิจัยได้แก่การ ศึกษา
ปัจจัยที่ มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล คือ
ค่าเฉลี่ย( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)โดยผู้วิจัยนา
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์คะแนนกลาง( Mid-Point)
ตามแนวคิดของเบส์ต( Best,1986) แปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
โดยมีรายละเอียดของการสร้างและหาคุณภาพเครื่องดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
1 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม ผู้ปกครองของนักเรียน โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้คือ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ ด้านเกียรติยศ
ชื่อเสียงของโรงเรีย นด้านทาเลที่ตั้งด้านหลักสูตรและสื่อการ
สอนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และ ด้านราคา/
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมีด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรีย น
ด้านทาเลที่ตั้งด้านหลักสูตรและสื่อการสอนด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม และ ด้าน ราคา/ค่าใช้จ่ายของ
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ความหมาย
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากปานกลาง
เห็นด้วยมากน้อย
เห็นด้วยมากน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
สรุปผลดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้อมูลพื้นฐาน
จากแบบสอบถาม ข้อมูลพื้นฐานผู้ปกครองของ
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 66.8) วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 75.1) อาชีพรับราชการ (ร้อยละ 40.6)
รายได้ต่อเดือน 15 .001-30,000 บาท (ร้อยละ 54.8)สมัคร
เข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 (ร้อยละ 70)สมัครเรียนหลักสูตร
โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (ร้อยละ 70)

4.02

S.D.
0.70

ความหมาย
มาก

4.06

0.78

มาก

3.91

0.86

มาก

4.09

0.77

มาก

4.01

0.89

มาก

4.01

0.85

มาก

x

2.2 ด้านทาเลที่ตั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทาเล
ที่ตั้งได้ผลดังนี้
ตารางที่ 2ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านทาเลที่ตั้ง
ข้อความ
ด้านทาเลที่ตั้ง
1. โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
การคมนาคม สะดวก
2. โรงเรียนตั้งอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีปราศจาก
มลภาวะทางกลิ่น
3. โรงเรียนตั้งอยู่ในทาเลที่ใกล้
บ้านหรือใกล้ที่ทางาน
4. โรงเรียนอยู่ในทาเลที่มีรถ
ประจาทาง
5. โรงเรียนมีพื้นที่สาหรับจอด
รถเพื่อ รับ-ส่ง เพียงพอต่อ
ความต้องการ

2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีต่อการเลือก
เข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้ผลดังนี้
2.1 ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรีย นผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรีย น ได้ผล
ดังนี้
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของ
โรงเรียน
ข้อความ
ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของ
โรงเรียน
1. โรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้าน
การเรียนการสอนเป็นที่รู้จัก
ของผู้ปกครองทั่วไป
2. โรงเรียนมีอัตราการสอบเข้า
เรียนต่อได้ในอัตราสูง
3. โรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้าน
การดูแลให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย
และปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน
4. โรงเรียนมีศิษย์เก่าที่มี
ชื่อเสียงประสบความสาเร็จ
และเป็นที่ยอมรับของคนใน
สังคม
5. โรงเรียนเคยได้รับรางวัลทาง
การศึกษา เช่น โรงเรียน
พระราชทาน เป็นต้น

ระดับมาก โดยโรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้านการดูแลให้
นักเรียนเป็นผู้มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.09 ,S.D. = 0.77) รองลงมาคือ
โรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอนเป็นที่รู้จักของ
ผู้ปกครองทั่วไป ( x = 4.06 ,S.D. = 0.78)และโรงเรียนเคย
ได้รับรางวัลทางการศึกษา เช่น โรงเรียนพระราชทาน เป็น
ต้น( x = 4.01 ,S.D. = 0.85) ตามลาดับ

3.74
3.93

S.D.
0.62
0.71

ความหมาย
มาก
มาก

3.89

0.81

มาก

3.59

0.89

มาก

3.75

0.83

มาก

3.55

0.88

มาก

x

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน
ทาเลที่ตั้งอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74 ,S.D. = 0.62) โดย
พิจารณารายข้อ นั้น ปัจจัยทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนการคมนาคม สะดวก มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.93 ,S.D. = 0.71) รองลงมาคือ
โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลภาวะทาง
กลิ่น ( x = 3.89 ,S.D. = 0.81)และโรงเรียนอยู่ในทาเลที่มี
รถประจาทาง( x = 3.75 ,S.D. = 0.83) ตามลาดับ

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน
เกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรีย น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.02
,S.D. = 0.70) โดยพิจารณารายข้อ นั้น ปัจจัยทุกข้ออยู่ใน
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
279

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

2.3 ด้านหลักสูตรและสื่อการสอนผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านหลักสูตรและสื่อการสอนได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านหลักสูตรและ
สื่อการสอน
ข้อความ
ด้านหลักสูตรและสื่อการ
สอน
1. โรงเรียนมีมีปรัชญาและ
เป้าหมายชัดเจนเหมาะสม
2. โรงเรียนมีหลักสูตรการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนให้
ก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่
ละคน
4. โรงเรียนมีการจัด
การศึกษาและบริการอย่าง
หลากหลายโดยคานึงถึง
ความต้องการของนักเรียน
และผู้ปกครอง
5. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ มีจรรยาบรรณ
เหมาะสมกับอาชีพครูและมี
ความรับผิดชอบ

3.90

S.D.
0.66

ความหมาย
มาก

3.86

0.71

มาก

3.92

0.77

มาก

3.93

0.80

มาก

3.89

0.75

มาก

x

3.90

0.80

2.4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
ข้อความ
ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
1. อาคารเรียนและอาคารต่างๆ
แข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
ดีอยู่เสมอ
2. โรงเรียนมีมาตรการ และ
อุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภัยสาหรับนักเรียน
3. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่ง
อานวยความสะดวกเพียงพอและ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
4. โรงเรียนมีการล้อมรั้วและ
กาหนดประตูเข้า-ออกของ
บุคคลภายนอกอย่างชัดเจน
5. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้

มาก

3.87

S.D.
0.62

ความหมาย
มาก

3.86

0.69

มาก

3.84

0.73

มาก

3.83

0.76

มาก

3.92

0.74

มาก

3.92

0.72

มาก

x

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87
หลักสูตรและสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90 ,S.D. ,S.D. = 0.62) โดยพิจารณารายข้อ นั้น ปัจจัยทุกข้ออยู่ใน
= 0.66) โดยพิจารณารายข้อ นั้นปัจจัยทุกข้ออยู่ในระดับมาก ระดับมาก โดยโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
โดยโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.92 ,S.D. = 0.72)
ก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( x = รองลงมาคือโรงเรียนมีการล้อมรั้วและกาหนดประตูเข้า-ออก
3.93 ,S.D. = 0.80) รองลงมาคือโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียน ของบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน ( x = 3.92,S.D. = 0.74)
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( x = และโรงเรียนมีมาตรการ และอาคารเรียนและอาคารต่างๆ
3.92,S.D. = 0.77)และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มี แข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
จรรยาบรรณเหมาะสมกับอาชีพครูและมีความรับผิดชอบ ( สภาพที่ดีอยู่เสมอ ( x = 3.86 ,S.D. = 0.69) ตามลาดับ
x = 3.90 ,S.D. = 0.80) ตามลาดับ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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2.6การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายด้าน
ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 6ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อเปรียบเทียบแต่ละด้าน

2.5 ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ได้ผล
ดังนี้
ตารางที่ 5ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
ข้อความ
ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
1. การกาหนดค่าบารุง
การศึกษาโดยคานึงถึง
คุณภาพของการบริการเป็น
สาคัญ
2. โรงเรียนเก็บค่าบารุง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3. โรงเรียนการกาหนดค่า
บารุงการศึกษาที่ถูกเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนอื่นๆใน
ระดับเดียวกัน
4. ค่าบารุงการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
5. ค่าบารุงการศึกษา
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน

2.93

S.D.
0.81

ความหมาย
ปานกลาง

3.50

1.02

มาก

x

2.92

0.90

ปานกลาง

2.78

1.02

ปานกลาง

2.75

0.99

ปานกลาง

2.97

1.04

ปานกลาง

ข้อความ
1. ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของ
โรงเรียน
2. ด้านทาเลที่ตั้ง
3. ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน
4. ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

4.02

S.D.
0.70

ความหมาย
มาก

3.74
3.90
3.87

0.62
0.66
0.62

มาก
มาก
มาก

2.93

0.81

ปานกลาง

x

จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
พิจารณารายด้านนั้นปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย
ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( x =
4.02 ,S.D. = 0.70) รองลงมาคือด้านหลักสูตรและสื่อการ
สอน( x = 3.90,S.D. = 0.66)และด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม( x = 3.87 ,S.D. = 0.62) ตามลาดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยทีม่ ีต่อการเลือกเข้า
จากตารางที่ 5พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีข้อ
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน อภิปรายผลดังนี้
ราคา/ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อยู่ในระดับปานกลาง ( x
1. ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
= 2.93 ,S.D. = 0.81) โดยพิจารณารายข้อ นั้นปัจจัยส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของ
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยการกาหนดค่าบารุง
โรงเรีย น อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะโรงเรียนมีชื่อเสียง
การศึกษาโดยคานึงถึงคุณภาพของการบริการเป็นสาคัญ
ทางด้านการดูแลให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยและปฏิบัติตาม
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.50 ,S.D. = 1.02) รองลงมาคือ ระเบียบของโรงเรียน และเนื่องด้วยโรงเรียนสาธิต
ค่าบารุงการศึกษาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีประวัติยาวนานทาให้เป็น
x = 2.97,S.D. = 1.04)และโรงเรียนเก็บค่าบารุงการศึกษา ที่รู้จักของผู้ปกครองทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ พงษ์เลิศ เกตุภู่
ได้อย่างเหมาะสม( x = 2.92 ,S.D. = 0.90) ตามลาดับ
พงษ์ (2554)ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ปัจจัย
ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากโดย
เรื่องที่โรงเรียนเปิดสอนมาเป็นเวลาช้านานทาให้ผู้ปกครองมี
ความไว้วางใจเกี่ยวข้องมากเป็นลาดับแรก
2. ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านทาเล ที่ตั้ง อยู่ในระดับ
มากโดยเฉพาะโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนการคมนาคม
สะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลภาวะทาง
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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กลิ่น อยู่ในทาเลที่มีรถประจาทางซึ่งสอดคล้องกับกาญจนา คู
หะสุวรรณ(254 8) ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง อุปสงค์ของ
การศึกษาระดับอนุบาลในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านสถานที่คือที่ตั้งของโรงเรียนอยู่
ใกล้บ้านหรือที่ทางานของผู้ปกครอง
3.ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านหลักสูตรและสื่อการ
สอนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนให้ก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละ
คน มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณ
เหมาะสมกับอาชีพครูและมีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับอิษฎา คานึงวุฒิ (2547) ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองระดับมากคือ โรงเรียนมีการพัฒนาการจัด
การศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการ
บริการต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และโรงเรียนจัดบริการ
และสวัสดิการต่าง เช่น กีฬา ดนตรี เด็กเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาทั้งร่ายกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสมและ ดุษฎี จิร
ฉัตรมงคล (
2550) ได้ดาเนินการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
ให้บุตรศึกษาในระดับอนุบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า อันดับแรกคือปัจจัยทางด้านบุคลากร
ได้แก่ จรรยาบรรณในอาชีพของตน และครูผู้สอนมีความ
เสียสละและเอาใจใส่ในหน้าที่ของตน อันดับที่สองคือปัจจัย
ด้านการเรียนการสอนและระดับมาตรฐานของโรงเรียนได้แก่
โรงเรียนมีการหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะโรงเรียนมีการล้อมรั้ว
และกาหนดประตูเข้า-ออกของบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน
และโรงเรียนมีการล้อมรั้วและกาหนดประตูเข้า-ออกของ
บุคคลภายนอกอย่างชัดเจน อาคารเรียนและอาคารต่างๆ
แข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ โรงเรียนมีมาตรการ และอุปกรณ์ในการ
รักษาความปลอดภัยสาหรับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ อิษฎา
คานึงวุฒิ (2547) ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ย่อยด้านสิ่งนาเสนอทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองระดับมากคือ ห้องเรียนสะอาด มีบรรยากาศ
เหมาะสมแก่การเรียน และ ยุพิน จันทร์สุขสถิตย์(2545) ได้
ดาเนินการวิจัย เรื่อง เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
เอกชนระดับอนุบาลของผู้ปกครองในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่ ด้านอาคารสถานที่ เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนของผู้ปกครองด้านอาคารสถานที่ การเลือกอยู่ใน
อันดับมากสามอันดับแรกคือ การมีห้องครัวและโรงอาหาร
ให้นักเรียนเป็นสัดส่วน อาคารเรียนมีความมั่งคง แข็งแรง
การจัดห้องเรียนโล่ง สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ทักษะ
พิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬาให้กับนักเรียน
3)ด้าน
บุคลากร เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง
ด้านบุคลากร การเลือกอยู่ในอันดับมากสาม อันดับแรกคือ
ครูผู้เสนอเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการแต่งกาย และ
กิริยา มารยาท ผู้บริหารมีความรู้ในเรื่องหลักสูตรและการ
จัดประสบการณ์ ครูผู้สอนมีความรักและเข้าใจเด็ก และ
ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียน
5 ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการกาหนดค่า
บารุงการศึกษาโดยคานึงถึงคุณภาพของการบริการเป็น
สาคัญ ค่าบารุงการศึกษาโดยเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันและโรงเรียนเก็บค่าบารุงการศึกษาโดยได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สาวิตรีขัตินา (2553) ได้
ดาเนินการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้
ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประถมต้นในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง
6.ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรีย น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน และด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ตามลาดับสอดคล้องกับ สุทธานุช
เจนโชติสุวรรณ( 2555)ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรอ .เมือง จ .นครปฐม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญในด้านหลักสูตรและสื่อการสอนมาก
ที่สุด ให้ความสาคัญด้านกายภาพ อยู่ในอันดับรองลงมา
และให้ความสาคัญในด้านอาจารย์และบุคลากรน้อยที่สุด ใน
ทาเดียวกับ พงษ์เลิศ เกตุภู่พงษ์ ( 2554)ได้ดาเนินการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
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เลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต1 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนใน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยปัจจัยด้านบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวข้องมาก
เป็นลาดับแรก และกาญจนา คูหะสุวรรณ(2548) ศึกษาอุป
สงค์ของการศึกษาระดับอนุบาลในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์คือการที่
ผู้ปกครองต้องการโรงเรียนที่สามารถผลิตนักเรียนให้มี
คุณภาพดี สามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนชื่อเสียงดังได้
และการที่ผู้ปกครองต้องการโรงเรียนที่ได้รับการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ปัจจัยด้านสถานที่
คือที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทางานของผู้ปกครอง
ปัจจัยด้านบุคลากรคือครูจะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี มีความ
เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีและมีจานวนครูที่สามารถดูแล
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง ปัจจัยด้านภาระงานทางการศึกษาคือ
โรงเรียนต้องมีคุณภาพการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยที่เน้น
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม สติปัญญา
และโรงเรียนต้องมีระบบการติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่ดี
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมคือห้องเรียนต้องสะอาด อากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนต้องร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ จุฬารัตน์ เปี้ยเหมย
(2550) ได้ดาเนินการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลมากที่สุด อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านสื่อการเรียน
การสอน อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่สวนงาม ร่มรื่น
และน่าอยู่ อับดับสองรองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ได้แก่ชื่อเสียงของโรงเรียนที่มีมายาวนานและเป็นที่ยอมรับ
ทางสังคม อันดับสามคือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน
และมาตรฐานของโรงเรียน อันได้แก่การที่โรงเรียนได้รับการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ อันดับสี่คือ
ด้านบุคลากรและการบริหาร คือบุคลากรมีกฎระเบียบและมี
การปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงามทางสังคม อับดับห้าคือ ด้าน
ราคา ในรูปค่าธรรมเนียมที่เก็บมีความคุ้มค่าและเหมาะสม
กับประสิทธิภาพของนักเรียน และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ในทาเดียวกับยุพิน จันทร์สุขสถิตย์
(2545) ได้ดาเนินการวิจัย เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลของผู้ปกครองในเขตอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ เกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองด้านการบริหาร
การเลือกอยู่ในอันดับมากสาม อันดับแรกคือ ครูมีความรู้
ความสามารถทางด้านปฐมวัย การพัฒนาทางด้านวิชาการ

ให้ทันต่อเหตุการณ์ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลัดสูตร
ส่งเสริมทักษะพิเศษต่างๆ ให้นักเรียน
2)ด้านหลักสูตร
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองด้าน
หลักสูตร การเลือกอยู่ในอันดับมากสาม อันดับแรกคือ
การวัดผลประเมินผลโดยการสังเกตพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญาของนักเรียน การให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง การทัศนศึกษา การ
เรียนรู้จากสิ่งของจริง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
พิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬาให้กับนักเรียน
3)ด้าน
บุคลากร เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง
ด้านบุคลากร การเลือกอยู่ในอันดับมากสาม และในทานอง
เดียวกับ ดุษฎี จิรฉัตรมงคล (2550) ได้ดาเนินการวิจัยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตร
ศึกษาในระดับอนุบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า อันดับแรกคือปัจจัยทางด้านบุคลากร ได้แก่
จรรยาบรรณในอาชีพของตน และครูผู้สอนมีความเสียสละ
และเอาใจใส่ในหน้าที่ของตน อันดับที่สองคือปัจจัยด้านการ
เรียนการสอนและระดับมาตรฐานของโรงเรียนได้แก่
โรงเรียนมีการหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม และอันดับ
สุดท้ายคือปัจจัยทางด้านสื่อการเรียนการสอน อาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนสามารถรักษา
ความสะอาดได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
การผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่
ปัจจัยด้านเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน ด้านทาเลที่ตั้งด้าน
หลักสูตรและสื่อการสอนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก และด้านราคา/ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยที่ด้าน ปัจจัย ด้านเกียรติยศชื่อเสียงของ
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านหลักสูตรและสื่อ
การสอนและด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ
โรงเรียนจึงควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลของ
โรงเรียน กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ความประสบ
ความสาเร็จของนักเรียนให้ผู้ปกครองทั่วไปได้รับรู้ เพื่อ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
283

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ .การค้ นคว้าแบบอิสระ
ส่งเสริมความไว้วางใจให้โรงเรียนสาธิตฯ และส่งบุตรหลาน
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตฯต่อไป
พงษ์เลิศ เกตุภู่พงษ์ . 2554.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษา
2.1 นาข้อมูลไปเป็นสารสนเทศของ
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1.
โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการรับ
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
นักเรียนในปีการศึกษาต่อไป
บริหารการศึกษา บัญฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยราช
2.2 การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการเลือกเข้า
ภัฏสวนสุนันทา
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควร
ยุพิน จันทร์สุขสถิตย์ . 2545.เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก
ครอบคุมทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลของผู้ปกครองในเขต
2.3 การศึกษาปัจจัยที่มีต่อ การเลือกเข้า
อาเภอเมืองเชียงใหม่ .วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
:
เพิ่มปัจจัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถนาผลการวิจัยมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนาโรงเรียนได้มากขึ้น
สาวิตรี ขัตินา. 2553.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานศึกษาต่
กิตติกรรมประกาศ
อในระดับชั้นประถมต้น ในอาเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ .การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร์
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนาและ
มหาบัณฑิต:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนใน
ด้านงบประมาณในการทาวิจัย จึงทาให้บทความวิจัยเรื่อง
สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ . 2555.การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ปัจจัย ที่มีต่อ การเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ .เมือง จ .นครปฐม .
วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต :
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 . หลักสูตรแกนกลา งการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯโรงพิมพ์ สมเกียรติ ทองยู . 2552.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรหลานเข้าศึกษา
กาญจนา คูหะสุวรรณ . 2548.อุปสงค์ของการศึกษาระดับ
ในโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษา ในจังหวัด
อนุบาลในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เชียงใหม่ .การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร
การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต :
มหาบัณฑิต:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬารัตน ์เปี้ยเหมย. 2450. ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจ อิษฎา คานึงวุฒิ . 2547.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรเข้าศึกษา ต่อใน
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปท1ี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง.
อนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร .การค้นคว้า
การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต :
แบบอิสระ บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต :มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
ดุษฎี จิรฉัตรมงคล. 2550.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
Best ,J. 1986. Research in Education. New
ของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรศึกษาในระดับ
Jerssey: London Heigher Education.
อนุบาล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย .คณะ
เศรษฐศาสตร์:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑูร เล็กประเสริฐ . 2554.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกของผู้ปกครองให้บุตรหลานเข้าศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรังษีวิทยา
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The Model Development of Experience-Based Learning Environment
Contingent on Sufficiency Economy Philosophy for Schools
in Early Childhood Education.
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
บรรพต พรประเสริฐ, ณัฐกา สุทธิธนกูล
1

Abstract
This study aimed to develop the model
of experience-based learning environment
contingent on Sufficiency Economy Philosophy
for early-childhood schoolers in schools. The
participants included parents and teachers in
the program of the schools taking part in the
Teacher Practicum Program, Suan Sunandha
Rajabhat University. The teachers were from
the 5 schools purposively selected as part of
the study. Study tools were an evaluation form
of intellectual skill, an evaluation form of
experience-based
learning
environment
contingent on the philosophy, and the report
on the use of the model. Means ( X ), Standard
Deviation (S.D.), and T-test were employed for
data analysis.
The study found that the Model of
Experience-Based
Learning
Environment
Contingent on Sufficiency Economy Philosophy
met the set efficiency level. The children’s
intellectual skill was apparently at the higher
level of .01 after the use of the model. The
teachers’ opinions towards the use of the
บรรพต พรประเสริฐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
โทร 00 2160 1057โทรสาร 0 2160 1057, E-mail : banpote.joi@gtmail.com
ณัฐกา สุทธิธนกูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2160 1057 โทรสาร 0 2160 1057, E-mail :

model was at the high level ( X = 4.57), and
their learning on the Model was manifested
Keywords : Model of Experience, Sufficiency
Economy Philosophy, Early-Childhood Schools.
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบ การจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจานวน 5
โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบ
ประเมินพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย แบ
ประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียงและแบบบรายงานผลการใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์ การวิเคราะห์ของข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
และการทดสอบ (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
คือ พัฒนาสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 นอกจากนั้นครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด (( X ) = 4.57) ตลอดจน
ครูผู้สอนมีพัฒนาการในการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นและนักเรียน
ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านสติปัญญาสูงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดเจน
คาสาคัญ : รูปแบบการจัดประสบการณ์, หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, สถานศึกษาระดับปฐมวัย

ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น และเกิดการใฝุรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (นภเนตร ธรรมบวร,2549:1)
ปรียานุช พิบุลสราวุธ (2549 : 46) ได้กล่าวถึง แนว
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ระดับปฐมวัยไว้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนาคน เพราะคนคือ
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุกอย่าง คนเป็นผู้พัฒนาสังคม
เพื่อให้ผลของการพัฒนากลับมาสู่คน การพัฒนาคนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม มีสติ ปัญญา รู้จักพิจารณา
แยกแยะจนสามารถใช้ชีวิตที่พอเหมาะพอควรกับกาลัง
ความสามารถของตนเอง และสภาพแวดล้อมของสังคม
อย่างมีเหตุมีผล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุล สาหรับการนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการอบรม
เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว สิ่งที่ต้องคานึงเป็นอันดับแรก คือ
การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพัฒนาให้แต่ละคนมีหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรม
นาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ ให้สามารถพึ่งตนเองได้และก้าวหน้าไป
พร้อมกับความสมดุลตลอดจนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ แนวทางในการพัฒนาคนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการฝึกให้คิดพูด – ทา อย่าง
พอดี พอเหมาะ พอควร
กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งพัฒนาสถานศึกษาใน
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลสู่การดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนด
เป็นโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

บทนา
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยจะเน้นให้
“คน ” เป็นแกนกลางในการพัฒนา ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ที่มุ่งพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โดยมีการกาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6)
โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การ
จัดการศึกษาโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและความถนัดต้อง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกกระบวนการคิด
การจัดการและการเผชิญสถานการณ์(มาตรา24)
สถานศึกษาจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการท่องจา มาเป็น
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ
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สถานศึกษาให้สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการไปใช้ ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ ที่เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้
ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้าน
การศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาหลัก
คิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป
จากแนวคิดดังกล่าว จากเปูาหมายและ
นโยบายการศึกษาของประเทศที่มุ่งเน้นด้านความพร้อม
หรือทางด้านวัฒนธรรม สิ่งสาคัญที่ครูปฐมวัยต้อง
ตระหนักเสมอ คือ ประโยชน์ที่เด็กปฐมวัยจะได้รับจาก
การเรียนการสอนของครู คือการส่งเสริมพัฒนาการการ
สร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อตนเอง การเรียนและสังคมรวมถึง
การพัฒนาสติปัญญา ครูต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความแตกต่างของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้
คิด ได้ปฏิบัติ ได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออก เกิดการจาอย่าง
เข้าใจ ดังนั้นการเลือกรูปแบบการเรียนรู้หรือรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ในแต่ละแบบสาหรับเด็กปฐมวัย ควรมี
แนวทางในการเลือกโดยคานึงถึงสภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสาเร็จในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
มีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของครูในการเลือกตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการเรียนให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
โดยครูจะต้องเป็นตัวของตัวเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
คือ ผู้ทาหน้าที่สร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ที่เด็กปฐมวัยจะได้รับจาก
การจัดการเรียนการสอนของครู โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้
คิด ปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนาคู่มือรูปแบบการจัดประสบการณ์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับเด็กปฐมวัย แล้ว
นามาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนปฐมวัยนาไปใช้
ทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยเพื่อนาผลความรู้เป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยที่เหมาะสมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
และพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน โดยคานึงถึง
ความรู้สึก การรับรู้ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ที่เชิญ
ชวนให้เด็กอยากเรียนรู้ เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ต้อง
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ทักษะกระบวนการการ
แสวงหาความรู้ ความคิดและการกระทาเพื่อสร้างผลงาน
แห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งผลที่ได้จะช่วยให้เด็ก
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆด้วยวิธีการความรู้ ทักษะ
ต่างๆ และความเข้าใจในปัญหานั้นมาประกอบกันเพื่อ
เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และนาความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ พัฒนา รูปแบบการจัดประสบการณ์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิด หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับเด็ก ปฐมวัยใน สถานศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ความสามารถ ด้านสติปัญญาสาหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัย จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ด้านสติปัญญาและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในระดับปฐมวัยนั้นจัดในรูปของการบูรณาการผ่าน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรม
เล่นเสรี ดังนี้

ในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดประสบการณ์
การกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ตาม หลักของปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านสติปัญญาสาหรับ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะปัญหา
ความสามารถ ด้านสติปัญญาสาหรับเด็ก ปฐมวัยใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งจากการศึกษาเอกสารรายงานการวิจัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ และจากการสัมภาษณ์และสอบถาม
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อนามาระบุ
เป็นปัญหาจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนา
1.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ด้านสติปัญญา ซึ่งได้ศึกษาทฤษฎี
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ด้านสติปัญญา องค์ประกอบ
ของความสามารถ ด้านสติปัญญา กระบวนการของการ
คิด แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ขั้นนา สร้างความสนใจและเร้าความ
อยากรู้ (ความพอประมาณ) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเผชิญ
กับสถานการณ์ปัญหาที่สร้างความสนใจความอยากรู้โดย
ใช้สื่อหลากหลายเพื่อกาหนดสิ่งที่ต้องรู้ ต้องการวิเคราะห์
ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ และกาหนดข้อสงสัยที่
ต้องการรู้และต้องการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริง
สาเหตุหรือความสาคัญ โดยคิดพูดทาอย่างพอดี
พอเหมาะ พอควร บนหลักของความมีเหตุผลที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างพอเพียง
- ขั้นกิจกรรม ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกตเปรียบเทียบ (ความมีเหตุผล)
เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่
สาคัญเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยที่ต้องการรู้และต้องการ
วิเคราะห์ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมประสบการณ์ด้วย
ตนเองผ่านทักษะการคิด การสังเกตเปรียบเทียบ คิด
วิเคราะห์
- ขั้นสรุป สร้างความรู้และความชื่นชม
(การมีภูมิคุ้มกัน) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ประเมินความรู้
และการคิดวิเคราะห์ของตนเองและผู้อื่นโดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อคัดเลือก
แนวทางหรือคาตอบในการแก้ปัญหา หรือตอบข้อสงสัยที่
ดีที่สุดที่แสดงถึงคุณธรรมที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

1.3 กาหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการจัด
ประสบการณ์รู้ตาม หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านสติปัญญา
2. การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัยของเด็กปฐมวัย โดยได้
ดาเนินการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ ดังนี้
2.1 การกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ โดยศึกษาแนวคิดพื้นฐานของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของ
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ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร
ประนีประนอม คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตามความคิด
ความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคน
3. การสร้างเอกสารประกอบรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ตาม ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาด้านสติปัญญา ประกอบด้วยคู่มือการใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์ตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนา ด้านสติปัญญา และแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ใช้เป็นเอกสารในการจัดประสบการณ์
4. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ตาม ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนา ด้านสติปัญญา นาเอกสารรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ และเอกสารประกอบรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตาม ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ด้านสติปัญญา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพโดยพิจารณาความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของรูปแบบและการวัดและประเมินผลรูปแบบตลอดจน
ความชัดเจนของภาษาที่ใช้
นารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองแบบเดี่ยว (1 : 1) เช่น การ
ทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 อายุ 5 – 6 ปี
โรงเรียนโรงเรียนกันตะบุตร จานวน 3 คน แบ่งเป็นเด็กที่
มีพัฒนาการในระดับดี จานวน 1 คน ระดับปานกลาง
จานวน 1 คน และระดับปรับปรุง จานวน 1 คน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 7 ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน
2557 เพื่อดูความสนใจและความเหมาะสมแล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไขปรากฎว่าต้องปรับปรุงขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรมให้มีความชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถ ด้านสติปัญญา ให้มากขึ้น จึงนาไปทดลอง
แบบกลุ่ม (1 : 1) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็นการทดลองกับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 อายุ 4 – 5 ปี โรงเรียน
โรงเรียน กันตะบุตร จานวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 255 7 ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 255 7 โดย
แบ่งเป็นเด็กที่มีพัฒนาการในระดับดี จานวน 3 คน
ระดับปานกลาง จานวน 4 คน และระดับปรับปรุง
จานวน 3 คน
5. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และเอกสารประกอบรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
ในขั้นที่ 4 และข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ( Focus
Group) ของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 2 0
กรกฏาคม 255 7 ณ ห้องประชุม คณะครูศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาพิจารณาเพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดประสบการณ์
และเอกสารประกอบรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อให้
ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบรูปแบบการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์ที่จะ
นาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา ด้าน
สติปัญญา
ขั้นที่ 1 การเตรียมการก่อนการทดลอง
เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือเพื่อการทดลองใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีรายละเอียด
ในการดาเนินการดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ แบบประเมินระดับพัฒนาการด้าน
สติปัญญา แบบรายงานผลการใช้รูปแบบการจัด

www.ssru.ac.th

289

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ชี้แจงทาความเข้าใจในการนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัด
ประสบการณ์แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ใน
ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประสบการณ์และแบบประเมินรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

2. ระยะเวลาในการทดลองนี้ใช้ระยะเวลา
ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยเริ่มในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
2557

2. 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยใน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
(โรงเรียนที่อาสาร่วมโครงการวิจัย) จานวน 5 โรงเรียน

3. การดาเนินการทดลอง

3. กาหนดแบบแผนการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อน – สอบหลัง ( One group
pretest – posttest design) (ฤาเดช เกิดวิชัย, 2546 :
99)
ขั้นที่ 2 การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์

3.1 ผู้วิจัยให้ครูผู้สอนทั้ง
5 ท่าน ได้ประเมิน
ระดับพัฒนาการด้านความสามารถ ด้านสติปัญญา ก่อน
การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
3.2 ดาเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมหลักที่ได้ตกลงไว้
ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ( มกราคม – กุมภาพันธ์
2557)
3.3 ผู้วิจัยให้ครูผู้สอนทั้ง
5 ท่านได้ประเมิน
ระดับพัฒนาการความสามารถด้านสติปัญญา หลังการใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์
3.4 ผู้วิจัยให้ครูผู้สอนรายงานผลการใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์ว่ามีผล
เกิดขึ้นอย่างไรกับนักเรียนและตัวครูผู้สอน

การดาเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี
ขั้นตอนดังนี้

3.5 ผู้วิจัยให้ครูผู้สอนประเมินความคิดเห็น
ที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนว่ามีความคิดเห็นเป็น
อย่างไร

1.การเตรียมการก่อนการจัดประสบการณ์
ผู้วิจัยได้ส่งเอกสารรูปแบบการจัดประสบการณ์และ
เอกสารประกอบรูปแบบการจัดประสบการณ์ให้แก่
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้ศึกษารายละเอียดทาความ
เข้าใจตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ผู้วิจัยได้นัดประชุม

ขั้นที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล
การทดลอง
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การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดาเนินการดังนี้

ความสามารถ ด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถด้านสติปัญญาทั้งข้อมูลเชิงคุณลักษณะและ
การใช้แบบประเมินระดับพัฒนาการด้านความสามารถ
ด้านสติปัญญา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้

2. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยดาเนินการดังนี้

2.1 เปรียบเทียบความสามารถ
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
ด้านสติปัญญา ที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัด
สติปัญญาที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านสติปัญญา ระหว่างก่อนการ ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
สติปัญญาก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบ
ทดลองและหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
การจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของ
2.2 นาเสนอผลการวิเคราะห์ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการจัด
ก่อนการทดลอง
ประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
N
กลุ่มตัวอย่าง/โรงเรียน
คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
X.
2.3 นาเสนอผลการวิเคราะห์การ
รายงานผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม หลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ข้อมูลเชิง
คุณลักษณะด้วยการบรรยาย

อนุบาล 2/1
โรงเรียนเบญจมบพิตร
อนุบาล 1/1
โรงเรียนบ้านบางกะปิ

ตอนที่ 3 การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตาม ปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา

อนุบาล 1/1
โรงเรียนกันตะบุตร

การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์ตาม ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนา ด้านสติปัญญา โดยกาหนดเกณฑ์ที่แสดง
ประสิทธิภาพของรูปแบบ คือ ระดับพัฒนาการด้าน

t31,.01 = 2.457

32

55

33.00

1.09

27

55

32.50

1.18

33

55

34.05

1.21

t26,.01 = 2.479

t32,.01 = 2.457
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การจัดประสบการณ์

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาก่อน
และหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่าง/โรงเรียน
อนุบาล 2/1
โรงเรียนเบญจมบพิตร
อนุบาล 1/1
โรงเรียนบ้านบางกะปิ
อนุบาล 1/1
โรงเรียนกันตะบุตร

คะแนน

N

ด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียนรู้

4.67

0.58

มาก
ที่สุด

ด้านการนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ไปใช้

4.67

0.58

มาก
ที่สุด

ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
อนุบาลที่เกิดขึ้น

4.58

0.73

มาก
ที่สุด

S.D.

การแปร
ผล

0.61

มาก

0.62

มาก

0.65

มาก

ก่อนการทดลองตารางที่ 4.3 หลั
(ต่องการทดลอง
)

X.

S.D.

X .(N = 40) S.D.
รายการ

32

55

36.00

1.06

48.50

1.10

27

55

35.00

1.15

47.50

1.07

33

55

34.00

1.18

45.60

1.03

ด้านความพึงพอใจที่ได้ศึกษา
คู่มือฯ
ด้านทักษะของครูที่เกิดขึ้น
จากการใช้คู่มือฯ

รวม
t31,.01 = 2.457

t26,.01 = 2.479

35.25**

4.51

24.88**

4.51

26.78**

4.57

t32,.01 = 2.457

ผลการวิเคราะห์การรายงานผลการใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาปรากฏผลดังนี้

ตอนที่ 2 การเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
X.

S.D.

ด้านความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
การจัดประสบการณ์

4.51

0.63

ด้านความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ

4.60

0.70

รายการ (N = 40)

X.

t

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมและประสบการณ์เป็นกิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจานวน 1 0 ราย กิจกรรม
การแปร เสริมประสบการณ์จานวน 2
0 รายและกิจกรรม
ผล
สร้างสรรค์จานวน 10 ราย รวมทั้งหมด 40 ราย ผลที่เกิด
ขึ้นกับตัวครูผู้สอนพบว่า ได้เกิดการเรียนรู้ในการนา
มาก
รูปแบบการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการจัด
มาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตาม
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ 3 ห่วงคือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของคุณธรรมกากับเงื่อนไขความรู้และรอบ
รู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนาไปใช้จัดประสบการณ์
ของครูผู้สอนเอง ส่วนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน
พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสูงขึ้น รู้จักการ
สังเกต เปรียบเทียบ จาแนกเปรียบเทียบ การหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ไปเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมและประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ หรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์
จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไข
คุณธรรมกากับความรู้และความรอบรู้ให้เป็นคนที่
พอเพียง รู้จักใช้และดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างดี

นอกจากนั้นครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการ
จัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) ตลอดจนครูผู้สอนมี
พัฒนาการในการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบเพิ่มขึ้นและ
นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านสติปัญญาสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเจน

สรุปและอภิปรายผล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลการใช้
พัฒนาการด้านสติปัญญารูปแบบการจัดประสบการณ์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังการทดลอง
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อาจกล่าวว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพได้เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยที่ครูผู้สอนได้นามาประยุกต์ใช้กับ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเรียงจากความถี่ที่ใช้มากที่สุดคือ
การปฏิบัติการทดลอง การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ
ส่วนน้อยที่สุดคือ การประกอบอาหาร

1.
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการด้าน
สติปัญญา เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากการนาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาการด้านสติปัญญา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มาเป็นกรอบ
แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบทาให้รูปแบบมีลักษณะของ
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างของผู้เรียน
โดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัย เมื่อครูผู้สอนนารูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ก็สามารถนาจุดเด่น
ความสามารถของครูผู้สอนมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบทา
ให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ์ได้อย่าง
หลากหลาย และมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทของ

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย พบว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ พัฒนาการด้าน
สติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

www.ssru.ac.th

293

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ครูผู้สอน บริบทของสถานศึกษาและบริบทของนักเรียน
ระดับปฐมวัย จึงสามารถพัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุลีพร ศิริธร (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การจัดกิจกรรมศิลปะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
2/2 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จานวน 43 คน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มีจิตใจเข้มแข็ง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบ
1. ครูหรือผู้ใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พัฒนาขึ้นจาเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริบท
ของชุมชนและสถานศึกษาอย่างละเอียดตรงไปตรงมา
ก่อนนารูปแบบไปใช้จัดกิจกรรมและประสบการณ์

2. ครูหรือผู้ใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควร
2. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กาหนดแบบแผนของการใช้รูปแบบ ระยะเวลาการ
เป็นแนวคิดในการดารงอยู่และปฏิบัติตนในการพัฒนา
ทางสายกลาง สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาโดย ดาเนินกิจกรรมรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
ผู้เรียน โรงเรียน และชุมชน
ใช้คุณลักษณะ 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณ
หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปใน
3. ครูหรือผู้ใช้รูปแบบต้องเตรียม
การเรียนรู้ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เวลา และ
ระดับของความพอเพียงในการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลโดย
งบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมตามรูปแบบนี้ครูหรือผู้ใช้
พิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และความมี
ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีความเป็นกัลยาณมิตร และ
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
เสียสละ
ผลกระทบจากการนาความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของตนเอง ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรมกากับความรู้
1. ควรมีการวิจัยโดยการดาเนินการ
สามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ใน
ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
กิจกรรมประจาวันของครูผู้สอนที่นาไปส่งเสริมพัฒนา
พัฒนาขึ้นนี้เพื่อพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ของนักเรียน
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัย และศึกษาความแตกต่างและความสัมพันธ์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียานุช พิบุลสราวุธ
ของรูปแบบที่มีต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ ในแต่ละด้าน
(2549 : 47 – 48) ที่กล่าวไว้ว่า การนาแนวเศรษฐกิจ
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อติดตาม
พอเพียงไปปฏิบัติในระดับปฐมวัยควรคานึงถึงการสร้าง
สมดุลทั้งกายและทางใจ คือ การดูแลให้มีสุขภาพร่างกาย และประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
แข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างความอบอุ่นทาง ระดับปฐมวัยที่ได้รับการทดลองใช้รูปแบบการจัด
จิตใจ ฝึกให้คิดเข้าใจสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เหตุผลให้เป็นเด็กดี ประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
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ในตนเองของเด็กปฐมวัย . วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.

3. ควรมีการศึกษาระยะยาวของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยการนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ไปใช้ติดต่อกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับ
ประถมศึกษา เพื่อศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเด็ก ครู
ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน

ทิศนา แขมมณี . 2546. รูปแบบการเรียนการสอน
ทางเลือกที่หลากหลาย . พิมพ์ครั้งที่
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

:
2.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความ
กรุณาอย่างสูงจากผู้อานวยการโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
. 2547. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิ และผู้อานวยการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์
โรงเรียนกันตะบุตร ที่ให้ความร่วมมือ ข้อคิด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ และเอื้อเฟื้อแหล่ง
: จุฬาลงกรณ์
ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ
ปฏิบัติการวิจัยจากผู้สอน
มหาวิทยาลัย.
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
3 ท่านคือ
นภสินธุ์ เสือดี.2551. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ
อาจารย์เสาวณี แกสมาน ครูชานาญการพิเศษ (ก่อน
ประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านนาวง สานักงานเขตพื้นที่
ปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
การศึกษาประถมศึกษากระบี่
อาจารย์บุปผา บุญ
พอประมาณสาหรับนักเรียนปฐมวัย
รัตน์ ครูชานาญการพิเศษ (ก่อนประถมศึกษา) โรงเรียน
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองขาม อาเภอ
บ้านช่องไทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สวนผึ้งจังหวัดราชบุรี . ปริญญานิพนธ์ ศึกษา
สตูล และอาจารย์เยาวนารถ เลาหบรรจง ครูชานาญ
ศาสตรมหา บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
การพิเศษ (ก่อนประถมศึกษา) สานักงานเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ได้เสียสละเวลาให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้
นภัสวรรณ ชื่นฤดี. 2550. การพัฒนาสาระการเรียนรู้
ขอบขอบพระคุณผู้ร่วมวิจัยทั้ง
3 ท่านคือ
ของเด็กปฐมวัยตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
อาจารย์กมลวรรณ บุญชู โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
แบบพอเพียง. ปริญญา นิพนธ์ศึกษา ศาสตร
อาจารย์นันทิยา จันดี โรงเรียนบ้านบางกะปิ และอาจารย์
มหาบัณฑิต บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
จุรีพร เติมวง โรงเรียนกันตบุตร
ขอบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนงานวิจัยครั้ง
นครินทรวิโรฒ.
นี้ที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
บรรพต พรประเสริฐ. 2554. การจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย
เอกสารอ้างอิง
(เอกสารประกอบการอบรมครูปฐมวัย วันที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน. 2549.
21 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมบัวบูชา).
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ยะลา : โรงเรียนอนุบาลยะลา.
การคิด. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
ปรียานุช พิบุลสราวุธ. 2549. การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. เอกสารการ

ณัฐธีรา สมบูรณ์ . 2552. ผลของการจัดการชั้นเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อความมีวินัย
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บรรยาย วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2549 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

นิพนธ์ศึกษาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.

. 2550. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานกลาง สุลีพร ศิริธร. 2552. รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะตาม
การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อ
พระราชดาริ สานักงานปลัดกระทรวง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. พัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง.
ศึกษาธิการ.
วัฒนา ปุญญฤทธิ์. 2551. การจัดการห้องเรียนกับการ
พัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยเพื่อชีวิตที่สุข
อย่างพอเพียง. [Online]. Available :
http://sevnet.tnru.ac.th/article/researc
h_tnru/teach/trl.tdf [2551, เมษายน 1].

:
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วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานัก. สานักงาน
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The Study of Critical Thinking; Mathematics Student Teachers
in Suan Sunandha Rajabhat University
การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วาริยา พุทธปฏิโมกข์
ABSTRACT
The Study of Critical Thinking; Mathematics
Student TeachersinSunandhaRajabhat University
aims to study of critical thinking in a subject of
calculus for teacher I. The sample group of this
research included 25 mathematics student
teachers who enrolled in the first semester of2014
(one section) from SunandhaRajabhat university
who enrolled in the first semester of2014. A
questionnaire was used to collect data and cluster
random sampling technique was utilized in this
research. The statistics are used in this research
included percentage, mean, and standard
deviation.
This finding were as follows.
1. The mean value of the critical thinking
of mathematics student teachers in a subject of
calculus for teacher I was 8.48 scores which shown
that they were a low level. There were 6, 5, 9, and
5 students received a very low, low, moderate,
high level respectively.
2. The 44% of students was not passed
the criteria of evaluation, who got 3-4, 5, 6 and, 7-8
scores were 4%, 16%, 12%, and 4% respectively.
Keywords: Critical Thinking, Mathematics Student
Teachers, calculus for teacher I

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ ที่ลงทะเบียนศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 หมู่เรียน ได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีจานวน
นักศึกษา 25 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์วิชาแคลคูลัส
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระดับ
ความสามารถเฉลี่ย 8.48 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยมี
นักศึกษาจานวน 6 คน อยู่ในระดับน้อยมากนักศึกษาจานวน
5 คน อยู่ในระดับน้อย นักศึกษาจานวน 9 คน อยู่ในระดับ
ปานกลางและนักศึกษาจานวน 5 คน อยู่ในระดับดี
2. ผลการศึกษาร้อยละของนักศึกษาจาแนกตาม
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 44 ของ
นักศึกษาทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักศึกษาที่ได้
3 และ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4 และ 4 ตามลาดับ
นักศึกษาที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16 นักศึกษาที่ได้ 6
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 12 นักศึกษาที่ได้ 7 และ 8 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 4 และ 4 ตามลาดับ
คาสาคัญ :การคิดวิเคราะห์, นักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์,
วิชาแคลคูลัสของนักศึกษาครู1

บทนา
กระบวนการวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของการ
บทคัดย่อ
เรียนรู้และดาเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิด
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถด้านการ
วิเคราะห์นั้นจะมีความสามารถในด้านอื่นๆเหนือกว่าบุคคล
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อื่นๆทั้งด้านสติปัญญาและการดาเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์
ราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์วิชาแคลคูลัสของนักศึกษาครู
1 เป็นพื้นฐานของความคิดทั้งมวล เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถ
พัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สาคัญคือ การสังเกต การ
วาริยา พุทธปฏิโมกข์อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
เปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา email: wariyap915@gmail.com
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การจาแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การ
สันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ การตั้งสมมติฐานที่มีผลมา
จากการศึกษาค้นคว้าและการตัดสินใจในสิ่งต่างๆโดยใช้
เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึง
เป็นทักษะคิดระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของ
กระบวนการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิด
แก้ปัญหา (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ , 2551:48) นอกจากนี้การ
คิดวิเคราะห์ยังช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา
สามารถแก้ปัญหา ประเมิน ตัดสินใจ และสรุปข้อมูลต่างๆ ที่
รับรู้ด้วยความสมเหตุสมผล อันเป็นพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ
อีกทั้งการคิดวิเคราะห์ก่อประโยชน์อย่างมากทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และความเข้าใจในเรื่องนั้น
(ลักขณา สริวัฒน์,2549: 74)
คณิตศาสตร์มีความสาคัญต่อการพัฒนาความคิด
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
และประเมินผล สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
2548:1) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหา
เป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สานัก
ทดสอบทางการศึกษา. 2546: 2)
จากการศึกษาเอกสารการประชุมวิชาการ
“มศว
วิจัย”ครั้งที่ 8 ของสุทธิพงศ์ บุญผดุง (2557:656 ) พบว่าสิ่ง
ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดระดับอุดมศึกษาได้แก่
คุณลักษณะด้านความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทักษะ
การคิดดังกล่าวเป็นเรื่องจาเป็นในการจัดการศึกษาและเป็น
ทักษะที่มีคุณค่าในการใช้ชีวิต กล่าวคือการคิดเชิงวิเคราะห์
เป็นลักษณะสาคัญที่สถาบันระดับอุดมศึกษาได้กาหนดไว้เพื่อ
การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ

จาเป็นในการสอนให้นักศึกษามีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ดังนี้ 1) นักศึกษาไทยเมื่อต้องไปแข่งขันร่วมกับนักศึกษาชาติ
อื่นๆ ในเวทีนานาชาติ มักจะพบว่านักศึกษาไทยด้อยกว่า
นักศึกษาชาติอื่น 2) ความรุดหน้าทางด้านวิชาการ ข้อมูล
ข่าวสาร ความก้าวหน้าทางการสื่อสาร ซึ่งจาเป็นจะต้องมีการ
คัดเลือก คัดกรองข้อมูลข่าวสาร ผ่านการคิดวิเคราะห์
แยกแยะสิ่งที่ถูกต้องหรือความเชื่อถือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์จะมีมุมมอง
ของตนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ รวมถึงความพยายามที่จะ
หาทางเลือกอย่างหลากหลายในการแก้ปัญหา
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้กับนักศึกษาครู อย่างไรก็ตามก่อนที่จะพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยต้องทราบก่อนว่านักศึกษาครูมี
ระดับความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์มากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้จากการศึกษาแนวคิดที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ได้แก่ แนวคิดของบลูมหรืออนุกรมวิธาน
(Bloom, 1976: Taxonomy of Educational
Objectives)ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิดนี้ซึ่งได้ครอบคลุมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 3 ด้านได้แก่ วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ มาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาระดับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และศึกษา
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์วิชาแคลคูลัสของนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์วิชา
แคลคูลัสของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาซึ่งรายละเอียดของการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
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ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ ที่ลงทะเบียนศึกษาในภาค
เรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557จานวน 2 หมู่เรียน มีจานวน
นักศึกษาทั้งสิ้น 50 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาครูสาขา
คณิตศาสตร์ที่ลงทะเบียนศึกษาในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา
2557จานวน 1 หมู่เรียน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) มีจานวนนักศึกษา 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการดาเนินการสร้างแบบทดสอบความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของบลูม
ผู้วิจัยได้
ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1.กาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบทดสอเพื่อ
ศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์วิชาแคลคูลัสของ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ของบลูม
3. เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของบลูม
4. สร้างแบบทดสอบวัดระดับความสารมารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมในวิชา
แคลคูลัส 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จานวน 20 ข้อ
ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ การ
วิเคราะห์ด้านความสาคัญ การวิเคราะห์ด้าน
ความความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ด้าน
หลักการ ดังรายละเอียดตารางที1่
ตารางที่ 1 จานวนข้อสอบและน้าหนักความสาคัญใน
การสร้างแบบทดสอบทั้ง 3 ด้าน
การคิดวิเคราะห์
น้าหนัก
จานวนข้อสอบ
ความสาคัญ
(ข้อ)
(ร้อยละ)
ด้าน
25
5
ความสาคัญ
ด้านความ
25
5
ความสัมพันธ์
ด้านหลักการ
50
10
รวม
100
20

แบบทดสอบวัดระดับความสารมารถด้านการคิด
วิเคราะห์ วิชาแคลคูลัส 1 ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีรูปแบบคาถามและ
ตัวเลือกดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง แบบทดสอบวัดระดับความสารมารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ วิชาแคลคูลัส 1 สาหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ปีที่ 1 แต่ละด้าน
1.แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คาชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง
คาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย X ทับอักษรหน้าคาตอบนั้น
กาหนดให้สี่เหลี่ยมมุมฉาก A มีพื้นที 25 ตารางหน่วย
ถ้าต้องการหาความยาวของเส้นรอบรูปทีมีค่าที่น้อย ที่สุด
ต้องทาสิ่งใดเป็นขั้นตอนแรก
ก. สร้างฟังก์ชันความยามเส้นรอบรูป
ข. กาหนดตัวแปรของความยาวด้าน
ค. กาหนดตัวแปรของพื้นที่สี่เหลี่ยม
ง. อนุพันธ์ที่หาได้ต้องเท่ากับศูนย์ เพื่อหาค่าของตัว
แปร
เฉลย ข
2.แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คาชี้แจง ให้นักศึกษาเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง
คาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย X ทับอักษรหน้าคาตอบนั้น
ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน
ก. การหาค่าของลิมิต-กฎของโลปิตาล
ข. การหาความเร็วขอของวัตถุ-อนุพันธ์อันดับหนึ่ง
ค. การหาเส้นกากับแนวดิ่งและแนวราบ-อนุพันธ์
อันดับสอง
ง. การหาพื้นที่และความหนาแน่น-ปริพันธ์จากัดเขต
เฉลย ค
3.แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์หลักการ
คาชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง
คาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย X ทับอักษรหน้าคาตอบนั้น
หลักการในข้อใดต่อไปนี้ใช้ตรวจสอบฟังก์ชัน
𝑦 𝑎𝑥 𝑎
𝑎 ≠ ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม
𝑑𝑦
ก. หาค่า 𝑑𝑥 และค่าที่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
𝑑𝑦
ข. หาค่า 𝑑𝑥 และค่าที่ได้ต้องมากกว่าศูนย์
ค. หาค่า 𝑑𝑦
และค่าที่ได้ต้องมากกว่าศูนย์
𝑑𝑥
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ง. หาค่า 𝑑𝑦
และค่าทีได้ต้องไม่เท่ากับศูนย์
𝑑𝑥
เฉลยค
5 การตรวจให้คะแนนมีเกณฑ์ดังนี้ ตอบถูก คือ ตอบ
ได้ตรงกับคาเฉลยให้ 1 คะแนน ตอบผิดคือ ตอบไม่ตรงกับคา
เฉลยให้ 0 คะแนน
6 การหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่
สร้างและพัฒนาขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ดังนี้
+1 เมื่อ แน่ใจว่าข้อคาถามมีความ
สอดคล้องเหมาะสม
0 เมื่อ ไม่แน่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความ
สอดคล้องเหมาะสม
-1 เมื่อ แน่ใจว่าข้อคาถามไม่
นาผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณ
แต่ละข้อเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
จุดประสงค์ (IOC : Index of Item Objective
Congruence) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.501.00 ถือว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้ แต่ถ้าค่าดัชนีของข้อคาถาม
น้อยกว่า 0.50 ต้องนามาปรับปรุง เพื่อให้ได้ครบตามจานวน
ที่ต้องการ สาหรับค่า IOC
ของข้อคาถามที่ใช้วัด
ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในการวิจัย
ครั้งนี้ มีค่าตั้งแต่ 0.67-1.00
7นาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว จานวน 35 ข้อ ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มทดลอง คือนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ปี 1 เป็น
จานวน 25 คน แล้วนาผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อดังนี้
7.1 ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของการใช้ภาษาในข้อคาถาม และความเหมาะสมของ
รูปแบบข้อสอบ
7.2 กาหนดเวลา ในการให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบ โดยใช้เวลาที่นักศึกษา 90 เปอร์เซ็นต์ทา
ข้อสอบเสร็จเรียบร้อย
7.3 หาค่าความยากง่ายและหาค่าอานาจ
จาแนก เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากระหว่าง
0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป คัดเลือก
และปรับปรุงแบบทดสอบที่เข้าเกณฑ์ได้แบบทดสอบจานวน
20 ข้อ ซึ่งพบว่าแบบทดสอบชุดนี้มีค่าความยากระหว่าง
0.28-0.76 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.21-0.68 เพื่อ
นาไปใช้กับกลุ่มทดลองต่อไป
8 นาแบบทดสอบทั้ง 20 ข้อ ที่ผ่านเกณฑ์ มาทดสอบ
กับกลุ่มทดลอง และนาคะแนนที่ได้มาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1จัดทาแบบทดสอบให้สมบูรณ์และเพียงพอกับ
นักศึกษา
2 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตาม
วันและเวลาที่กาหนด และชี้แจงนักศึกษาให้ทราบ
วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบและขอความร่วมมือให้ทา
แบบทดสอบเต็มความสามารถ
3 รวบรวมแบบทดสอบที่นักศึกษาทาแล้วมาตรวจ
ความถูกต้องของแบบทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้จัดกระทาและทาการวิเคราะห์ข้อมูล ใน
การทดลองเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ หาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
2 สถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับเกณฑ์การแปลผล
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขา
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์โดยยึดแนวทางการหา
ตาแหน่งที่ของข้อมูล ซึ่งกาหนดตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ระดับคะคะแนนและการแปลผล
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ระดับคะแนน
การแปลผลความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์
18-20
ดีเยี่ยม
15-17
ดีมาก
12-14
ดี
9-11
ปานกลาง
6-8
น้อย
3-5
น้อยมาก
0-2
ปรับปรุง
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ผลคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
2. ร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที3่ ผลคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
นักศึกษาคนที่ คะแนน
การแปลผล
ความสามารถด้าน ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์
1
13
ดี
2
13
ดี
3
13
ดี
4
12
ดี
5
12
ดี
6
11
ปานกลาง
7
11
ปานกลาง
8
11
ปานกลาง
9
10
ปานกลาง
10
10
ปานกลาง
11
9
ปานกลาง
12
9
ปานกลาง
13
9
ปานกลาง
14
9
ปานกลาง
15
8
น้อย
16
7
น้อย
17
6
น้อย
18
6
น้อย
19
6
น้อย
20
5
น้อยมาก
21
5
น้อยมาก
22
5
น้อยมาก
23
5
น้อยมาก
24
4
น้อยมาก
25
3
น้อยมาก
ค่าเฉลี่ย
8.48
อยู่ในเกณฑ์น้อย
ส่วนเบี่ยงเบน
3.03
มาตรฐาน

จากตาราง
3พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ
น้อย คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.48 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.03 คะแนน โดยมีนักศึกษาจานวน 5 คน
อยู่ในระดับดี นักศึกษาจานวน 9 คน อยู่ในระดับปานกลาง
นักศึกษาจานวน 5 คน อยู่ในระดับน้อย นักศึกษาจานวน 6
คน อยู่ในระดับน้อยมาก
ตารางที่ 4ร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์
คะแนน
จานวน
ค่าร้อย ร้อยละ
ความสามารถ
นักศึกษา
ละ
ความถี่
ด้านการคิด
สะสม
วิเคราะห์
13
3
12
12
12
2
8
20
11
3
12
32
10
2
8
40
9
4
16
56
8
1
4
60
7
1
4
64
6
3
12
76
5
4
16
92
4
1
4
96
3
1
4
100
จากตาราง 4พบว่าร้อยละ 44 ของนักศึกษา
ทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักศึกษาที่ได้ 3 และ
4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4 และ 4 ตามลาดับ นักศึกษาที่ได้
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16 นักศึกษาที่ได้ 6 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 12 นักศึกษาที่ได้ 7 และ 8 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 4 และ 4 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์วิชาแคลคูลัสของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา
ครูสาขาคณิตศาสตร์ ที่ลงทะเบียนศึกษาในภาคเรียนที่ 1ปี
การศึกษา 2557จานวน 2 หมู่เรียน มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น
50 คน

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
301

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประเมินคุณภาพการศึกษา [สมศ.] , 2550) นอกจากนี้ จาก
รายงานผลการวิจัยติดตามผลของการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (นงลักษณ์
และคณะ , 2547) พบว่า ในระดับบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับที่
ไม่น่าพอใจ และเมื่อพิจารณาระดับโรงเรียนพบว่า โรงเรียน
มากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งปัญหา
คุณภาพด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยควรได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2549)จากผลการ
ประเมินและรายงานดังกล่าวแสดงสะท้อนให้เห็นว่า
นักศึกษาครูควรได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เพื่อ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความสารมารถด้านการคิดวิเคราะห์ นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาแคลคูลัสของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน นักเรียน รวมถึงเป็นพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทา พบว่า มีระดับความสามารถเฉลี่ย 8.48 คะแนน ซึ่งอยู่ใน การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์
2. จากผลการศึกษาร้อยละของนักศึกษาจาแนก
เกณฑ์น้อย โดยมีนักศึกษาจานวน 5 คน อยู่ในระดับดี
ตามความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 44 ของ
นักศึกษาจานวน 9 คน อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษา
จานวน 5 คน อยู่ในระดับน้อย นักศึกษาจานวน 6 คน อยู่ใน นักศึกษาทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สะท้อนให้เห็นว่า
นักศึกษากลุ่มนี้ควรมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม ผ่าน
ระดับน้อยมาก
รูปแบบ วิธีการ เทคนิค กระบวนการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
2.ผลการศึกษาร้อยละของนักศึกษาจาแนกตาม
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 44 ของ ตามแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 148 –
นักศึกษาทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักศึกษาที่ได้ 162)ได้อธิบายว่าผู้ที่ต้องการคิดเชิงวิเคราะห์ได้ดีนั้น ควร
3 และ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4 และ 4 ตามลาดับ พัฒนานิสัยการคิดในชีวิตประจาวันให้เคยชินที่จะกระทาใน
นักศึกษาที่ได้ 5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 16 นักศึกษาที่ได้ 6 สิ่งต่าง ๆ ดังนี้ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างใคร่ครวญช่างซักไซ้
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 12 นักศึกษาที่ได้ 7 และ 8 คะแนน ช่างไต่ถาม ช่างแจกแจงช่างคิด ช่างวิเคราะห์ ไม่อ้างว่าไม่มี
เวลาคิด ช่างคิด คิดให้ทะลุปรุโปร่ง
คิดเป็นร้อยละ 4 และ 4 ตามลาดับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาครูสาขา
คณิตศาสตร์ที่ลงทะเบียนศึกษาในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา
2557จานวน 1 หมู่เรียน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) มีจานวนนักศึกษา 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขา
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของบลูม(Bloom’s Taxonomy) ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 1 ฉบับ จานวน 20 ข้อ ข้อคาถามที่
อาศัยการบูรณการความรู้ในวิชาแคลคูลัส1 มาใช้ในการตอบ
ข้อคาถาม โดยแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
มีตัวถูกข้อละ 1 ตัวเลือก นักศึกษาตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้า
ตอบผิดได้ 0 คะแนน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาความสารมารถด้านการคิด
วิเคราะห์วิชาแคลคูลัสของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา พบว่า มีระดับความสามารถเฉลี่ย8.38 คะแนน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการประเมิน
ภายนอกของสา นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่พบว่า ภาพรวมระดับประเทศ
มาตรฐานที่มีผลการประเมินต่าที่สุดหรือมาตรฐานที่เป็น
ปัญหามากที่สุด คือ มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4
(ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์) กล่าวคือ ผลการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปรับปรุง มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 10.4 (สานักงานรับรองมาตรฐานและ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกณฑ์ การแปลผลความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะนาแบบทดสอบไปใช้กับ
นักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์
2. ควรมีการศึกษาความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ในหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
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The Development of Electronics Book on Numerical Differentiation and Integration

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
สาริสา ปิ่นคา1 และ ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์2
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to
develop the electronics book (e-book) on
numerical differentiation and integration and
publish on the internet, 2) to evaluate the quality
of the e-book by the content and technology
experts, and 3) to assess the satisfaction of
samples to use the e-book.
This research is pre-experimental research
by using one group posttest design. The researcher
has developed the e-Book and published on the
internet and then evaluated by the content and
technology expert and the samples. The statistical
tools are average ( x ) and the standard deviation
(SD).
The results of this study found that: 1)
the e-book has quality according to set criteria,
which were evaluated by the experts. 2) The total
content qualities of the e-book is excellent
( x =4.51, SD= 0.32). In considering by item found
that 1st the suitability of the pictures, letters, and
language is very good ( x =4.67, SD=0.33), 2nd the
content is good ( x =4.50, SD=0.25). 3) The total
technology qualities is good ( x = 4.25, SD =0.13) 4)
Satisfaction of sample with using an e-book is good
( x =4.14, SD=0.35). In considering by item found
that 1st the clarity of content and examples is
excellent ( x =4.47, SD =0.51), 2nd the formatted
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุนันทา กรุงเทพมหานคร , โทรศัพท์ 0-2160-1143,
e-mail serisa.pi@ssru.ac.th, sarisapinkham@gmail.com
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุนันทา กรุงเทพมหานคร , โทรศัพท์ 0-2160-1143,
e-mail sstheearth@gmail.com

text is good ( x = 4.33, SD =0.48) and 3rd the ease
of use is good ( x =4.20, SD=0.55).
Keywords : Electronics book, Numerical
Differentiation and Integration, Quality of E-Book
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข สาหรับ ใช้
เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และเผยแพร่ทางอินเทอร์เนต ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่พัฒนาขึ้น การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น
(Pre Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง
(OneGroup Posttest design) โดยผู้วิจัยได้จัดทาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ และนาไปประเมิน
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและด้าน
เทคโนโลยีและกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพและความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย
พบว่า ผลจากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาพบว่าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.51
SD=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปภาพ
อักษร และการใช้ภาษา อยู่ในระดับดีมาก ( x =4.67, SD=
0.33 ) รองลงมาคือด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ( x =4.50, SD
=0.25 ) ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พบว่าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( x =4.25 SD=0.13)
ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์การตัดสินและยอมรับ ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์สารสนเทศพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ( x = 4.14 , SD=0.35 ) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด ในเรื่องการอธิบายเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายมีตัวอย่าง
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ประกอบชัดเจน ( x = 4.47 , SD=0.51) และพึงพอใจใน
ระดับมากในเรื่อง รูปแบบตัวหนังสือที่ใช้อ่านง่าย
(x =
4.33, SD=0.48) และความสะดวกในการใช้งาน ( x =4.20,
SD=0.55)
คาสาคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ , อนุพันธ์และปริพันธ์เชิง
ตัวเลข, คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บทนา
ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในด้าน
การศึกษาเรียก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดย
ในศตวรรษที่ 21 นี้เป้าหมายที่สาคัญของมนุษย์คือ การ
ถ่ายทอดความรู้และการสร้างสังค มให้ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก
ระบบการศึกษาในโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การยุค
ของดิจิตอล การเรีย นในระบบ e-learning รวมถึง การ
ทางานแบบออนไลน์ ทาให้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตประจาวันอย่าง
มากมาย (กุสาวดี หัสแดง, 2556)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book) จัดว่าเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่กาลังได้รับความ
สนใจจากนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดย e-book จะครอบคลุมหนังสือทั่วไปที่จัดทาแล้ วสามารถ
อ่านได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้
คอมพิวเตอร์ในการอ่าน ซึ่งจะมีโปรแกรมในกา รอ่าน รวมถึง
ตาราอิเล็กทรอนิกส์จะเป็น E-Book ประเภทหนึ่งที่
จาเป็นต้องนามาจัดการเกี่ยวกั บการเรียนการสอนในสังคม
การเรียนรู้ในปัจจุบัน (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2552).
ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้การเรียนการสอน ด้วย
e-book ใ นสถานศึกษาเพราะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนโดยไม่มีข้อจากัดต่างๆ ในเรื่องของความ
ไม่พร้อมของผู้เรียน ระยะทางของการมาเรียนหรือเวลาที่
จะต้องเรียน
สาหรับการเรียนเรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ในวิชา
แคลคูลัสตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนจะพบว่าจาเป็นต้องจาสูตรและ
เทคนิคในหลายรูปแบบเพื่อหาคาตอบที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ
กัน ยิ่งไปกว่านั้นบางฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้าง
จาเพาะจาเป็นต้องใช้วิธีการพิเศษบางอย่าง อีกทั้งยังต้อง
ระมัดระวังและใช้เวลามากในการแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติยังมีฟังก์ชันอีกเป็นจานวนมากที่ไม่
สามารถหาคาตอบได้ด้วยบทนิยามและสูตรต่างๆ ซึ่ง
ฟังก์ชันเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในระหว่างการวิเคราะห์ปัญหา
ทั่วไป การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วย
แก้ปัญหาเหล่านี้ โดยผู้เรียนจะพบว่าการแก้ปัญหาด้วย

วิธีการเชิงตัวเลขนั้นมีความง่ายต่อการทาความเข้าใจและ
สามารถทาได้โดยสะดวก ไม่ว่าฟังก์ชันจะอยู่รูปแบบที่ง่าย
หรือยาก หรือแม้กระทั่งฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของชุดข้อมูล
ความสัมพันธ์ผู้เรียนก็ยังสามารถหาคาตอบได้ด้วยวิธีการเชิง
ตัวเลข ประกอบกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพสูง เมื่อนากระบวนการทางคอมพิวเตอร์และ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขมาใช้ในการหาคาตอบก็จะได้คาตอบที่มี
ความเที่ยงตรงสูง
น
อกจาก อนุพันธ์และปริพันธ์ จะเป็นพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ในการศึกษาต่อ ในวิชาคณิตศาสตร์ขั้น สูงแล้ว
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา และปัญหา
เศรษฐศาสตร์บางอย่างก็ ได้นา เรื่องการหา อนุพันธ์และ
ปริพันธ์ไปประยุกต์ใช้ อีกด้วย จากความสาคัญและปัญหา
ข้างต้น ผู้วิจัย จึง มีความสนใจที่จะพัฒนา
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และ ปริพันธ์เชิงตัวเลข มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศตลอดจน
ผู้สนใจในเรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข เพื่อที่ผู้เรียน
จะสามารถฝึกฝนและพัฒนาการศึกษาความรู้ รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะเกิดประโยชน์ใน
การศึกษาอย่างมาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตุประสงค์ดังนี้ 1 ) เพื่อพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ เป็น
ส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สารสนเทศ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 3) ประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เนื้อเรื่อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนจากเอกสาร (ชาลี กาญจนรัตน์, 2554 และ ถวัลย์ มาศ
จรัล, 2552 ) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ดังนี้ Bond
(1996) ได้ร่วมมือกับดร .ชาลส์ ทาการวิจัย เกี่ยวกับ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและ
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยเชื่อว่า
วิธีการที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด และ
เชื่อว่าคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่มีเสน่ห์สมควรที่จะนามาใช้เพื่อ
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การเรียนรู้ จึงได้ พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโดยได้
จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมควิกไทม์
(Quick Time) ในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวได้ง่ายๆ ซึ่งจะทาให้ผู้อ่านจาได้มากขึ้นจาก
รูปภาพและวีดีโอ
พัดชา อินทรรัศมี (2555) ได้วิจัยและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้ห้องสมุดสาหรับนักเรียนฃั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีในระดับดี
มาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
สันทนา
สงครินทร์ (2552) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กับการสอนด้วยวิธีปกติ ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ผล
การศึกษาพบว่าการพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาช่าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์มีคุณภาพ ระดับดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนด
จากการศึกษาผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้เป็นสื่อในวิชาต่าง ๆ ทั้งการเรียน
การสอนในเวลาปกติ หรือใช้เสริม นอกเวลา มีผลช่วยทาให้
ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีแรงจูงใจ
ในการเรียนเกิดทัศนคติที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจเนื้อหา และ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและใช้เวลาเรียนน้อยกว่าการสอนปกติ ทั้งนีเ้ นื่องจาก
คอมพิ ว เตอร์สามารถแสดงได้ทั้งภาพนิ่ง วิดีทัศน์
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จึงทาให้มีการเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนได้ดีกว่าการสอนด้วยวิธีปกติ จากความ สาคัญและ
ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงจะเห็นว่าเป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัยและตัวแปรที่ศึกษา การวิจัยครั้งนี้
ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยได้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที1่ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้เป็นที่นักศึกษาสาขา วิชา
คณิตศาสตร์สารสนเท ศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา
จานวน 3 คน และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
จานวน 3 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาสาชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
จานวน 30 คน ซึ่งกาหนดจานวนตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สาเร็จรูปของ Krejcie และ Morgant และถูกเลือกมาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อมา
ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อการใช้ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลข
- แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น
(Pre
Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง (One-Group
Posttest design) โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและตารา เนื้อหาเรื่อง อนุพันธ์
และปริพันธ์เชิงตัวเลข โดยให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิชาการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในหลักสูตรคณิตศาสตร์สารสนเทศ และศึกษา
กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนคือ
- เรื่องที่ 1 อนุพันธ์เชิงตัวเลข โดยประกอบด้วย
เนื้อหา คือ ระเบียบวิธีการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขแบบต่างๆ
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อนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
MATLAB กับการหาอนุพันธ์
- เรื่องที่ 2 ปริพันธ์เชิงตัวเลข โดยประกอบด้วย
กฏสี่เหลี่ยมผืนผ้า กฏจุดกึ่งกลาง กฏสี่เหลี่ยมคางหมู กฏ
ของซิมป์สัน วิธีของรอมเบิร์ก การหาปริพันธ์แบบเกาส์ และ
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป MATLAB กับการหา
ปริพันธ์
- เรื่องที่ 3 การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป MATLAB
ที่เกี่ยวข้องทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น และเฉลยแบบฝึกหัด
ท้ายบทในเรื่องที่ 1 และ 2
2. ก่อนลงมือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัยได้นา
ส่วนของเนื้อหาเรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขที่ได้
ค้นคว้าและเรียบเรียง เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
(ประเมินครั้งที่ 1) และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญประเมินครั้งที่ 2
โดยการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะทาการประเมิน 3 ด้าน คือ 1. ด้านเนื้อหา
โดยจะพิจารณาจากความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ ความถูกต้องของเนื้อหา การเรียบเรียงลาดับ
เนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 2. ด้านรูปภาพ
อักษรและการใช้ภาษา โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของรูปภาพกับเนื้อหาความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
เหมาะกับระดับผู้เรียน และ 3.แบบฝึกหัดระหว่างเรียน โดย
จะพิจารณาจากความชัดเจนของคาถามคาตอบ และความ
เหมาะสมของจานวนแบบฝึกหัด ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้วัดคุณภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2537)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงมีคุณภาพดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงมีคุณภาพดี
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.50 หมายถึงมีคุณภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
โดยเกณฑ์การตัดสินและยอมรับได้คือค่าเฉลี่ยของ
การประเมินไม่น้อยกว่า 3.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่
เกิน 1.00
3. ดาเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ดังต่อไปนี้ โปรแกรม Flip album pro สาหรับสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Photoshop CS5 ในการตัดต่อ
ภาพ โปรแกรม Camtasia studio 8 ในการสร้างไฟล์วิดีโอ
ตัดต่อภาพ และเสียง โปรแกรม Graph และ GSP ในการ
สร้างกราฟของฟังก์ชัน และโปรแกรม MATLAB ในการ
คานวณตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหา

ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้วิจัยได้
จัดทาเป็นชุด รวม 3 เล่ม ซึ่งจะแสดงเนื้อหาเรื่องที่ 1, 2 และ
3 ตามลาดับ โดยส่วนประกอบในแต่ละเล่มจะประกอบด้วย
เนื้อหา ตัวอย่างประกอบ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์
วิดีโอแสดงการคานวณและการใช้งานโปรแกรม MATLAB
และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยผู้วัจัยได้จัดทาเพื่อเผยแพร่
ใน 2 รูปแบบคือ ไฟล์ .exe และ .opf

ภาพที่ 1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 เล่ม ในรูปแบบไฟล์
.exe
4. นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินครั้งที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและประเมิน
ความพึงพอใจ นาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อีกครั้ง และเผยแพร่ให้ผู้สนใจใช้งานบนเว็บไซต์ สาหรับ
เกณฑ์ที่ใช้วัดความคิดเห็นของผู้ใช้งาน โดยกาหนดช่วงของ
ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
ค่าเฉลี่ย 4.48-5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.48-4.49 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.48-3.49 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.48-2.49 มีความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

307

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพที่ 3 เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานวิจัยการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขและ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา
และการประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านรูปภาพ อักษร และ
การใช้ภาษา
3. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
ภาพรวม

x

SD

แปลผล

4.50

0.25

ดี

4.67

0.33

ดีมาก

4.50
4.56

0.50
0.32

ดี
ดีมาก

1. จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในครั้งที่ 2
หลังจากปรับแก้ตาม
คาแนะนา ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้าน
รูปภาพ อักษรและการใช้ภาษาอยู่ในระดับดีมากด้วยค่าเฉลี่ย
4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา
และแบบฝึกหัดระหว่างเรียนประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่ง
ภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ยอมรับ
2. ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ยอมรับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความถูกต้องของ
เนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้
และความเหมาะสมของเนื้อหากับผู้เรียนผลอยู่ในดีมาก ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.58

รายการประเมิน

x

SD

แปลผล

1. ความถูกต้องของเนื้อหา/สาระ
2. ความสอดคล้องของเนื้อหา
กับจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ความสอดคล้องของจุดประ
สงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบ
4. ความสอดคล้องของรูปภาพกับ
เนื้อหาสาระ
5. ความเหมาะสมของเนื้อหากับ
ระดับผู้เรียน
6. ความเหมาะสมของจานวน
แบบทดสอบกับระดับผู้เรียน
7. ความเหมาะสมของกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้
8. ความเหมาะสมของการจัดวาง
องค์ประกอบ
ภาพรวม

4.67

0.58

ดีมาก

4.67

0.58

ดีมาก

4.00

0.00

ดี

4.33

0.58

ดี

4.67

0.58

ดีมาก

3.67

0.58

ดี

3.67

0.58

ดี

4.33

0.58

ดี

4.25

0.13

ดี

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจานวน 30 คน
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากด้วย
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด ในเรื่องการอธิบายเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายมีตัวอย่างประกอบชัดเจนด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.47 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง
รูปแบบตัวหนังสือที่ใช้อ่านง่าย ความชัดเจนของเสียง
บรรยาย และความสะดวกในการใช้งาน ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.33, 4.30 และ 4.20 ตามลาดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.48 , 0.53 และ0.55 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม
MATLAB ให้มากขึ้นเพื่อสามารถนาไปทบทวนและลองฝึก
การใช้งานด้วยตนเอง
สรุปและวิจารณ์ผล
การวิจัย เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลขที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ยอมรับซึ่งผ่านการประเมิน
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โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยในหนังสือจะประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ตัวอย่างประกอบ
ภาพประกอบ แบบฝึกหัดระหว่างเรียน วิดีโอสอนการ
คานวณโดยการใช้งานโปรแกรม MATLAB และแบบฝึกท้าย
บท สาหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชา
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยผู้วิจัยได้ทาการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ . exe ซึ่ง
สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีหลังจากทาการติดตั้ง และอีก
รูปแบบคือ ไฟล์นามสกุล . opf โดยผู้ใช้จะต้องติดตั้ง
โปรแกรม Flipviwer ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi/
2. การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นซึ่งจะประเมินตามแนวทางการศึกษาที่เน้นประเมิน
ในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านกิจกรรมและด้าน
จัดการสื่อ ในการประเมินจะใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สอบถามผู้ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา สาหรับในการวิจัยนี้ผู้เชี่ยวชาญจะทา
การประเมินจานวน 2 ครั้ง และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านเนื้อหาให้มีการปรับเพิ่ม
ตัวอย่างการคานวณ ปรับแก้การพิมพ์สมการต่างๆ การเพิ่ม
ขนาดของตัวหนังสือ การจัดวางหน้าจอให้มีความสบายตา
ปรับรูปแบบการใช้งานให้มีความสะดวกมากขึ้น โดย
หลังจากปรับแก้ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
และด้านเทคโนโลยีการศึกษาพบว่า คุณภาพโดยภาพรวมอยู่
ในระดับดีมากและดี ตามลาดับ นั่นคือเนื้อหามีความถูกต้อง
ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม มีการสอดแทรกการอธิบายด้วย
ภาพ มีการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม มีการใช้สื่อ
ประสม และมีการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งผลการประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ยอมรับ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากหนังสือมีสื่อมัลติมีเดียสอดแทรกที่ช่วยกระตุ้นความ
สนใจของผู้ใช้ มีตัวอย่างโจทย์และเฉลยแบบฝึกหัดอธิบาย
อย่างละเอียด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้ทบทวนด้วยตนเองใน
เวลาใดก็ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ศรีมณีพันธ์
(2547) และ อานาจ สวัสดิ์นะที และณมน จีรังสุวรรณ
(2556) โดยนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง

โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมวิดีโอการอธิบายตัวอย่าง
และการคานวณโดยใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทาง
คณิตศาสตร์ และเพิ่มวิดีโอสาระความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า การออกแบบเรียบเรียง
ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ต้อง
อาศัยความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะถ่ายทอดให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้วยตนเองได้โดยง่าย ประกอบกับ
การนาสื่อประสมต่างๆ ได้แก่ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
ประกอบการสอน จะทาให้เกิดการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ
สนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสือ
ธรรมดาทั่วไป ทั้งนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ยังมี
ข้อจากัดคือยังเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่สามารถอธิบายข้อ
สงสัยได้ในทันที
ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นสื่อใน
การพัฒนาการเรียนการสอนนั้น ผู้พัฒนาซึ่งส่วนใหญ่คือ
ผู้สอนเองจาเป็นต้องมีความรู้ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และ
ด้านทักษะการพัฒนาสื่อการสอน เพื่อให้หนังสือมีความ
สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพในการสอนยิ่งขึ้น ดังนั้นควรมี
การส่งเสริมความรู้และทักษะด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ้น
สาหรับข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับสื่ออื่นๆ
3. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้นโดยเพิ่มสื่อมัลติมีเดียอื่นที่มีในปัจจุบัน
4. นอกจากโปรแกรม Flip album pro ที่ช่วยใน
การสร้างงานแล้ว ผู้วิจัยสามารถทดลองใช้โปรแกรมอื่นๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาในส่วนต่างๆ
เพิ่มเติม
สาหรับข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ผู้ใช้ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุพันธ์และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อให้สามารถติดตามเนื้อหาใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้โดยง่าย
2. ควรมีโปรแกรมสาเร็จรูป MATLAB เพื่อฝึกการ
แก้ปัญหาในบทเรียนที่ได้ยกตัวอย่างไว้ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ให้การสนับสนุนในงบประมาณ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม. วารสาร มฉก.
วิชาการ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 32, 41.
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Japanese Language Abilities and Employment Opportunities in Japanese Firms
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นกับโอกาสการทางานในบริษัทญี่ปุ่น
เปรมวดี ณ นครพนม
ชื่อผู้แต่งใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณ ตัวหนาขนาดอักษร 161
ABSTRACT
This study aims to find out how
graduates of Japanese Program with
experience in Thai-Japanese Academic
Exchange Program of Suan Sunandha
Rajabhat University master the Japanese
Language, as well as, to investigate into the
level of satisfaction of employers towards
graduates’ facility in the use of the Japanese
language as it related to work responsibility.
The subjects included 18 graduates with
experience in Thai-Japanese Academic
Exchange Program of Suan Sunandha Rajabhat
University and 11 Japanese entrepreneurs in
Bangkok and its vicinities, and also Ayutthaya,
Rayong and Chonburi. Online questionnaires
were used to interview the subjects. The data
was analyzed by frequency, percentage, mean
and standard deviation.
The results showed that most of the
graduates had strengths in using Japanese for
general communication in listening, speaking,
reading and writing, but they could not use it
efficiently for business purposes, especially
speaking skills. Graduates’ facility of
communication in Japanese were highly
satisfied by most of employers.
เปรมวดี ณ นครพนม อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา,โทรศัพท์ 0-2160-1300
e-mail:p_nakornpanom@ssru.ac.th

However, working in Japanese firms, the
most important factor is not Japanese language
ability, but the ability to adapt to the cross–
cultural aspects of doing business with the
Japanese and the ability to solve problems
quickly were more important.
Keywords : language abilities, employment
opportunities, Japanese firms, Academic
Exchange Program
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เคยได้รับ
ทุนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่นและเพื่อศึกษา ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อความสามารถของบัณฑิตในการใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงาน
กลุ่มตัวอย่างคือ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เคยได้รับทุนโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่นระหว่างปี พ.ศ. 25472557 จานวน 18 คน และสถานประกอบการญี่ปุ่นที่ตั้ง
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยุธยา ระยอง
และชลบุรีที่รับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าทางาน
จานวน 11 แห่ง ใช้แบบสอบถามออนไลน์สอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
บัณฑิตส่วนใหญ่มี
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถใช้
ติดต่อสื่อสารทั่วไปในระดับมากทั้งทักษะการฟัง การ
อ่าน การพูด และการเขียน แต่ในการสื่อสารเชิงธุรกิจยัง
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ด้านนี้ (ศูนย์ภาษามูลนิธิญี่ปุ่น ,2002) การช่วยเหลือทาง
วิชาการ ของญี่ปุ่นนอกจาก ผ่านมูลนิธิญี่ปุ่นแล้วยังมี
ระดับสถาบันอีกด้วย เกิดการตื่นตัวพัฒนางานสอนของ
สถาบันราชภั ฏเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการรับความ
ช่วยเหลือด้านบุคลากร อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมา
ปฏิบัติงานสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีอาจารย์ไทย ไม่เพียงพอ
นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นทาให้
นักศึกษาในท้องถิ่นมีโอกาสเท่าเทียมกับนักศึกษาใน
เมืองใหญ่(เศกสิทธิ์ ปักษี, 2545) นักศึกษาได้มีโอกาสไป
ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผลสืบเนื่องจาก
คาสาคัญ : ความสามารถด้านภาษา โอกาสในการจ้าง ศาสตราจารย์ Horiuchi Tsutomu แห่งมหาวิทยาลัย
Kyoto University of Education ได้ริเริ่ม จัดทา
งาน บริษัทญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สภาสถาบัน
ราชภัฏกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในเขตคันไซ 6 แห่ง ได้
บทนา
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาของ
ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในธุรกิจต่างๆ
มากมายอย่างยาวนานต่อเนื่อง ส่งผลให้คนญี่ปุ่นจานวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างยิ่ง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
มากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้ง
นักธุรกิจ
นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ครอบครัวและผู้ติดตาม สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหนึ่ง
จากสถิติ ในปี 2557 ญี่ปุ่น ลงทุนโดยตรงในประเทศไทย สาขาวิชาที่นักศึกษามีโอกาสไปศึกษาภาษาและ
มากอันดับที่ 5 ของโลกด้วยมูลค่า ODI มากกว่า 5,155 วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น มีนักศึกษาได้รับทุน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯและยังเลือกให้ไทยเป็นศูนย์กระจาย รวม 31 คนนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นใน พ .ศ. 2546 นักศึกษา
สินค้าและข้อมูล SMEs-OTOP เป็นสาขาแรกใน
ต่างประเทศ (ภาวิณี เจริญยิ่ง ,2556) มีบริษัทญี่ปุ่นใน กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโครงการ
ประเทศไทยมากกว่า 7,000 แห่ง ด้วยเหตุนี้ความสนใจ ความร่วมมือทางวิชาการ ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
เรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในหมู่คนไทยจึง ขยายตัว ญี่ปุ่นจากประสบการณ์ตรงซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ใน
ขึ้น อย่างมาก จากที่ มีการ เรียนการสอน ภาษาญี่ปุ่นใน ตาราและในห้องเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็น ระยะเวลาไม่นาน
สถาบันอุดมศึกษา ชั้นนาได้ ขยายไปสู่สถาบันการศึกษา มีทั้ง 2 สัปดาห์ 3 เดือนและ 1 ปีแต่ก็ทาให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิด โลกทัศน์ของนักศึกษา ให้
แทบทุกระดับทั้งของรัฐและเอกชน รวมไปถึงโรงเรียน
กว้างขึ้น มีโอกาสรับรู้วิทยาการ ที่ ทันสมัยของญี่ปุ่น
สอนภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและการทางานของญี่ปุ่นซึ่ง
ตลาดแรงงานญี่ปุ่นในหลากหลายสาขาอาชีพ
นอกจากด้านธุรกิจแล้วประเทศญี่ปุ่นกับ ไทยยังมี สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนให้เกิด
ความร่วมมือ ทางวิชาการ มีการจัดตั้งมูลนิธิญี่ปุ่นสาขา ประโยชน์ต่อการทางานในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมาลงทุนใน
ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร ในปี ค.ศ.1973 และ ประเทศไทยอยู่เป็นจานวนมาก
จัดตั้งศูนย์ภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพในปี
การทางานในบริษัทญี่ปุ่น สิ่งสาคัญประการหนึ่ง
ค.ศ.1989 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น โอกาสในการเลือก
ภาษาญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน วิชาภาษาญี่ปุ่น ถูกกาหนดให้ ทางานกับองค์กร ต่างๆของ ญี่ปุ่น จะยิ่ง สูง หากมีผลการ
เป็น วิชาภาษาที่ ขาดแคลน ควรมีการพัฒนาบุคลากรใน สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
(Japanese
ไม่สามารถทาได้ดีมากนัก โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การพูดใน
การสื่อสารเชิงธุรกิจ ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่พึงพอใจ
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตในระดับมาก
แต่อย่างไรก็ตาม
การทางานในหน่วยงานญี่ปุ่น
นั้นความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่สิ่ง สาคัญที่สุด แต่
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคุณสมบัติ
ที่สาคัญที่หน่วยงานญี่ปุ่นต้องการมาก
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Proficiency Test) การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ทาให้
นายจ้างรับรู้ถึงความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น
การเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น และวัฒนธรรมองค์กรของ
ญี่ปุ่นก็มีความสาคัญมากเช่นเดียวกัน สาหรับบัณฑิตของ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งเคย
ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไทย -ญี่ปุ่นให้ไปศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เข้าไปปฏิบัติงานอยู่ใน
บริษัทต่างๆของญี่ปุ่นมากมาย ด้วยบริบทดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงต้องการ ศึกษา ว่าความสามารถ ในการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นของ บัณฑิต เป็นอย่างไรตามการรับรู้ของ
นายจ้าง และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อความสามารถ
ของบัณฑิต ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร โดยขอบเขตการศึกษาในครั้ง
นี้ศึกษาเฉพาะ บัณฑิตที่เคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไทยญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น
นิยามศัพท์
1.ความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึงกิจกรรม
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการและ /หรือการศึกษาระดับบุคคล
และสถาบัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
ในเขตคันไซของญี่ปุ่นภายใต้การประสานงานของKyoto
University of Education
2. นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึงนักศึกษาของ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับ
ทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 2 สัปดาห์ 3 เดือน และ1ปี
เพื่อไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัย
ญี่ปุ่นในเขตคันไซภายใต้การประสานงานของ Kyoto
University of Education ระหว่าง พ.ศ. 2547-2557
3. ทุนแลกเปลี่ยน หมายถึงทุนไปเรียนภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในเขตคันไซ
ของญี่ปุ่นภายใต้การประสานงานของ
Kyoto
University of Education ซึ่งมีระยะเวลา 2 สัปดาห์
3 เดือน และ 1 ปี

4.บัณฑิต หมายถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเคย
ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ 3 เดือน และ
1
ปี เพื่อ ไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ
มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในเขตคันไซภายใต้การประสานงาน
ของ Kyoto University of Education ระหว่าง พ.ศ.
2547-2557
5.ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึงหัวหน้า นายจ้าง และ
ผู้ประกอบการซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตของสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเคยได้รับทุน
แลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ 3 เดือน และ 1 ปีเพื่อ
ไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
ในเขตคันไซภายใต้การประสานงานของ
Kyoto
University of Educ ation ระหว่าง พ.ศ. 2547-2557
6.สถานประกอบการญี่ปุ่น หมายถึงหน่วยงาน
บริษัทหรือองค์กรของญี่ปุ่นที่รับบัณฑิตของสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเคยได้รับทุน
แลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ 3 เดือน และ 1 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 2547-เพื่อ ไปเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในเขตคันไซภายใต้การ
ประสานงานของ Kyoto University of Education
เข้าไปปฏิบัติงาน
เนื้อเรื่อง
1. แนวคิดเรื่องความพึงพอใจ
มีผู้ให้คานิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า เป็น
ความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ
(Shelly, 2536) เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองแล้ว
(ชริณี เดชจินดา, 2535) ความรู้สึกนี้จะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงก็ได้ การจะเข้าใจว่าความพึงพอใจเป็นอย่างไรนั้น
สามารถวัดได้ในลักษณะของทิศทาง ถ้าเป็นทิศทางบวก
แสดงว่ามีความรู้สึกที่ดีหรือพึงพอใจ แต่ถ้าทิศทางลบ
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แสดงถึงความรู้สึกที่ไม่ดีหรือไม่พอใจ (ถวิล ชาราโรจน์,
2536) ในการวัดความพึงพอใจนั้นสามารถใช้ได้หลายวิธี
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม จาก
ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้แต่จะรับรู้ได้ว่าเกิดความพึงพอใจขึ้นหรือไม่ต่อเมื่อ
บุคคลนั้นมีความรู้สึกด้านบวกต่อสิ่งนั้นและความรู้สึกนี้
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อบัณฑิตนั้น นรีนุช ดารงชัย( 2555) ได้ศึกษา
“ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้จบ
การศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย” พบว่า
ผู้ประกอบการคาดหวังบุคลากรที่มีความสามารถในการ
เข้าใจ ตัดสินใจ และนาภาษาญี่ปุ่น มาใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจและปฏิบัติจริงได้ถูกต้อง ไม่เน้นความสาคัญกับ
ระดับความสามารถและทักษะการใช้ภาษามากนัก
เนื่องจาก ผู้ประกอบการมองว่าภาษาญี่ปุ่นโดยรวมเป็น
เพียงพื้นฐานอย่างหนึ่งในการทางาน แต่สาหรับบัณฑิต
จะให้ความสาคัญกับ ระดับความสามารถและทักษะการ
ใช้ภาษามากที่สุด นับเป็นประเด็นที่มีความคิดเห็น
ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามทั้งบัณฑิตและผู้ประกอบการมี
ความเห็นตรงกันว่าต้องการให้มีการเรียนการสอนที่เน้น
การฝึกปฏิบัติและสามารถนาไปประกอบวิชาชีพได้
ในงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังและการพูดกับ
ความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย”(ธิติสรณ์ แสงอุไร , 2556) พบว่า บริษัท
ญี่ปุ่นมีความคาดหวังต่อบัณฑิตในความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาญี่ปุ่น และวิธีการทางานแบบญี่ปุ่น
นอกจากนั้นยังเห็นว่าบัณฑิตสามารถใช้ทักษะการฟัง
และการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ดี แต่ใน
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการ
ทางานบัณฑิตยังไม่สามารถทาได้ดีเท่าที่ควร แสดงให้
เห็นว่าบัณฑิตที่จบด้านภาษาญี่ปุ่นยังไม่สามารถนา
ภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการดาเนินธุรกิจและปฏิบัติจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จากงานวิจัยที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การ
ทางานในบริษัทญี่ปุ่น นอกจากจะใช้ความรู้ด้าน
ภาษาญี่ปุ่นแล้วยังจาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับระบบการทางาน
ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจหรือทางานร่วมกับ
ชาวญี่ปุ่นด้วย และที่สาคัญที่สุด ต้องสามารถนาความรู้
นั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อบัณฑิตได้มีการ ฝึกปฏิบัติในขณะที่เรียนให้
มากขึ้น
2. แนวคิดเรื่องตลาดแรงงานบัณฑิตและความ
ต้องการแรงงาน
ปัจจุบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยเติบโตอย่างมากในด้านปริมาณ ในปี พ .ศ.2555 มี
นักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 2,200,000 คน
โดยอัตราการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ แต่จากการ
สารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติปี พ .ศ. 2556 พบว่า
ยังมีการขาดแคลนแรงงานอยู่ สาเหตุหลักของอัตราการ
ว่างงาน คือ คุณภาพของแรงงานซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐาน
หรือไม่ตรงกับความต้องการ รวมถึงข้อมูลตลาดแรงงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ และการจับคู่แรงงานกับงานไม่ลงตัว
เช่น มีความต้องการแรงงานในที่แห่งหนึ่ง แต่มีคน
ต้องการงานทาที่อยู่อีกแห่งหนึ่ง (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์,
2557) จากกการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติใน
เดือนพฤษภาคม 2557 ปรากฏว่ามีกาลังแรงงาน
ประมาณ 38.37 ล้านคนเป็นผู้มีงานทา 37.76 ล้านคนผู้
ว่างงานจานวน 3.62 แสนคน (คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.9) และผู้รอฤดูกาล 2.47 แสนคน เมื่อ
พิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทางานพบว่า
เป็นผู้ที่ไม่เคยทางานมาก่อนมากที่สุด คือ 2.02 แสนคน
เคยทางานมาก่อน 1.60 แสนคน อยู่ในภาคการผลิต
จานวน 0.51 แสนคนและภาคเกษตรกรรมจานวน 0.37
แสนคนซึ่งน้อยที่สุด และเป็นที่น่าสังเกตว่าในจานวนผู้ที่
เคยทางานมาก่อนอยู่ในภาคการบริการและการค้ามาก
ที่สุดจานวน 0.72 แสนคน
ในด้านความต้องการแรงงานในเดือนมิถุนายน
2557 ปรากฏว่ามีสถานประกอบการแจ้งตาแหน่งงาน
ว่างมายังหน่วยงานของกรมการจัดหางานจานวน
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27,408 อัตราโดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ56.96 (กรมการจัดหางาน ,2557)ความต้องการ
แรงงานจาแนกตามประเภทอาชีพพบว่าอาชีพงาน
พื้นฐาน (แรงงานด้านการประกอบแรงงานบรรจุภัณฑ์ )
มีความต้องการแรงงานมากที่สุดจานวน 7,963 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 29.05 รองลงมาได้แก่พนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาดจานวน 5,568 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 20.32 และเสมียนเจ้าหน้าที่จานวน
4,431 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.17
จากรายงานฉบับเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นสถิติ
อัตราการว่างงานรายเดือนเปรียบเทียบกับปี พ
.ศ.
2554–2557 ปรากฏว่า อัตราการว่างงานจะสูงที่สุด
ในช่วงต้นปีเนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูการเกษตรทาให้มีผู้
ว่างงานจากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นและปรับตัวลดลงต่าสุด
ในช่วงปลายปีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในภาคเกษตรกรรม และสถานประกอบการจะเร่งผลิต
สินค้าและบริการเพื่อจาหน่ายให้ทันในช่วงเทศกาล
คริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ทาให้มีการจ้างงานเพิ่มมาก
ขึ้น จานวนผู้ว่างงานจึงลดต่าลงกว่าช่วงต้นปีและกลางปี
จากสถานการณ์การว่างงานดังกล่าวทาให้เห็นได้
ว่า ผู้ที่มีโอกาสได้งานสูงคือผู้ที่ต้องการทางานในภาคการ
ผลิตและบริการและอยู่ในช่วงปลายปี แต่ผู้สาเร็จ
การศึกษาจะอยู่ช่วงต้นปีจึงทาให้ความต้องการแรงงาน
และกาลังแรงงานไม่ลงตัวกัน บัณฑิตอาจมีช่วงเวลา
ว่างงานนานขึ้นหากต้องการทางานในภาคผลิตและ
บริการ
เมื่อมองภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่
ในประเทศไทยซึ่งมีมากถึง 1,458 แห่ง ดังที่กล่าวมาใน
ตอนต้น แสดงให้เห็นว่าความต้องการแรงงานของบริษัท
ญี่ปุ่นในประเทศไทยยังจะคงเพิ่มสูงขึ้น และผู้ที่มีความรู้
ภาษาญี่ปุ่นย่อมเป็นที่ต้องการและมีโอกาสในการทางาน
สูงเนื่องจากนอกเหนือจากความรู้ความสามารถทาง
เทคนิคและเทคโนโลยีแล้ว ความสามารถด้านภาษาก็
เป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งที่ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่นต้องการ (盤谷日本人商工会議
所, 2006.อ้างในธิติสรณ์ แสงอุไร , 2556) ดังนั้น ผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นจะมีข้อได้เปรียบ
ในการทางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
3. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์กรญี่ป่น
วัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมในหน่วยงานมี
บทบาทที่ไม่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมทางสังคมเพราะ
ต่างก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือสังคม เป็นที่
ยึดถือและยอมรับเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรนั้น และ
เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการองค์กร(บุญ
คลี ปลั่งศิริ , 2548) วัฒนธรรมองค์กร มักไม่เขียนไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรแต่เป็นที่รับรู้ของบุคคลในองค์กร เป็น
ค่านิยมที่ยึดถือร่วมกันมีผลต่อความผูกพัน ของบุคคลใน
องค์กรและนาไปสู่การมีรูปแบบในการทางานที่เน้น
ความร่วมมือและการทางานเป็นทีมซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนา ความสาเร็จและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีวัฒนธรรมองค์กร
เข้มแข็งและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สาหรับวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นที่เสนอไว้
งานวิจัยของ William G. Ouchi เจ้าของทฤษฎี Z(อ้าง
ในสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2548) ซึ่งอธิบายโครงสร้างตาม
การจัดการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบ
สหรัฐอเมริกากับการบริหารแบบญี่ปุ่น สามารถสรุปได้
ว่ามีลักษณะ 7 ประการ คือ มีความผูกพันต่อพนักงาน
มีการประเมินผล มีเส้นทางของอาชีพ มีการควบคุม มี
การตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงาน
ดังที่สรุปได้ต่อไปนี้
มีความผูกพันต่อพนักงาน เนื่องจากระบบการ
จ้างงานตลอดชีพ ทาให้ พนักงานรู้สึกมีความมั่นคง มี
ความรักและผูกพันกับบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนงานบ่อยๆ
และไม่กังวลว่าจะถูกปลดออกจากงาน
มีการประเมินผล ในการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานและผู้บริหารใช้วิธีประเมินผลงานที่
เกิดขึ้นในระยะยาวทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การที่
บุคคลหนึ่งจะก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจึงต้องใช้
เวลานาน
มีเส้นทางของอาชีพ บุคลากรสามารถโยกย้าย
ตาแหน่งงานได้หลายครั้งและหลากหลายหน้าที่ใน
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เส้นทางอาชีพของตนเพื่อการเรียนรู้และประสบการณ์
องค์กร
มีการควบคุม ใช้วัฒนธรรมองค์กร เป็นกลไกใน
การควบคุมและ การบริหารองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า
ผู้บริหารต้องเรียนรู้กลไกดังกล่าวจากวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานในองค์กรของตนและสามารถสื่อสารสิ่งที่
ผู้บริหารระดับสูงคาดหวังในผลงานไปยังบุคลกรต่างๆได้
การตัดสินใจ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจโดยกลุ่มหรือคณะกรรมการ
โดยทุกคนจะได้รับแจ้งข้อมูลเอกสารอย่างครบถ้วน
ประกอบการตัดสินใจ
มีความรับผิดชอบ การตัดสินใจและความ
รับผิดชอบเป็นของคู่กัน ในองค์กรญี่ปุ่น เมื่อกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจก็ต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ด้วย
มีการดูแลพนักงาน พนักงานได้รับการเอาใส่ใจ
และดูแลเป็นอย่างดีในทุกด้านตลอดชีวิตการทางาน
ทั้งตัวพนักงานและครอบครัวของพนักงานเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน
ด้วยลักษณะวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นดัง กล่าว
จึงสามารถ พัฒนาได้ตลอดเวลาทั้งตัวบุคคลและองค์กร
ความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิตการทางาน เมื่อเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งแล้วก็
สามารถหมุนเวียนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ ต้องปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ ไม่ยึดติดอยู่กับงานใดงาน
หนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง จึงทาให้มองได้ว่าองค์กรของญี่ปุ่น
ให้ความสาคัญกับการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
หรือวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากเพราะสิ่งนี้
จะเป็นจะเป็นตัวช่วยที่สาคัญให้ทุกคนในองค์กรก้าวเดิน
ไปพร้อมกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานและเป็นในทิศทาง
เดียวกันนั่นคือไปสู่ความสาเร็จของงานและความมั่นคง
ก้าวหน้าขององค์กร
ส่วนเพ็ชรี รูปะวิเชตร์(2554) ได้กล่าวถึงลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นว่ามีลักษณะที่สาคัญ
9
ประการ คือ ยึดระบบอาวุโส ให้ความสาคัญกับบุคลากร
ในองค์กร ตัดสินใจเป็นกลุ่ม เน้นคุณภาพ เน้นให้
บุคลากรเรียนรู้และพัฒนา มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน มี

การวางแผนระยะยาว มีความยืดหยุ่น และให้ของขวัญ
แก่กัน วัฒนธรรมองค์กรแต่ละข้อสรุปได้ ดังนี้
ยึดระบบอาวุโส ตาแหน่งงานและค่าจ้าง ใน
องค์กรญี่ปุ่น มีการไต่ระดับสูงขึ้นตามอายุการทางานใน
องค์กร รุ่นพี่รุ่นน้องจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยรุ่นพี่เป็นผู้ที่สอนงานให้รุ่นน้องรวมทั้งช่วยเหลือด้าน
อื่นๆที่นอกเหนือเรื่องการงาน ระบบอาวุโสนี้ทาให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่กับองค์กรไปนานๆ
ให้ความสาคัญกับบุคลากรในองค์กร การให้
ความสาคัญนี้เริ่มตั้งแต่การสมัครงาน กระบวนการ
คัดเลือกจนกระทั่งเข้ามาปฏิบัติงาน ให้โอกาสคนที่ไม่มี
ทักษะและประสบการณ์มาก่อน เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กร
แล้วจะมีระบบการดูและการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติและเอาใจใส่ต่อ
บุคลากรเหมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งเรื่องการ
งาน สุขภาพและเรื่องส่วนบุคคล
ตัดสินใจเป็นกลุ่ม บุคลากรทุกคนจะมีความเท่า
เทียมกันในการตัดสินใจ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารให้
โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นที่จะส่งผลดีต่อ
องค์กร ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
องค์กร เป็นกระบวนการทางานแบบกลุ่ม
เน้นคุณภาพ ในการทางานให้ความสาคัญกับ
กระบวนการทางานทุกขั้นตอน เป็นการกระตุ้นให้ทั้ง
ผู้บริหารและบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ทุกคนร่วมกันหา
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ส่งเสริมวัฒนธรรมรัก
การแข่งขันเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีกว่าคู่แข่งเสมอ
เน้นให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนา
ในการทางาน
ในองค์กร บุคลากรทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศซึ่งบาง
องค์กรใช้เวลานานหลานเดือน มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ รวมทั้งมีการสอนงานจากพี่เลี้ยงหรือ
หัวหน้างาน และบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ความรู้ต่างๆอย่างน้อยปีละครั้ง
มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
การหมุนเวียน
เปลี่ยนงานทาให้บุคลกรได้เรียนรู้งานใหม่ๆ ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
บุคลากรทุกคนที่มีความชานาญงานด้านนั้นๆก่อนจะ
โยกย้ายไปทาในตาแหน่งใหม่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับ
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บุคลากรที่เข้าทางานใหม่ในตาแหน่งนั้น หลังจากนั้น
ตนเองก็ไปเรียนรู้งานในหน้าที่ใหม่ เป็นการทาให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีการวางแผนระยะยาว
องค์กรเน้นการ
วางแผนระยาวเพื่อป้องการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจ
นามาสู่การสูญเสียศักยภาพการแข่งขัน ในองค์กรจะจัด
ประชุมกันตลอดเวลาเพื่อวางแผนและเน้นคุณภาพ
ควบคู่กันไป
มีความยืดหยุ่น
การทางานในองค์กรมีการ
กระจายอานาจ แต่ละแผนกทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ มี
การประสานงานกันเป็นอย่างดีจึงทาให้การทางานมี
ความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ แต่ยัง
ยึดกฎระเบียบขององค์กรไว้อย่างเคร่งครัด
ให้ของขวัญแก่กัน
นอกจากการให้ของขวัญที่
ปฏิบัติกันทั่ว ไปในสังคมแล้ว ในการทางานการ ติดต่อ
ธุรกิจ หรือทาธุรกิจร่วมกันก็มีการให้ชองขวัญ รวมถึง
การที่รุ่นพี่ หัวหน้าหรือผู้บริหารพาผู้ใต้บังคับบัญชาไป
สังสรรค์หลังเลิกงานเป็นเรื่องปกติที่ทากันเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นที่กล่าวมาเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในการทางานของคนญี่ปุ่นซึ่ง
สามารถผลักดันให้องค์กรสร้างผลงานที่ชัดเจน ประสบ
ความสาเร็จและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มั่นคงและ
ต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร บุคลากรได้รับ
การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมี
ความสาคัญต่อการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย มีความรัก
และผูกพันต่อองค์กรไม่คิดลาออกไปอยู่ที่อื่น ทาให้
สามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ นับเป็น
จุดแข็งของวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น แต่ในขณะเดียวกันก็
สร้างความกดดัน และความเครียดให้กับบุคลากรเป็น
อย่างมาก นับเป็นความท้าทายให้กับบุคลากรที่เข้า
ปฏิบัติงานใหม่หรือบุคลากรชาวต่างชาติว่าจะปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมองค์ได้มากน้อยเพียงใด และวัฒนธรรม
องค์กรบางอย่าง อาจ ต้องมีการปรับตัว ให้เข้ากับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคสังคม
ปัจจุบัน
4.แนวคิดเรื่องความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น

บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เมื่อต้องการรับสมัครบุคคล
เข้าทางานมักจะกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ประการ
หนึ่งว่า มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
(Japanese
Language Proficiency Test) ระดับ 2 ซึ่งการสอบนี้
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลและรับรอง
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ แบ่งระดับ
ความยากง่ายออกเป็น 5 ระดับ คือ N1- N5 โดยระดับ
N1เป็นระดับสูงสุด
การสอบผ่านแต่ละระดับเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาคาอธิบาย
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของแต่ระดับ พบว่าเป็น
การวัดความสามารถในการสื่อสารเพื่อประกอบภารกิจ
ต่างๆในชีวิตประจาวันด้วยการใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยให้
ความสาคัญกับการ “อ่าน”และ “การฟัง” ( Japan
Foundation, 2010) ในทุกระดับ จากการวิเคราะห์
คาอธิบายความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสมัคร
งานในบริษัทญี่ปุ่น มาก 3 ระดับคือ ระดับ N2, N3 และ
N4 พบว่า การที่บุคคลจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการ
สื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงานนั้น
จาเป็นต้องฟังได้ อ่านได้ ทักษะการฟังและการอ่านเป็น
ทักษะที่สาคัญที่สุด ผู้ปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องสิ่งแรกคือต้องฟังได้ หรือฟังเข้าใจ หากฟังได้ก็จะ
ทาให้รับรู้หรือเข้าใจสิ่งที่ได้ยิน สามารถตีความได้ จับ
ใจความได้และนาไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง ส่วนการอ่าน
เป็นทักษะที่รวมทักษะหลายด้านเข้าด้วยกันทั้งทักษะ
ความคิดและทักษะทางไวยากรณ์ ต้องค้นหาความหมาย
และต้องจับใจความ ในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติต้อง
สามารถอ่านข้อมูลข่าวสารแล้วเข้าใจ จับประเด็นสาคัญ
ได้ ต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นต้องการสื่อสารอะไรแก่เรา
5. แนวคิดเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏและญี่ปุ่น
สืบเนื่องมาจากที่สถาบันราชภัฏสามารถเปิด
สอนระดับอุดมศึกษา มีโปรแกรมวิชาและรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยของ
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รัฐอื่นๆ รวมทั้งนโยบายการศึกษาของรัฐสมัยรัฐบาลนาย
บรรหาร ศิลปอาชาที่ต้องการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดับพื้นฐาน ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดวิทยาการ มีการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับต่างประเทศที่มีความ ก้าวหน้าทั้งทาง
เทคโนโลยีและการศึกษา เน้น การรับความช่วยเหลือ
ด้านบุคลากรและอาสาสมัครชาวต่างประเทศมาช่วย
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประเทศญี่ปุ่นเป็น
ประเทศหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือสถาบันราชภัฏและมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกันมากที่สุด
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มตั้งแต่ยังเป็นสถาบันราช
ภัฏโดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏกับประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มส่งอาจารย์
ไปฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นใน ค.ศ.1981ซึ่งต่อมา
ได้ขยายไปหลายสาขาวิชาภายใต้การประสานงานของ
ศาสตราจารย์ Horiuchi Tsutomu แห่งมหาวิทยาลัย
Kyoto University of Education (เศกสิทธิ์ ปักษี
,2545) และต่อมามีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้ไปศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่นักศึกษา
ได้รับโอกาสนั้น นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้รับ
ทุนแลกเปลี่ยนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นใน
เขตคันไซ 6 แห่งซึ่งปัจจุบันมี 3 แห่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาของสาขาวิชาได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ
ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานั้นมีทั้ง
โครงการระยะสั้น 2 สัปดาห์ 3 เดือน และ1 ปี โดย
โครงการระยะสั้น 2 สัปดาห์ มีนักศึกษาได้รับทุนจานวน
24 คน (2549 – 2557) โครงการระยะสั้น 3 เดือน มี
นักศึกษาได้รับทุนจานวน 4 คน (2547-2548) และ
โครงการ 1 ปีมีนักศึกษาได้รับทุนจานวน 3 คน รวม
นักศึกษาได้รับทุนทั้งหมด 31 คน

จึงกล่าวได้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยญี่ปุ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
ในเขตคันไซ ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทางานใน บริษัท ของ
ญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง
วิธีการศึกษาหรือการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนั นทาที่ เคยได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่นภายใต้การประสานงานของ Kyoto
University of Education ระหว่าง พ.ศ. 2547-2557
จานวน 27 คนและกลุ่มผู้ ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นหัวหน้า
นายจ้าง ผู้ประกอบการที่ทางานร่วมกับบัณฑิตซึ่งมี
สานักงานหรือสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อยุธยา ระยองและชลบุรี เป็นการศึกษา
ในภาพรวมไม่ได้จาแนกตามประเภทของธุรกิจ
1.การรวบรวมข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูล ใช้ แบบสอบถาม 2 ชุด
สาหรับกลุ่ม บัณฑิต 1 ชุดและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 1 ชุด
จัด ส่งไปยังกลุ่ม ตัวอย่างโดยตรง ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยแนบURLแบบสอบถามไปให้ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถทาในระบบออนไลน์แล้วส่งกลับ
มาทันทีเมื่อทาเสร็จ โดยดาเนินการระหว่างวันที่ 25
พฤษภาคม 2558 ถึง 12 มิถุนายน 2558
แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง
3)
ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามสาหรับผู้ใช้บัณฑิต แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนเช่นกัน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไป 2) แบบสอบถามความพึงพอใจในความสามารถ
ของบัณฑิต 3) ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามในส่วนที่ 2
นั้นให้บัณฑิตประเมินความสามารถของตนเอง และผู้ใช้
บัณฑิตประเมินความสามารถของบัณฑิตโดยใช้คาถาม
เหมือนกัน ถามเกี่ยวกับความสามารถ 4 ด้าน คือ
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ความสามารถในการ
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เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความสามารถในการประสานงาน
ความสามารถในการบริหารจัดการซึ่งแต่ละข้อ
ประกอบด้วยข้อย่อย ดังนี้
1)ความสามารถในการใช้ภาษา ญี่ปุ่น 10 ด้าน
คือ การฟัง ในการสื่อสารทั่วไป การพูดใน การสื่อสาร
ทั่วไป การอ่านใน การสื่อสารทั่วไป การเขียนใน การ
สื่อสารทั่วไป การฟังในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การพูดใน
การสื่อสารเชิงธุรกิจ การอ่านในการสื่อสารเชิงธุรกิจ
การเขียนในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การแปลแบบล่าม และ
การแปลเอกสาร
2) ความสามารถในการเข้าใจวัฒนธรรม ญี่ปุ่น
จานวน 5 ด้าน คือ รูปแบบการสื่อสาร ที่เป็น คาพูดและ
ท่าทางการแสดงออก วัฒนธรรมทั่วไปของคนญี่ปุ่น
วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่น
การปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3) ความสามารถในการประสานงาน 3 ด้าน คือ
มีความคล่องแคล่วในการทางานกับคนญี่ปุ่น มีความ
รวดเร็วในการดาเนินการต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยาใน
การประสานงานต่างๆ
4) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3 ด้าน
คือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ วางแผนการทางานอย่าง
เป็นระบบ บริหารเวลาได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้สารวจข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตแล้วส่ง
แบบสอบถามไปให้ บัณฑิตโดยตรงท างจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์โดยแนบURLแบบสอบถามไปด้วยจานวน
27 ชุด ดาเนินการระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ถึง 12 มิถุนายน 2558 และได้รับการตอบกลับมา 18
ชุด ส่วน กลุ่ม ผู้ใช้บัณฑิตซึ่ง ประกอบด้วยหัวหน้า
นายจ้าง และ ผู้ประกอบการ ทั้งชาวไทยและ ชาวญี่ปุ่น
ผู้วิจัย ได้ ติดต่อผ่านบัณฑิตที่ ปฏิบัติงาน อยู่ให้เป็นผู้
ประสานงานให้ ในการตอบแบบสอบถามให้เป็น ความ
สมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจัด ส่ง แบบสอบถาม
ไปให้ โดยตรงทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์โดยแนบ URL
แบบสอบถามไปให้จานวน 17 ชุด ได้รับตอบกลับมา 11
ชุด ดาเนินการระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง
12 มิถุนายน 2558 เป็นนายจ้างชาวญี่ปุ่น 1 คน และ

เป็นหัวหน้าคนไทยที่ทางานร่วมกับคนญี่ปุ่นและบัณฑิต
จานวน 10 คน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับ ข้อมูลทั่วไปของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตวิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ และ
ค่าความถี่ ความพึงพอใจต่อความสามารถด้านต่างๆของ
บัณฑิตใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตต่อ ความสามารถ ด้านต่างๆด้วย
ค่าร้อยละ และค่าความถี่ ส่วนการวัด ระดับความพึง
พอใจใช้เกณฑ์การวัดตามแบบ Likert Scales 5 ระดับ
ผลการดาเนินงาน
1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบัณฑิต
1.ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต
บัณฑิต ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26 - 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาคืออายุ 20 – 25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และมากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.11
ส่วนใหญ่จบ การศึกษา เมื่อปีพ.ศ. 2551 คิดเป็น ร้อยละ
16.67 ซึ่งเท่ากับ ปีพ.ศ. 2552 ปีพ.ศ. 2556 และปีพ.ศ.
2557 รองลงมาคือ ปีพ.ศ. 2550 คิดเป็น ร้อยละ 11.11
ซึ่งเท่ากับปีพ.ศ. 2554 และรองลงมาอีกคือ ปีพ.ศ. 2553
และปีพ.ศ. 2555 คิดเป็น ร้อยละ 5.55 เท่ากัน ตาแหน่ง
หรืองานที่รับผิดชอบ 3 อันดับแรก คือ อาชีพอื่นๆ แต่
ไม่ได้ระบุว่าเป็นอาชีพอะไร คิดเป็น ร้อยละ 38.89
รองลงมาคือล่ามหรือนักแปล คิดเป็น ร้อยละ 22.22 ผู้
ประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 นอกจากนั้นมีอาชีพ
นักขาย คิดเป็น ร้อยละ 11.11 บริหารหรือผู้จัดการร้อย
ละ 5.56 และเลขานุการ ร้อยละ 5.55 ประเภทธุรกิจ
ของหน่วยงานที่บัณฑิตส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ คือ ผู้ผลิต
คิดเป็น ร้อยละ 55.57 รองลงมาคือ ธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ
22.22 ธุรกิจบริการ ร้อยละ 11.11 ส่วนธุรกิจนายหน้า
และหน่วยงานราชการ คิดเป็น ร้อยละ 5.55 เท่ากัน
หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบัณฑิต ส่วนใหญ่ มี
ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมา
คือ คนไทยคิดเป็น ร้อยละ 33.33 และคนญี่ปุ่น คิดเป็น
ร้อยละ 27.78 ประสบการณ์การทางานของบัณฑิต ส่วน
ใหญ่ คือ 2 – 3 ปี คิดเป็น ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ
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มากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.77 และ10 - 12 เดือน ความสามารถของตนเองในระดับมาก คือ การฟัง ในการ
คิดเป็น ร้อยละ 16.67 ส่วน 4 - 5 ปี คิดเป็น ร้อยละ สื่อสารทั่วไป การอ่านในการสื่อสารทั่วไป และการพูดใน
11.11 ส่วนผู้ที่เริ่มทางานมีอายุการทางานน้อยกว่า 3 การสื่อสารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 85.56, 84.44 และ
เดือนมีร้อยละ 5.56 เท่ากับ ผู้ที่ทางาน 4 - 9 เดือน 81.11 ตามลาดับ ส่วนที่พึงพอใจในระดับปานกลาง คือ
การฟังในการสื่อสารเชิงธุรกิจ และการเขียนในการ
อัตราส่วนการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางาน ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาญี่ปุ่นเป็นประจา คิดเป็น ร้อยละ 61.10 รองลงมา สื่อสารเชิงธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 68.89 และ 66.67
คือ ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเลย คิดเป็น ร้อยละ 16.67 และใช้ ตามลาดับ
เมื่อมองในด้านความสามารถในการสื่อสารทั่วไป
ภาษาญี่ปุ่นบ่อยมาก คิดเป็น ร้อยละ 11.11 ส่วนผู้ที่ ใช้
พบว่าบัณฑิตพึงพอใจความสามารถด้านการเขียนน้อย
ภาษาญี่ปุ่นเป็นบางครั้ง มี ร้อยละ 5.56 และใช้
ภาษาญี่ปุ่น ครึ่งต่อครึ่งมีร้อย ละ 5.56 ระดับความรู้ ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.72 ส่วนความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสมัครงาน ส่วนใหญ่ใช้ระดับ N2 เชิงธุรกิจมีความพึงพอใจด้านการเขียนและการฟังน้อย
คิดเป็น ร้อยละ 38.89 รองลงมาคือ ระดับ N3 คิดเป็น ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.33 และ 3.44 ตามลาดับ แสดงให้เห็น
ร้อยละ 22.22 ไม่ใช้ เลย คิดเป็น ร้อยละ 22.22 และ ว่าบัณฑิตมองตนเองว่ายังมีความสามารถด้านการเขียน
ระดับ N4 คิดเป็น ร้อยละ 16.67 ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ไม่เพียงพอไม่ว่าจะเพื่อการสื่อสารทั่วไปหรือเพื่อการ
ในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ใช้ทักษะการฟัง มากที่สุด คิด สื่อสารเชิงธุรกิจ แต่สาหรับด้านการฟังบัณฑิตมองว่าไม่
เป็น ร้อยละ 72.22 รองลงมาคือ ทักษะการพูด และ มีปัญหาในการสื่อสารทั่วไป แต่ยังทาได้ไม่ดีสาหรับการ
ทักษะด้านวัฒนธรรมในการทางาน คิดเป็น ร้อยละ สื่อสารในเชิงธุรกิจ
3. ความพึงพอใจด้านความสามารถในการเข้าใจ
66.66 เท่ากัน นอกจากนั้น ทักษะการอ่าน และทักษะ
การเขียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากัน ทักษะการแปล วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ด้านความสามารถ ในการเข้าใจวัฒนธรรม ญี่ปุ่น
แบบล่าม คิดเป็น ร้อยละ 44.44 ส่วนทักษะที่ใช้น้อย
ซึ่งจาแนกเป็น 5 ข้อ คือ รูปแบบการสื่อสาร ที่เป็น คาพูด
ที่สุดคือ การแปลเอกสาร คิดเป็น ร้อยละ 33.33
และท่าทางการแสดงออก วัฒนธรรมทั่วไปของคนญี่ปุ่น
ความสามารถที่นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นที่ช่วยในการ
วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่น
การปรับตัวให้เข้ากับ
สมัครงานหรือปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ คือ ภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ คิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ร้อยละ 66.66 และการบริหารจัดการ คิดเป็น ร้อยละ พบว่า ในภาพรวมบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
33.33
ค่าเฉลีย่ 4.14 ส่วนในประเด็นย่อยบัณฑิตส่วนใหญ่ พึง
2. ความพึงพอใจ ด้านความสามารถ ในการใช้ พอใจในระดับมากทุกข้อ โดย
3 อันดับแรก คือ
ภาษาญี่ปุ่น
วัฒนธรรมทั่วไปของคนญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 85.56
ความสามารถ ด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นจาแนก
วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 84.44 และ
ออกเป็น 10 ด้าน คือ การฟัง ในการสื่อสารทั่วไป การ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร คิดเป็นร้อยละ
พูดในการสื่อสารทั่วไป การอ่านในการสื่อสารทั่วไป การ 82.22 ซึ่งเท่ากับ รูปแบบการสื่อสาร ทั้งด้วยวาจาและ
เขียนในการสื่อสารทั่วไป การฟังในการสื่อสารเชิงธุรกิจ กริยาท่าทาง ส่วนการเข้าใจ ภูมิหลัง ทาง สังคม และ
การพูดในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การอ่านในการสื่อสารเชิง วัฒนธรรมญี่ปุ่น บัณฑิตพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.00
ธุรกิจ การเขียนในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การแปลแบบ
ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆ บัณฑิตมองว่าตนเองยัง
ล่าม และการแปลเอกสาร
มีความสามารถน้อยกว่าในประเด็นอื่นๆ
ในภาพรวมบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย 3.72 โดย 3 อันดับแรกที่บัณฑิตพึงพอใจใน
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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4. ความพึงพอใจด้านความสามารถในการ
ประสานงาน
ความสามารถในการประสานงานซึ่ง จาแนกเป็น
3 ข้อ คือ มีความคล่องแคล่วในการทางานกับคนญี่ปุ่น
มีความรวดเร็วในการดาเนินการต่างๆ มีความถูกต้อง
แม่นยาในการประสานงานต่างๆ พบว่า ในภาพรวม
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04
ส่วนในข้อย่อยมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดย
พึงพอใจที่มีความคล่องแคล่วในการทางานกับคนญี่ปุ่น
มีความรวดเร็วในการดาเนินการต่างๆ และมีความ
ถูกต้องแม่นยาในการประสานงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ
83.33, 81.11 และ 78.00 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
ในการประสานงานบัณฑิตสามารถทางานกับคนญี่ปุ่นได้
อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว แต่ยังมีจุดอ่อนคือความ
ถูกต้องแม่นยาในการประสานงานต่างๆ
5 ความพึงพอใจด้านความสามารถในการ
บริหารจัดการ
ความสามารถในการบริหารจัดการซึ่งจาแนก
ออกเป็น 3 ข้อ คือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ วาง
แผนการทางานอย่างเป็นระบบ บริหารเวลาได้ พบว่า
ในภาพรวมบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 ในข้อย่อยๆมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกข้อ โดยบัณฑิตส่วนใหญ่พึงพอใจเรื่อง บริหารเวลาได้
คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมา คือ วางแผนการทางาน
อย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คิดเป็นร้อย
78.89 เท่ากัน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่ มีระดับตาแหน่งในองค์กร
เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างาน คิดเป็น ร้อยละ
54.55 รองลงมาคือ ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้จัดการ
คิดเป็นร้อยละ 27.27 และผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของ
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ลักษณะหน่วยงานส่วนใหญ่
เป็นผู้ผลิต คิดเป็น ร้อยละ 36.37 รองลงมาคือ ธุรกิจ
บริการ คิดเป็น ร้อยละ 27.27 และหน่วยงานราชการ
ร้อยละ 18.18 ซึ่งเท่ากับหน่วยงาน อื่นๆ ซึ่งไม่ระบุ

ตาแหน่งงานที่บัณฑิตรับผิดชอบในบริษัท ส่วนใหญ่เป็น
ล่ามและนักแปล คิดเป็น ร้อยละ 36.37 รองลงมาคือ
อื่นๆไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 27.27 รองลงมาอีกมีจานวน
เท่ากันคือ นักขาย ผู้ประสานงาน ผู้จัดการ และง าน
บริการ คิดเป็น ร้อย 9.09 เท่ากัน บัณฑิตส่วนใหญ่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายจ้างโดยตรง คิดเป็น ร้อยละ
81.81 และไม่ใช่คิดเป็นร้อยละ 18.19 ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานอยู่กับบัณฑิต ส่วนใหญ่ คือ 10 – 12 เดือน
และ 2 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.27 เท่ากัน รองลงมา
คือ มากกว่า 3 ปีและน้อยกว่า 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ
18.19 เท่ากัน และ 6 – 9 เดือน คิดเป็นร้อยละ 9.09
2 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตตามความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต ด้านความสามารถ ในการใช้ภาษา ญี่ปุ่นซึ่ง
จาแนกออกเป็น 10 ข้อเหมือนกับที่สอบถามบัณฑิต
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
3.89 สาหรับในข้อย่อยๆ ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในระดับ
มากทุกข้อโดย 3 ลาดับแรกที่พึงพอใจ คือ การฟังในการ
สื่อสารทั่วไป มีร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ การพูด ใน
การสื่อสารทั่วไป และการอ่านในการสื่อสารทั่วไป มีร้อย
ละ 82.00 เท่ากัน และ การเขียนในการสื่อสารทั่วไป มี
ร้อยละ 80.00 ที่พึงพอใจ เมื่อมองความสามารถการใช้
ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละด้าน คือในการสื่อสารทั่วไป ในการ
สื่อสารเชิงธุรกิจ และในด้านการแปล พบว่าผู้ใช้บัณฑิต
พึงพอใจความสามารถของบัณฑิตในการสื่อสารทั่วไป
มากกว่าด้านอื่นๆ
สาหรับการสื่อสารในเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พบว่าผู้ใช้
บัณฑิตร้อยละ 74.00 พึงพอใจความสามารถในการฟัง
การอ่าน และการเขียนเท่ากัน แต่ด้านการพูด พึงพอใจ
น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.67
ส่วนในเรื่องการแปล ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ทั้งการแปลแบบล่าม และการแปลเอกสาร เท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 78.00 ถึงแม้ว่าในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจ ด้านความสามารถในการใช้ภาษา ญี่ปุ่น
ของบัณฑิตในระดับมาก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทักษะการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการ
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เขียน แม้จะมีความพึงพอใจระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ย พบว่าอยู่ในระดับที่ต่ากว่าทักษะการสื่อสาร
ทั่วไปและทักษะการแปล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดใน
การสื่อสารเชิงธุรกิจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.67
3. ความพึงพอใจ ต่อบัณฑิตใน การเข้าใจ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อ ความสามารถ
ในการ เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นของบัณฑิตซึ่งจาแนก
ออกเป็น 5 ด้าน พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจความสามารถในการเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย ผู้ใช้
บัณฑิต พึงพอใจการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมามี 3 อันดับ
เท่ากันที่พึงพอใจในระดับมาก คือ รูปแบบการสื่อสารทั้ง
ด้วยวาจาและกริยาท่าทาง วัฒนธรรมทั่วไปของคนญี่ปุ่น
และวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่น ส่วนภูมิหลัง ทางสังคม
และวัฒนธรรม ญี่ปุ่น พึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
78.00
4. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในการประสานงาน
ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อ ความสามารถ
ในการประสานงานของบัณฑิตซึ่งจาแนกออกเป็น 3
ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย ปรากฏว่า
ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน โดย
เรียงตามลาดับ คือ มีความพึงพอใจที่มีความคล่องแคล่ว
ในการทางานกับคนญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่ง
เท่ากับมีความรวดเร็วในการดาเนินการต่างๆ และพึง
พอใจที่มีความถูกต้องแม่นยาในการประสานงานต่างๆ
คิดเป็นร้อยล ะ 78.00 เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้บัณฑิต
สามารถทางานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว แต่ในด้าน
ความถูกต้องแม่นยายังมีระดับที่น้อยกว่าด้านอื่นๆ
5. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในการบริหารจัดการ
ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10
สาหรับประเด็นย่อยทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยพึงพอใจที่ วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ

คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ บริหารเวลาได้ คิด
เป็นร้อยละ 82.00 และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ คิดเป็น
ร้อยละ 80.00
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ระหว่างบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
1. ความพึงพอใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน มีเพียง 2 ข้อ
ย่อยที่ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมากกว่า คือ การฟัง
ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ และการเขียนในการสื่อสารเชิง
ธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของบัณฑิตในด้าน
ความสามารถ ในการใช้ ภาษาญี่ปุ่นเป็นไปตามที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการโดยเฉพาะเพื่อการสื่อสารทั่วไปทั้งด้าน
การฟัง การพูดการอ่าน การเขียน แต่สาหรับด้านการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะการฟังและการเขียน
บัณฑิตมองว่าตนเองยังมีความสามารถไม่มากนัก
ในขณะที่ผู้ใช้บัณฑิตมองว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ในทางตรงกันข้ามด้าน การพูดในการสื่อสารเชิงธุรกิจ ซึ่ง
บัณฑิตมองว่าตนเองทาได้ดีกว่าการฟัง แต่ผู้ใช้บัณฑิต
กลับมองว่าบัณฑิตสามารถฟังได้ดีกว่าพูด นับเป็น
ประเด็นความคิดเห็นที่แตกต่างที่น่าสนใจ
2. ความพึงพอใจในการเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สาหรับความพึงพอใจในการเข้าใจวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นนั้น พบว่า ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตไม่แตกต่างกัน คุณภาพบัณฑิตในด้านนี้เป็นไป
ตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ แต่ในประเด็นย่อย พบว่า
บัณฑิตมองตนเองว่าเข้าใจเรื่อง วัฒนธรรมทั่วไปของคน
ญี่ปุ่นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 แต่ผู้ใช้บัณฑิตมองว่าการ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของบัณฑิตเป็นเรื่องที่
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.20 แสดงให้เห็นว่าในการ
ทางานสิ่งที่สาคัญไม่ใช่การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรมากน้อยแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้หรือไม่ นับเป็นประเด็นที่บัณฑิตต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับมุมมองที่แตกต่างนี้
3 ความพึงพอใจในการประสานงาน
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ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตไม่แตกต่างกัน สามารถบอกได้ว่าบัณฑิต
มีคุณภาพในด้านความสามารถในการประสานงานตรง
ตามที่ต้องการ โดยมีความคล่องแคล่วในการทางานกับ
คนญี่ปุ่น มีความรวดเร็วในการดาเนินการต่างๆ และมี
ความถูกต้องแม่นยาในการประสานงานต่างๆตรงตามที่
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ แต่อย่างไรก็ตามทั้งบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตเห็นตรงกันว่าความถูกต้องแม่นยาในการ
ประสานงานต่างๆยังมีน้อยกว่าด้านอื่นๆ
4. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตไม่แตกต่างกัน บัณฑิตมีคุณภาพตรง
ตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ในข้อย่อยทาให้เห็นความแตกต่างระหว่างความคิดเห็น
ของทั้งสองฝ่าย โดยบัณฑิตมองว่า การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าและการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ ตนเอง
สามารถทาได้ดีเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 3.94 เท่ากัน แต่ผู้ใช้
บัณฑิตกลับมองว่าบัณฑิตยังไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดีเท่ากับ การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
มีค่าเฉลี่ย 4.00 : 4.20
5. ความพึงพอใจในภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อความสามารถ
ของบัณฑิตในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจ
ความสามารถ ของบัณฑิตในภาพรวมในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความสามารถใน การประสานงาน
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความพึงพอใจ
เท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ ความสามารถใน
การเข้าใจวัฒนธรรม ญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.94 และ
ความสามารถในการใช้ภาษา ญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.89
แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตยังมีจุดอ่อนด้านความสามารถใน
การใช้ภาษาญี่ปุ่น
วิจารณ์
ผลจากการศึกษาทาให้เข้าใจความสามารถใน
การใช้ภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิตซึ่งเป็นมุมมองของตัว
บัณฑิตเองและจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งได้
ปฏิบัติงานอยู่กับบัณฑิตจริง จะเห็นได้ว่าบัณฑิตมีจุด

แข็งในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารทั่วไปทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือบัณฑิตที่สอบผ่านการ
วัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 และ N4 ซึ่งรวมกันมี
ร้อยละ 38.89 ผลการวิจัยสอดคล้องกับคาอธิบาย
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 และ N4 ที่
Lighthouse Info Service Co, Ltd( 2000) ได้กล่าวไว้
คือ เน้นทักษะการฟังและการอ่านในระดับที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และเมื่อพิจารณาจากตาแหน่งงานที่
รับผิดชอบซึ่งเป็นเลขานุการ ผู้บริหาร /ผู้ จัดการ ผู้
ประสานงาน และ นักขายซึ่งรวมกันมีร้อยละ 38.89 ซึ่ง
ตาแหน่งที่รับผิดชอบเหล่านี้อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
เชิงธุรกิจมากเท่ากับเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
หรือเพื่อการสื่อสารทั่วไป ส่วนบัณฑิตที่ทางานเป็น
ล่าม /นัก แปลซึ่งมีมีร้อยละ 22.22 ตาแหน่งนี้ต้องใช้
ความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 ขึ้นไปจึงไม่มีปั ญหาใน
การสื่อสารทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ใช้บัณฑิตให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรเน้นทักษะด้านการฟังและการ
พูดให้บัณฑิตมากขึ้น
สาหรับการสื่อสารในเชิงธุรกิจผู้ใช้บัณฑิตมองว่า
บัณฑิตยังมีจุดอ่อนในทักษะการพูดและการอ่าน บัณฑิต
จาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะนี้ก่อนจะจบ
การศึกษาออกไปปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับที่ ธิติสรณ์
แสงอุไร(2556) ได้กล่าวว่า บัณฑิตสามารถใช้ทักษะการ
ฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ดีแต่ใน
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการ
ทางานบัณฑิตยังไม่สามารถทาได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งก็เป็นไป
ในทางเดียวกับผลการศึกษาของ นรีนุช ดารงชัย( 2555)
ที่พบว่า ผู้ประกอบการคาดหวังบุคลากรที่มี
ความสามารถในการเข้าใจ ตัดสินใจ และนาภาษาญี่ปุ่น
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจและปฏิบัติจริงได้ถูกต้อง ไม่เน้น
ความสาคัญกับระดับความสามารถและทักษะการใช้
ภาษามากนัก
สาหรับความสามารถด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
บัณฑิตมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุ่น และ
วัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วแต่ยังรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาใน
การปรับตัว ให้เข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่บ้าง แต่ผู้ใช้
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บัณฑิตมองว่าทาได้ในระดับที่พึงพอใจมาก เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์กรเป็นค่านิยมในการปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างที่บุคคลในองค์กรนั้นยึดถือปฏิบัติและเป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่นาไปสู่
ความสาเร็จ ผู้ใช้บัณฑิตจึงให้ความสาคัญในประเด็นการ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรมาก ดังที่ผู้ใช้บัณฑิต
ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าอยากให้บัณฑิตได้เรียนรู้
เทคนิค การใช้ชีวิตในสังคมการทางาน ให้มากขึ้น และ
การเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเป็นพื้น ฐานอย่างดีในการ
ทาความเข้าใจคนญี่ปุ่นและทาให้การทางานเป็นไปได้
ด้วยดี อยากให้มีความรู้ที่นอกเหนือจากความรู้ในหน้าที่
ของตนเองเพื่อให้มีความสามารถที่รอบด้านและเอื้อ
ความสะดวกต่อการทางานในองค์กร ซึ่งก็สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นที่เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554) ได้
ศึกษาไว้
สาหรับด้านการประสานงาน บัณฑิตทาได้ดีใน
เรื่องความคล่องแคล่ว ว่องไวแต่มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ
ความถูกต้องแม่นยาในการประสานงานต่างๆ ส่วน
ความสามารถในการบริหารจัดการบัณฑิตยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเท่ากับ การวางแผนการทางาน
อย่างเป็นระบบ ผู้ใช้บัณฑิตยังได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ว่า
ควรจะเพิ่มเรื่องการฝึกปฏิบัติจริงหน้างานเพื่อให้บัณฑิต
ที่จบออกมาสามารถปฏิบัติงานได้จริง

สรุปผล
จากข้อมูลที่วิเคราะห์มาทั้งหมดสามารถสรุปได้
ว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารทั่วไปในระดับมากทั้ง
ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน แต่ในการ
สื่อสารเชิงธุรกิจยังไม่สามารถทาได้ดีมากนัก มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่าด้านการสื่อสารทั่วไปและด้านการแปลใน
ทุกข้อ จุดอ่อนของบัณฑิตคือ การพูดในการสื่อสารเชิง
ธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3.67
ส่วนความสามารถชองบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตพึง
พอใจมากที่สุด คือ ความสามารถในการประสานงาน

และความสามารถในการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 3.67 รองลงมาคือ ความสามารถในการเข้าใจ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.94 และความสามารถใน
การใช้ภาษา ญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.89 นอกจากนั้น
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เป็น
คุณสมบัติที่สาคัญที่หน่วยงานญี่ปุ่นต้องการมาก แต่
บัณฑิตยังมีจุดอ่อนในด้านนี้ การทางานในหน่วยงาน
ญี่ปุ่นนั้น ความสามารถ ด้านภาษา ญี่ปุ่นไม่ใช่สิ่ง สาคัญ
ที่สุด แต่การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นข้อได้เปรียบและ
เป็น จุดเริ่มต้นที่ดีในการทางานในบริษัทญี่ปุ่นเนื่องจาก
ในการปฏิบัติงานนั้นต้องใช้ภาษา เป็นหลัก ในการติดต่อ
ประสานงาน ทาให้การปฏิบัติราบรื่น และยังทาให้
นายจ้างเห็นความสามารถของผู้ปฏิบัติได้มากขึ้น การ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่
จาเป็นอย่างมากดังที่บัณฑิตให้ความเห็นว่าช่วยในการ
สมัครงานของตนเองซึ่งมีมากถึงร้อยละ 83.33
แต่อย่างไรก็ตาม บัณฑิต ควร ได้รับการฝึกฝน
เพิ่มเติมใน เรื่องการฝึกปฏิบัติจริงหน้างานและเทคนิค
การใช้ชีวิตในสังคมการทางานมากขึ้น และฝึกเกี่ยวกับ
ทักษะการสนทนา ให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้เป็นเสียงสะท้อนกลับถึง
คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาที่สาขาวิชาต้องนามาพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่ได้หมายความว่าเน้นการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว จากสภาพการปฏิบัติงาน
จริงของบัณฑิตและจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตทาให้เห็น
ว่าในการทางานต้องมีความรู้ในองค์รวมที่จะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ การออกแบบหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนจึงต้องคานึงถึงในประเด็นนี้ด้วย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาแยกตามสาขา
อาชีพว่าทักษะความสามารถด้านใดจาเป็นต่ออาชีพด้าน
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Creating a Competency-based Training Course by Retouching Technology for Print Media
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
ABSTRACT
Research Creating a Competency-based
Training Course by Retouching Technology for Print
Media. Aims to 1) determine the quality of training
courses. The capacity building training base. Using
the editor for publication 2) to the satisfaction of
the training performance training base by
technology editor for publication. The results of
curriculum development, training and satisfaction
of those. Learners with the training are as follows:
1) create a training database performance using the
image editor to publications found. The teaching
and the average rating was 4.46, indicating that the
three top quality remained sound. 2) the
satisfaction of the students at the training. The
results for the average customer satisfaction of
satisfaction in various aspects of 4.54 means that
the students were satisfied with the level of
customer satisfaction possible. Research capacity
building training base by technology editor. Image
for print quality and satisfaction with the training to
meet the expected results.
Keywords : competency, Quality, Satisfaction

จานวน 6 ท่าน มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และด้านการพัฒนาหลักสูตร
มากกว่า 3 ปี ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.46 แสดงว่ามี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 2)ความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักออกแบบกราฟิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน
ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และนัก
ออกแบบอิสระ ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และมี
ประสบการณ์ในด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ น้อยกว่า 2 ปี
และไม่เคยศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตมาก่อน
จานวน 20 คน ที่มีต่อการฝึกอบรม ความพึงพอใจเฉลี่ยจาก
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เท่ากับ 4.54 หมายถึง ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
จาก
ผลการวิจัยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยใช้
เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่ง ภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์มีคุณภาพ
และความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมตรงตามผลการวิจัยที่
คาดหวัง
คาสาคัญ: สมรรถนะ, คุณภาพ, ความพึงพอใจ

บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยี Computer ได้เข้ามามีบทบาท
สาคัญในการทางาน Adobe Photoshop คือเครื่องมือ
ระดับแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กราฟิกทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งหรือสร้างสรรค์
ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ภาพสแกน หรือไฟล์ภาพต่าง ๆ
ด้วยความสามารถที่เพียบพร้อม คุณสมบัติที่ครบถ้วน การ
บทคัดย่อ
ทางานที่ยืดหยุ่นเปี่ยมประสิทธิภาพ บวกกับการพัฒนาอย่าง
งานวิจัยเรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
ต่อเนื่องรวมทั้งการรองรับปลั๊กอินเพื่อเพิ่มความสามารถใน
สมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อ
การสร้างผลงานทาให้ Photoshop กลายเป็นเครื่องมือแต่ง
สิ่งพิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ โดย แต้มสีสัน และเอฟเฟคให้กับภาพตามจินตนาการได้
ใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ 2) เพื่อหา จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฐาน ภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่สารวจปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในเขตการรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อ
สุนันทา พบว่าหน่วยงานท้องถิ่นอาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
สิ่งพิมพ์ ผลการทดลองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและ
ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการฝึกอบรม มีดังนี้ 1) การ นครปฐม มีความต้องการในด้านการส่งเสริมอาชีพ อันเป็นไป
ตามกรอบแนวทางการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยี
โปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์พบว่า ด้านการเรียนการ ชุมชนและสังคมประจาปีงบประมาณ 2558 ในกรอบ
สอน และด้าน การประเมิน คุณภาพหลักสูตรของผู้เชี่ยวชาญ โครงการประเภทที่ 2 อันได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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ของบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นทางผู้วิจัย จึงได้มี
แนวคิดในการทาวิจัยเรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมตกแต่งภาพสาหรับบุคคลทั่วไป ในอาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือบุคคลผู้ประกอบอาชีพช่างภาพ นัก
ออกแบบ กราฟิกดีไซน์ กราฟิกรีทัชในท้องถิ่น หลังผ่านการ
อบรมหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้ทักษะ ความรู้ ในการ
ปฏิบัติ นาไปใช้ต่อยอดในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
มัลติมีเดียของตนเอง ในหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพจะ
ประยุกต์ใช้งานในกระบวนการงานก่อนพิมพ์มาผลิตเพื่อให้ได้
สิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการเรียนรู้การผลิตสิ่งพิมพ์เบื้องต้น โดย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นผลมาจากการเชื่อมโยงและการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการสู่โครงงานวิจัย โดยมาจากโครงการ
บริการวิชาเรื่อง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ตกแต่งภาพสาหรับบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยี
โปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
2.
เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรม
ตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แบบประเมินคุณภาพ
ประกอบด้วย แบบ
ประเมินคุณภาพสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เรื่อง
เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 3
ท่าน
ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากอาจารย์ผู้สอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยีพิมพ์ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือผู้ที่มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้
มากกว่า 3 ปี และและแบบประเมินคุณภาพสาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร จานวน 3 ท่าน ที่ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
อาจารย์ผู้สอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนา
หลักสูตร ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ที่
มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้มากกว่า

3 ปี เป็นแบบประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ โดยยึด
หลักเกณฑ์ Likert
1.2 การประเมินความพึงพอใจ หลังจากที่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักออกแบบกราฟิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน
ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และนัก
ออกแบบอิสระ ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และมี
ประสบการณ์ในด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ น้อยกว่า 2 ปี
และไม่เคยศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซตมาก่อน
และยินดีให้ความร่วมมือในการทาวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) จานวน 20 คน
ทาแบบทดสอบฝึกอบรมและทาแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรม
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านเนื้อหา ความพึง
พอใจของผู้เรียน ของหลักสูตรการฝึกอบรม ใช้สถิติบรรยาย
ได้แก่ X และค่า S.D
2.2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้อหา แบบสอบถามต่าง ๆ
ของหลักสูตรการฝึกอบรม ใช้สถิติบรรยายได้แก่ ค่า IOC
(IOC: Index of Item – Objective Congruence)
ผลการวิจัย
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยใช้
เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพด้านหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
รายการประเมิน
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. การเรียนการสอน
3. การประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย
4.36
4.6
4.44
4.46

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านการประเมิน
ค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.46 แสดงว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
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ตารางที่ 1.2 สรุปผลการแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
ฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรม
รายการประเมิน
1. ด้านการนาเสนอเนื้อหา
2. ด้านวิทยากร
3. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา
/ อาหาร
4. ด้านความรู้ความเข้าใจ
5. ด้านการนาความรู้ไปใช้
ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน

ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
4.56
4.51
4.6

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สมบูรณ์ มีการตรวจสอบคุณภาพอยู่ในกระบวนการ ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบด้วยตัวผู้วิจัยเอ งและการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆตามความเหมาะสม
ดังนั้น การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ
โดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ จึงเป็น
หลักสูตรที่มีคุณภาพโดยแท้จริงและจากการวิเคราะห์
ออกแบบโครงสร้างองค์ความรู้ ที่นาไปสู่ลาดับการเรียนรู้
รวมทั้งการออกแบบการสอนที่เหมาะสม และแบบทดสอบที่
มีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา การ สร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อ
สิ่งพิมพ์ มีข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ผลที่ได้จากงานวิจัยการ สร้างหลักสูตรฝึกอบรม
เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในช่วง
4.56-4.54 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนน ฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อ
ดังนี้ ด้านการนาเสนอเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ สิ่งพิมพ์ สามารถนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ในหลักสูตร
ความพึงพอใจมากที่สุด ด้านวิทยากรได้ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ใน การฝึกอบรมสาขาวิชาชีพอื่นได้
2
. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านสถานที่ / ระยะเวลา /
อาหาร ได้ค่าเฉลี่ย 4.6 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด สมรรถนะ เพิ่มเติมด้านทัศนคติในหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ด้านความรู้ความเข้าใจได้ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับความพึง บุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถานประกอบการ รวมถึงการ
พอใจมาก ส่วนด้านการนาความรู้ไปใช้ ได้ค่าเฉลี่ย 4.6 อยู่ใน ประเมินด้านทัศนคติด้วย
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการประกัน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อนาทุกหัวข้อมาหา
ค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 นั่นแสดงว่า ผู้เรียนมีความพึง คุณภาพ ติดตามผลหลังจากฝึกอบรมเป็นระยะ เพื่อพิสูจน์
พฤติกรรม ความทรงจาของผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมใน
พอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมมากที่สุด
ระยะยาว มีการติดตามผล การนาความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในงานจริงว่า
สรุปและอภิปรายผล
ได้ผลเพียงใด เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ติดตาม ประเมินผล
เพื่อปรับปรุงงานที่ทาไปแล้ว
การวิจัยนี้มีขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาและ
. ในการสร้างชุดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ควร
ทดลอง ตามแนวทางการพัฒนา (ไพโรจน์ ตีรณธนกุล , ไพ 4
บูรณ์ เกียรติโกมลและเสกสรรค์ แย้มพินิจ , 2546 : 35- คานึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมความ
120) ทาให้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด้าน คุณภาพ พร้อมของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรคุณภาพหลักสูตรของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้าน
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นหลักสูตร การ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้าน
การประเมิน ค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.46 แสดงว่ามีคุณภาพ ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
อยู่ในเกณฑ์ดี และในส่วนของผลการวิเคราะห์เพื่อหาความ อยู่เสมอ
พึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
เอกสารอ้างอิง
สมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อ
สิ่งพิมพ์ เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในช่วง 4.56- กรมการจัดหางาน, ข้อมูลระบบการพิมพ์สกรีน [Online],
Available : http://www.xn-4.54 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อนาทุก
c0baa2eyce3a4p.com/ตาแหน่ง/ช่างแท่นพิมพ์
หัวข้อมาหาค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 นั่นแสดงว่า 72
ออฟเซ็ท-Offset-pressman.html,
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ หลักสูตรฝึกอบรมมาก ที่สุด จึง ได้
[2010, July 30].
ผลการวิจัย ตามที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการดาเนินการที่
4.45
4.6
4.54

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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Vocabulary Learning Strategies of Japanese Learners
กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ไพลิน กลิ่นเกษร1
ABSTRACT
This research aimed to study vocabulary
learning strategies of Thai learner of Japanese
language about 3 issue 1) Strategies of Thai learner
of Japanese language that have different
demography. 2) Strategies of Thai learner of
Japanese language for basic level and middle
level. 3) Strategies of Thai learner of Japanese
language who have different school-record. The
subjects of this study were 130 Thai learners of
Japanese language and categorizing for 2 groups.
Group 1: Basic level was 64 Thai learners of
Japanese language and middle level was 66 Thai
learners of Japanese language. And Group 2: 71
Thai learners of Japanese language who have score
between A to B- and 51 Thai learners of Japanese
language who have score between C+ to D-. The
research was collected by Questionnaires that
question about
vocabulary learning strategies
of Thai learners of Japanese language amount 51
questions. That vocabulary learning strategies have
5 category: Determination strategies (DET) Social
strategies (SOC) Memory strategies (MEM) Cognitive
strategies (COG) and Metacognitive strategies (MET).
The suggestions of research should presenter
strategic vocabulary for students are pre-tests and
post-test the academic of learning vocabulary after
used strategic vocabulary in order to study
difference an efficiency of strategic vocabulary.
Keywords : Strategies, Learning Strategies

ไพลิน กลิ่นเกษร อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1300, e-mail :
pailin.kl@ssru.ac.th, website : http://teacher.ssru.ac.th/pailin_kl

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้
กลวิธีในการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 2) ศึกษาการใช้กลวิธีการ
เรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นและ
ระดับกลาง 3) เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน ศึกษาข้อมูลกับ
ประชากรจานวน 130 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
ได้แก่ ชั้นต้นจานวน 64 คน ชั้นกลาง 66 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- จานวน 71 คนและ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- จานวน 59 คน
โดย ใช้ แบบสอบถาม การใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจานวน 51 ข้อ กลวิธีการเรียนรู้
คาศัพท์ 5 ประเภทคือกลวิธีการตัดสินใจ กลวิธีทางสังคม
กลวิธีการจา กลวิธีความเข้าใจ และกลวิธีเหนือความเข้าใจ
ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
โดยรวมอยู่ใน ระดับกลาง และมีการใช้บางครั้ง โดยกลวิธีที่
ผู้เรียนใช้มากที่สุดคือ กลวิธีการตัดสินใจ รองลงมาคือ
กลวิธีความเข้าใจ กลวิธีการจา และกลวิธีทางสังคม ส่วน
กลวิธี เหนือ ความเข้าใจเป็นกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ที่
ผู้เรียนใช้น้อยที่สุด 2 ) ผู้เรียนชาวไทยในชั้นต้นและผู้เรียน
ชาวไทยในชั้นกลางใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์อยู่ใน
ระดับกลาง โดยผู้เรียนชาวไทยในชั้นกลางใช้กลวิธีการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าผู้เรียนชาวไทยใน ชั้นต้น 3)
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- และผู้เรียนที่มีผล
การเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์อยู่
ในระดับกลาง ซึ่งผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง Bใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าผู้เรียนที่มีผล
การเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- และในงานวิจัยครั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะว่าควรนาเสนอกลวิธีการจาคาศัพท์จากงานวิจัย
ให้นักศึกษาได้ทราบ และทดลองผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ
เรียนรู้คาศัพท์ ก่อนและหลังการใช้กลวิธีเพื่อศึกษาความ
แตกต่างและประสิทธิภาพของกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
คาสาคัญ : กลวิธ,ี กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์, ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่น
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บทนา
การเรียนรู้คาศัพท์ เป็นส่วนที่สาคัญส่วนหนึ่งในการ
เรียนภาษาต่างประเทศ เพราะคาศัพท์คือส่วนประกอบแรก
ของภาษาที่สามารถนามาสื่อสาร เกี่ยวกับสิ่งของ บุคคล หรือ
การกระทา หากมีความรู้ทางคาศัพท์ไม่เพียงพอ ก็ทาให้ไม่
สามารถสื่อความหมายที่ต้องการให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้
นักทฤษฎีและนักวิจัย หลายท่านได้เสนอแนวคิด วิธีการ
เรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายละเอียด
ของทักษะต่างๆ เช่น การแปล และคาศัพท์ ซึ่งผู้สอน
สามารถสอน และให้คาแนะนากลวิธีต่างๆแก่ผู้เรียนได้ และ
ผู้เรียนเองก็ควรมีกลวิธีต่างๆที่ใช้ในการเรียนรู้ศัพท์ เพื่อให้
ตนเองมีคลังคาศัพท์ที่หลากหลายและนาไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว ขณะสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักศึกษาไทยนั้น
การศึกษาคาศัพท์ และท่องจาคาศัพท์ ส่วน ใหญ่ เป็นหน้าที่
ของผู้เรียนในการท่องจามาเพื่อมาประกอบการฝึกฝนทาง
ไวยากรณ์ในห้องเรียน ซึ่งสาหรับผู้ที่ เพิ่งเคยเรียนจะมี
ความรู้สึกว่าเป็นภาระค่อนข้างหนัก เพราะนอกจากการ
จดจาตัวอักษรให้ได้ แล้ว ยังมีทั้งคา ศัพท์ รวมถึงการจดจา
ตัวอักษรคันจิในขั้นต่อๆไปของการเรียนด้วย ทาให้นักศึกษา
บางคน เกิดความท้อแท้ใน การเรียนเนื่องจากไม่สามารถ
จดจาสิ่งต่างๆได้หมด ทาให้ไม่สามารถเรียนตามบทเรียน
พร้อมกับกลุ่มเดียว กันได้ ส่งผลกระทบให้การเรียนภาษามี
ความน่าเบื่อหน่าย และเลิกเรียนไปในที่สุด หรือ ในอีกกรณี
หนึ่งคือ การที่ผู้เรียนศึกษาคาศัพท์ด้วยตนเอง แต่ไม่ได้รับ
คาแนะนาจากผู้สอน หรือเจ้าของภาษาก็อาจมีโอกาสนาไป
ใช้ผิดสถานการณ์ หรือผิดบริบทได้เช่นกัน โดยในการใช้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กับเจ้าของภาษาได้อย่างราบรื่น
และมีความเข้าใจที่ตรงกันนั้น คาศัพท์ก็มีส่วนสาคัญส่วนหนึ่ง
เช่นกัน ใน การเลือกนามาใช้ให้เหมาะสม เหมาะกับระดับ
ของภาษาและผู้รับสาร
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษากลวิธีในการ
เรียนรู้คาศัพท์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในม
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสังเกตลักษณะการเรียน
รู้คาศัพท์ที่มีประสิทธิภาพและนาไปแนะนากลวิธีที่น่าสนใจต่
อผู้ เรียนภาษาญี่ปุ่นตลอดจนขยายผลไปถึงพัฒนาการเรียน
การ สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยได้

2.
เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นและระดับ กลาง
3. เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “กลวิธีการเรี ยนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรี ยนภาษาญี่ปน”
ุ่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดย มี
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.ประชากรงานวิจัยนี้ เป็น นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่เรียน
วิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก และ วิชาโท
2. การ รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล ใช้
แบบสอบถาม ได้แก่แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
โดยดัดแปลงและอ้างอิงมาจากแบบสอบถาม “การศึกษา
กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ของ
ศุภลักษณ์(2013) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ปรับมาจากงานของ
Schmitt(1997), Chino(2008) และ Nutri (2008) โดย
แบบสอบถาม SILL นี้มีข้อคาถามที่ง่ายต่อการจาแนกตาม
ลักษณะของกลวิธีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสรุปตามกรอบ
แนวคิดกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาได้
อย่างชัดเจน
3. ตัวแปรและสถิติที่ใช้ในการศึกษาการใช้กลวิธี
การเรียนรู้คาศัพท์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (
x̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ส่วนการเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้
คาศัพท์ระหว่างผู้เรียน ใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test ทดสอบ
ความมีนัยสาคัญของความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
ออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1) กลวิธีการตัดสินใจ 2) กลวิธี
ทางสังคม 3)กลวิธีการจา 4) กลวิธีความเข้าใจ และ 5)กลวิธี
เหนือความเข้าใจ ได้ผลการสารวจดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีในการเรียนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน
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ตารางที่ 1.1 กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
แบ่งตามประเภท
ประเภทของกลวิธี

x̅

S.D.

กลวิธีการตัดสินใจ

3.36

1.12

ระดับการ
ใช้
ปานกลาง

กลวิธีทางสังคม
กลวิธีการจา

2.99
3.11

1.09
1.34

ปานกลาง
ปานกลาง

กลวิธีความเข้าใจ
กลวิธีเหนือความเข้าใจ

3.29
3.13

1.09
1.15

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง1.1 พบว่าในภาพรวมของการใช้กลวิธี
การเรียนรู้คาศัพท์ถูกนามาใช้ในระดับปานกลาง ซึ่งกลวิธีที่
ผู้เรียนใช้มากที่สุดคือ กลวิธี การตัดสินใจ รองลงมาคือ
กลวิธี ความเข้าใจ กลวิธีการจา และ กลวิธีทางสังคม ส่วน
กลวิธีเหนือความเข้าใจ เป็นกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ที่
ผู้เรียนใช้น้อยที่สุด
ตารางที่1.2 แสดงการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
5 กลวิธีหลักระหว่างผู้เรียนชั้นต้นและผู้เรียนชั้นกลาง
กลวิธีหลัก

ผู้เรียนชั้นต้น
S.D.
x̅
3.31
1.12
2.02
1.07
3.16
1.09
3.38
1.04
2.97
1.09

ตารางที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ 5 กลวิธี
หลักระหว่างผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- และผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง Dกลวิธีหลัก
กลวิธีการตัดสินใจ
กลวิธีทางสังคม
กลวิธีการจา
กลวิธีความเข้าใจ
กลวิธีเหนือความ
เข้าใจ
รวมกลวิธีทั้งหมด

ผู้เรียนที่มีผลการ
เรียน A ถึง BS.D.
x̅
3.51
1.12
3.21
1.13
3.32
1.16
3.46
1.12
3.12
1.16

ผู้เรียนที่มีผลการ
เรียน C+ ถึง DS.D.
x̅
3.17
1.06
2.72
0.95
2.85
1.02
3.09
1.03
2.68
0.96

3.32

2.90

1.14

1.00

จากตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับกลาง ใช้บางครั้ง ( x̅ = 3.32, S.D. =
1.14) และผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- อยู่ใน
ระดับกลาง ใช้บางครั้ง (x̅ = 2.90, S.D. = 1.00) เช่นกัน

ผู้เรียนชั้นกลาง
S.D.
x̅
3.41
1.11
2.95
1.09
3.05
1.16
3.20
1.14
2.87
1.09

สรุปและอภิปรายผล
1. การใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่น
จากการสารวจการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พบว่า ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์โดยรวมอยู่ใน
2.97
1.08
3.10
1.12
ระดับกลาง และมีการใช้บางครั้ง ( x̅ = 3.13, S.D. = 1.15)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ (2013) ที่ทาการ
จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนชั้นต้นใช้กลวิธีการ สารวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วพบว่า ภาพรวมของการใช้กลวิธี
เรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับกลาง ใช้บางครั้ง ( x̅ = นั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า
2.97, S.D. = 1.08) และผู้เรียนชั้นกลางใช้กลวิธีการเรียนรู้ ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่ใช้กลวิธีความเข้าใจ ซึ่งเป็นกลวิธีการ
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับกลาง ใช้บางครั้ง ( x̅ = 3.10, เรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้มากที่สุด (Oxford, 1990; Kudo, 1999)
S.D. = 1.12) เช่นกัน เนื่องจากผู้วิจัยแบ่งผู้เรียนชั้นต้นและ รองลงมาคือ กลวิธีการตัดสินใจ กลวิธีการจา กลวิธีเหนือ
ชั้นกลางตามระยะเวลาชั่วโมงที่ผู้เรียนเรียนภาษาญี่ปุ่น
ความเข้าใจ และกลวิธีทางสังคม เป็นกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
ดังนั้น ผลการสรุปการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่ผู้เรียนใช้น้อยที่สุด (Schmitt, 1997; Kudo,1999;
ของผู้เรียนชั้นต้นและผู้เรียนชั้นกลางเป็นเพียงแนวโน้มที่อาจ Park,1997)
เป็นไปได้ คือผู้เรียนชั้นต้นและผู้เรียนชั้นกลางใช้กลวิธีการ
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อย่อยของ
เรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยรวมแล้วไม่แตกต่างกัน
แต่ละประเภทกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ในราย ชาวไทยใช้มากเป็นรายข้อจานวน 11 อันดับ แล้วพบว่า
ข้อย่อยแล้ว พบว่ามีกลวิธีบางประการที่ผู้เรียนชั้นต้นและชั้น ผู้เรียนใช้พจนานุกรมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต หรือมือถือ ใน
กลางใช้แตกต่างกัน
การหาความหมายคาศัพท์ มากที่สุด ( x̅ = 4.45) รองลงมา
คือ ถามความหมายคาศัพท์ที่ไม่รู้จากเพื่อนร่วมชั้น ( x̅ =
กลวิธีการตัดสินใจ
กลวิธีทางสังคม
กลวิธีการจา
กลวิธีความเข้าใจ
กลวิธีเหนือความ
เข้าใจ
รวมกลวิธีทั้งหมด
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4.11) การเรียนรู้คาศัพท์ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะโดย
การเขียนซ้าๆ (x̅ = 4.01)
การเรียนรู้คาศัพท์โดยการจดบันทึกไว้ในขณะที่
เรียนอยู่ในชั้น (x̅ = 3.98) การหาความหมายของคาโดยการ
ช่วยกันสืบค้นกับเพื่อนร่วมชั้นหรือพูดคุยสอบถามกัน ( x̅ =
3.83) การเรียนรู้และจดจาความหมายของคาศัพท์โดยการ
แปล (x̅ = 3.81) การใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ในการหา
ความหมายคาศัพท์ (x̅ = 3.71)
การสังเกตและวิเคราะห์ความหมายของคาศัพท์
จากหน้าที่ของคาๆนั้น เช่น する เป็นคากริยา きれい เป็น
คาคุณศัพท์ せんせい เป็นคานาม (x̅ = 3.68) การเรียนรู้
คาศัพท์โดยการพูดออกเสียงซ้าๆ ( x̅ = 3.59) การเรียนรู้
คาศัพท์จากสื่อภาษาญี่ปุ่นต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ละคร
(x̅ = 3.56) และการเรียนรู้และเดาความหมายของคาศัพท์
จากข้อความข้างเคียง (x̅ = 3.52)
จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ผู้เรียน ใช้
พจนานุกรมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต หรือมือถือ ในการหา
ความหมายคาศัพท์ มากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ
ศุภลักษณ์ (2013) ที่ผู้เรียนใช้พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย ในการ
หาความหมายคาศัพท์มากที่สุด เหตุผลที่ผู้เรียนในงานวิจัย
ครั้งนี้ใช้พจนานุกรมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต หรือมือถือ ใน
การหาความหมายคาศัพท์ มากที่สุดก็เนื่องมาจาก ในปัจจุบัน
มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้นทาให้ผู้เรียนเลือกใช้
พจนานุกรมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต หรือมือถือหา
ความหมายคาศัพท์มากกว่าการเปิดหาจากเล่มหนังสือ ส่วน
กลยุทธ์การเรียนรู้คาศัพท์รองลงมานั้น คือ การถาม
ความหมายคาศัพท์ที่ไม่รู้จากเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ... ที่พบว่ากลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ของผู้เรียนอันดับรองลงมาก็คือ การถามความหมายคาศัพท์
ที่ไม่รู้จากเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนี้ยังพบว่าการเรียนรู้คาศัพท์
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะโดยการเขียนซ้าๆ จะทาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในคาศัพท์ และการเรียนรู้และจดจา
ความหมายของคาศัพท์โดยการแปล เป็นวิธีที่ผู้เรียนใช้ในการ
จาคาศัพท์มากที่สุด
2. เปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในชั้นต้นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยในชั้นกลาง
จากการสารวจเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยในชั้นต้นและผู้เรียน
ชาวไทยในชั้นกลาง พบว่า ผู้เรียนชาวไทยในชั้นต้นและ
ผู้เรียนชาวไทยในชั้นกลางใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์อยู่ใน
ระดับกลาง (ชั้นต้น x̅ = 2.97, ชั้นกลาง x̅ = 3.10) จาก

ค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยในชั้นกลางใช้กลวิธีการ
เรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าผู้เรียนชาวไทยในชั้นต้น
โดยที่ผู้เรียนชาวไทยในชั้นกลางใช้กลวิธีการตัดสินใจและ
กลวิธีการจา ส่วนกลวิธีทางสังคมพบว่าผู้เรียนชาวไทยใน
ชั้นต้นใช้มากกว่า ผู้เรียนชาวไทยในชั้นกลาง ส่วนกลวิธีความ
เข้าใจและกลวิธีเหนือความเข้าใจนั้น ผู้เรียนชาวไทยในชั้นต้น
และผู้เรียนชาวไทยในชั้นกลางมีการใช้กลวิธีที่ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งต่างจากผลการวิจัยของศุภลักษณ์ (2013) ที่พบว่า ผู้เรียน
ชาวไทยในชั้นต้นใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
มากกว่าผู้เรียนชาวไทยในชั้นกลาง
จากการวิจัย พบว่า ผู้เรียนชาวไทยชั้นกลางใช้
กลวิธีในการเรียนรู้คาศัพท์มากกว่าผู้เรียนชาวไทยชั้นต้นดังนี้
การใช้พจนานุกรมญี่ปุ่น – ไทย ในการหาความหมาย
คาศัพท์ (ชั้นต้น x̅ = 4.17, ชั้นกลาง x̅ = 4.75) และการอ่าน
ออกเสียงคาศัพท์นั้นดังๆ เพื่อให้จาได้ (ชั้นต้น x̅ = 3.24, ชั้น
กลาง x̅ = 3.25) ส่วนของผู้เรียนชาวไทยชั้นต้นใช้กลวิธีใน
การเรียนรู้คาศัพท์มากกว่าผู้เรียนชาวไทยชั้นกลางมีดังนี้ การ
ถามความหมายภาษาไทยหรือคาแปลของคาศัพท์ที่ไม่เข้าใจ
จากอาจารย์ (ชั้นต้น x̅ = 3.11, ชั้นกลาง x̅ = 2.69) และการ
จัดกลุ่มคาศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามพยัญชนะเพื่อการท่องจาที่
ง่ายขึ้น เช่น คาที่ขึ้นต้นด้วย あ ก็จัดอยู่กลุ่มเดียวกัน (ชั้นต้น
x̅ = 2.85, ชั้นกลาง x̅ = 2.59)
3. เปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในชั้นต้นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยในชั้นกลางที่มีผลการเรียนภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกัน
ระหว่างผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- และ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง Dพบว่า ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง Bและผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- ใช้กลวิธีการ
เรียนรู้คาศัพท์อยู่ในระดับกลาง (ผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง
B- x̅ = 3.32, ผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- x̅ = 2.90)
จากค่าเฉลี่ยจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A
ถึง B- ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าผู้เรียนที่
มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- ซึ่งผู้เรียนที่มีผลการเรียน
อยู่ในช่วง A ถึง B- จะใช้กลวิธีทางสังคม กลวิธีการจาและ
กลวิธีเหนือความเข้าใจในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
มากกว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- ส่วน
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- จะใช้กลวิธีการ
เรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่
ในช่วง A ถึง B- ในด้านกลวิธีการตัดสินใจ แต่กลวิธีความ
เข้าใจไม่พบว่ามีความแตกต่างกันของผู้เรียนที่มีผลการเรียน
อยู่ในช่วง A ถึง B- และผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+
ถึง D-
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จากการวิจัย พบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวที่มีผล
การเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง
D- ดังนี้ การเรียนรู้และค้นหาความหมายของคาศัพท์จาก
เจ้าของภาษา (ผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- x̅ = 2.65, ผล
การเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- x̅ = 2.10) การให้อาจารย์
ตรวจสอบความหมายของคาศัพท์ที่นักศึกษาจดไว้ในรายการ
คาศัพท์หรือบัตรคา (ผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- x̅ =
2.28, ผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- x̅ = 2.00) การ
เรียนรู้คาศัพท์โดยการจาหน้าที่ของคา เช่น あか เป็น
คานาม ส่วน あかい เป็นคุณศัพท์ (ผลการเรียนอยู่ในช่วง
A ถึง B- x̅ = 3.73, ผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- x̅ =
2.78) การจาคาศัพท์โดยการแสดงท่าทางประกอบไปด้วย
เช่น นักศึกษาจะจาคาว่า おどる นักศึกษาก็จะเต้นไปด้วย
ท่องไปด้วย (ผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- x̅ = 2.37, ผล
การเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- x̅ = 2.29) การจัดหมวดหมู่
คาศัพท์ที่มีความหมายเหมือนและต่างกันโดยการจดบันทึก
(ผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- x̅ = 3.38, ผลการเรียนอยู่
ในช่วง C+ ถึง D- x̅ = 2.61) การเล่นเกมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น (ผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- x̅ =
2.83, ผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- x̅ = 2.32) การเรียน
คาศัพท์โดยการแปลคาศัพท์จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
(ผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- x̅ = 3.37, ผลการเรียนอยู่
ในช่วง C+ ถึง D- x̅ = 2.92) การเรียนคาศัพท์โดยการแปล
คาศัพท์จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย (ผลการเรียนอยู่ในช่วง
A ถึง B- x̅ = 3.62, ผลการเรียนอยู่ในช่วง C+ ถึง D- x̅ =
3.20)
ส่วนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีผลการเรียนอยู่
ในช่วง C+ ถึง D- ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
มากกว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- คือ การใช้
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการหาความหมายคาศัพท์ (ผล
การเรียนอยู่ในช่วง A ถึง B- x̅ = 3.48, ผลการเรียนอยู่
ในช่วง C+ ถึง Dx̅ = 3.98)
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Effectiveness and Level of Student Satisfaction with Teaching in the Subject
RTL 3404 Integrated Marketing Communications in the Education Sector, 2/2557
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน ในรายวิชา
RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาคการศึกษา 2/2557
เอกณรงค์ วรสีหะ1
ABSTRACT
This research study aims 1) to study the
effectiveness of teaching in the subject RTL
3404 Integrated Marketing Communications. In
the education sector, 2/2557 2) to study the
level of student satisfaction with teaching the
course RTL 3404 Integrated Marketing
Communications. In the education sector is
2/2557 survey (Survey Research) research
students registered for courses RTL 3404
Integrated Marketing Communications. In the
education sector 2/2557 by collecting data
from a questionnaire with a sample of 68
people, the findings showed that most were
satisfied with the activities of teaching, but as
the place and time. The least satisfied While
the effectiveness of teaching and learning. With
the highest moral and intellectual skills are
minimal. The teaching activity is considered to
be a process, activity or experience of learning
executives. And teachers provide to students
at all stages. Also known as the process of
teaching and learning. The students learning.
And feature the aim of the course is to teach
the lesson plan for teaching materials.
Assessment and Grading Moreover, the
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-81-573-7410,
e-mail : ekgnarong2513@gmail.com

teaching that combines several activities
together. The teaching at the school
administrators, teachers and students should
be involved in the activities. The executive
leadership of the operation.
Moreover, facilities, environment and
atmosphere in the school is the element that
allows the instruction to operate effectively,
which resulted in the growth of the body, mind
and intellect of students. The implementation
of the plan to use the building to benefit the
most. Supervision Maintenance The
development of the school grounds, buildings
were in beautiful condition. The condition is
always active. Cleanliness Durable, safe and
able to meet the needs adequately.
Keywords: Performance Satisfaction teaching.
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ในรายวิชา RTL
3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาค
การศึกษา 2/2557 2) เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน ในรายวิชา RTL
3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาค
การศึกษา 2/2557 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ( Survey
Research) ศึกษาวิจัยกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ในภาคการศึกษา 2/2557 โดย เก็บรวบข้อมูลจาก
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แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 68 คน
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ ขณะที่ในด้านสถานที่
และระยะเวลา มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ขณะที่
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ คุณธรรม จริยธรรมและน้อยที่สุดคือทักษะทาง
ปัญญา ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอน ถือว่าเป็น
กระบวนการดาเนินการกิจกรรมหรือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้บริหาร และครูผู้จัดให้แก่
ผู้เรียนทุกขั้นตอน หรือเรียกว่าเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ได้แก่ การวางแผนการ
สอน การดาเนิน งานสอน การใช้สื่อการสอน และการ
วัดผลประเมินผล อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็น
การรวมหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนที่ดีนั้นผู้บริหาร โรงเรียน ครู และนักเรียนควรมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้บริหารเป็น
ผู้นาในการดาเนินงาน
มากไปกว่านั้นอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้
การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผล
ถึงความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งการดาเนินการเกี่ยวกับ
การวางแผน การใช้อาคาร สถานที่ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด การควบคุมดูแล การบารุงรักษา การพัฒนาอาคาร
ต่าง ๆ การจัดบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานอยู่เสมอ การรักษาความ
สะอาด ความคงทนแข็งแรง ความปลอดภัย และ
สามารถสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
คาสาคัญ :ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การเรียนการ
สอน
บทนา
การเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่ง
ของระบบการศึกษา อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างครู นักเรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน (ในความหมาย
ของห้องสี่เหลี่ยมที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารเรียน) หรือไม่

ใช้ห้องเรียนก็ได้ กระบวนการเรียนการสอนมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ครู นักเรียน หลักสูตร สื่อ
นวัตกรรม วิธีการสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศ
ในห้องเรียน กลุ่มเพื่อน ฯลฯ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่
เทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง
ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการมีความเป็นอิสระและความ
คล่องตัวสูงแต่อยู่ในกากับของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา วิทยาลัยฯ มีภารกิจหลักของสถาบันการ
อุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ ได้มีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้าโดยมี
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกคนมีส่วน
เกี่ยวข้องที่ทาให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย ในการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึด
หลักที่ว่า “การศึกษาที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี้
เพื่อให้เป็นผู้นาที่ดีในวันข้างหน้า
(http://www.cim.ssru.ac.th/index.php/th/aboutus.html)
ในภาคการศึกษา 2/2557 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มีจานวนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทางวิทยาลัยฯ มีจานวนห้องเรียน
ไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา ทางวิทยาลัยฯ จึงได้
พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและสามารถพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้นาที่ดีในภายภาคหน้า จึงได้จัดให้มี
การเรียนการสอน คือการรว ม หมู่เรียนเข้าไว้ด้วยกัน
จากปกติจะสอน 1 ห้องเรียนคือ 1 หมู่เรียนจานวน
นักศึกษาประมาณ 40 คน แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าว
จึงได้ทดลองรวบหมู่เรียนเอาไว้ในห้องเดียวกันจาก 1หมู่
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เรียน 1 ห้องเรียนเป็น 2 หมู่เรียน 1 ห้องเรียนโดยมี
จานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 68 คน โดยจัดให้มีการเรียนการ
สอนเปรียบเสมือนห้องเรียนโดยทั่วไป คือมีการเรียนการ
สอนทั้งสิ้น 17 สัปดาห์
ดังนั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยฯ จึงได้มี
แนวความคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนการ
สอนในรูปแบบของการรวมหมู่เรียน เพื่อทราบถึงปัญหา
และอุปสรรค และหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนต่อไป
เนื้อเรื่อง
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึกของผู้รับบริการซึ่ง
ประกอบด้วย ดังนี้
1) ความพอใจของความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการ
2) ความพอใจต่อการประสานงานผู้บริการ
3) ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่
ของผู้ให้บริการ
4) ความพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
5) ความพอใจต่อคุณภาพบริการ
6) ความพอใจต่อการใช้บริการต่อการมใช้จ่ายใน
การบริการ
ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมในโลก
ธรรม 8 ซึ่งในส่วนที่ทาให้เกิดความพึงพอใจของมนุษย์
เรียกว่า “อิฏฐารมณ์” ได้แก่ ลาภ ทรัพย์สินที่เป็นเครื่อง
ปลื้มใจต่างๆ เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ยศ
ได้แก่ ยศถาบันดาศักดิ์ ตาแหน่งหน้าที่การงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา ปริญญา
บัตรต่างๆ สรรเสริญ ได้แก่ เกียรติยศ ชื่อเสียงการเป็นที่
เคารพ ยกย่องนับถือ และการเป็นที่รักของบุคคลอื่น สุข
ได้แก่ ความพึงพอใจ ความเพียงพอ ความปลื้มปีติ และ
ความสมหวังทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เกิดจากการ
ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒน
กิจ ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวก
หรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการ และการนาเสนอ
การบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนาเสนอการ
บริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพและระดับ
การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับบริการเห็นถึงความ
เอาใจใส่ และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ
2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบของ
การบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป
โดยผู้ให้บริการจะต้องกาหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสม
กับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจ
ที่จะจ่าย ( Willingness to Pay) ของผู้รับบริการ
ค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
จ่ายและเจตคติต่อราคาของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย
3. สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหา
สถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้อง
คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุก
ด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาให้ประเด็นด้านสถานที่
ให้บริการลดลงไปได้ เป็นต้น
4. การส่งเสริมแนะนาบริการ ผู้ให้บริการ
จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการทั้งใน
ด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการ
ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้นาข้อมูลเหล่านี้
ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจใช้บริการต่อไป
5. ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วน
สาคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการบริการของ
ผู้รับบริการ โดยในการกาหนดกระบวนการจัดการ การ
วางรูปแบบการบริการจะต้องคานึงถึงผู้รับบริการเป็น
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สาคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่
ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิต
สานึกของการบริการ
6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ให้บริการ
จะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคารสถานที่ ผ่าน
การออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัว
สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผู้ให้บริการและสื่อ
ภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย
7. กระบวนการบริการ ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวัง
ให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการระบบการ
บริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการ
สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มี
คุณภาพ โดยการนาบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและหวังต่อ
ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้รับริการนั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ
1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็น
สิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ต่ากว่าความคาดหวัง
นั้นได้ เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกยินดีและมีความสุขในการ
มารับบริการนั้นๆ
2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นสิ่งที่
ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกินกว่าความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกปลาบ
ปลื้มใจหรือประทับใจในบริการที่ได้รับซึ่งเกินความ
คาดหวังที่ตั้งใจไว้
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกพอใจ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความ
พอใจ ชอบใจ เกิดเป็นทัศนคติด้านบวก ที่แสดงให้เห็น
ถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบที่
แสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจ
เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่
จาเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก
ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของ

ผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึง
ทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศ
ทางบวก หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ ต่อ
สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งเป็น
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จานวน 2 หมู่เรียนคือ
หมู่ที่ที่ 1 จานวน 31 คน และหมู่เรียนที่ 2 จานวน 37
คน รวมจานวนทั้งสิ้น 68 คน โดย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1. แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประเด็นใน
การศึกษาคือด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการ
สอน ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
สถานที่และระยะเวลา ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียน และด้านสัมฤทธิ์ผล
ส่วนที่ 2. แบบประเมินประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งประเด็นในการศึกษาครั้งนี้
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการทาการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความ
ร่วมมือกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
2/2557 ในรายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของการเรียนการสอน ในรายวิชา RTL 3404 การ
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สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาคการศึกษา
2/2557 มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ
1.เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอน ในรายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ ในภาคการศึกษา 2/2557
2.เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนการสอน ในรายวิชา RTL 3404 การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาคการศึกษา
2/2557
พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักศึกษาพึงพอใจสูง
ที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 รองลงมาเป็นด้าน เนื้อหา สื่อและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 4.09 และ3.99 ตามลาดับส่วน
นักศึกษาพึงพอใจต่าที่สุดในด้านสถานที่และระยะเวลา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
ขณะที่ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุดคือ
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองมาคือ
ความรู้ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะทางปัญญา โดย
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
คือ 4.21 4.00 3.77 และ 3.62 ตามลาดับ
วิจารณ์
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ ขณะที่
ในด้านสถานที่และระยะเวลา มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ขณะที่ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน มี

ค่าเฉลี่ย สูงที่สุด คือคุณธรรม จริยธรรม และน้อยที่สุดคือ
ทักษะทางปัญญา
ซึ่ง กิจกรรมการเรียนการสอน ถือว่าเป็น
กระบวนการดาเนินการกิจกรรมหรือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้บริหารและครูผู้จัดให้แก่
ผู้เรียนทุกขั้นตอนหรือเรียกว่าเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และคุณลักษณะ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้แก่การวางแผนการสอน
การดาเนินงานสอนการใช้สื่อการสอนและการวัดผล
ประเมินผลอีกทั้งการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการ
รวมหลายกิจกรรมเข้าด้วยกันซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนที่ดีนั้นผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนควรมีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆโดยมีผู้บริหารเป็นผู้นา
ในการดาเนินงาน
อย่างไรก็ตามงานด้านการเรียนการสอนนั้นถือ
เป็นงานหลักของครูผู้สอนในโรงเรียนซึ่งผู้บริหารและ
ครูผู้สอนเองต้องให้ความสาคัญเพราะผู้สอนเป็นหัวใจ
สาคัญที่จะนานักเรียนไปสู่เป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ
ได้และในส่วนของการบริหารงานวิชาการด้านการเรียน
การสอนนั้นผู้บริหารต้องยึดหลักการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวของหลักสูตรซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริงโดยจะต้องจัดครูเข้าสอนจัดหาสถานที่วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกตามความจาเป็นกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ครูจัดทาและใช้แผนการสอนติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้จาเป็น
จะต้องมีการนาองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งหมดมาสู่
กระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นระบบด้วย
มากไปกว่านั้น
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้
การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผล
ถึงความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด จูทอง
(2528, 41) ได้ให้ความหมายของอาคารสถานที่ว่า
หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การใช้
อาคาร สถานที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การ
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เรียนและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้
นักศึกษาเข้าใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก
ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ
4.24 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเรื่องที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนและเนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็น
ความรู้และ/หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก
รองลงมาเป็นเรื่อง เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือเรื่อง เนื้อหา
ที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
อยู่ในระดับมาก
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาใน
สรุปผล
รายละเอียดพบว่าเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการจัด
ผลการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิด
ของการเรียนการสอน ในรายวิชา RTL
ความสุขแก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับ
3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ใน
ภาคการศึกษา 2/2557 ของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์ มาก รองลงมาเป็นเรื่องมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประสงค์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและดาเนินการสอนอย่างเป็นลาดับตาม
มีระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย รายได้
ขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ต่อเดือนของครอบครัว น้อยกว่า/เท่ากับ 10,000 บาท
4.39 4.33 และ4.30 ตามลาดับ อยู่ในระดับมาก ส่วน
และมีรายรับไม่ค่อยเพียงพอกับรายจ่าย
เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือเรื่องผู้เรียนมีความ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ กระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมาก
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช
ด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ภัฎสวนสุนันทา
ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาใน
ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า
เท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเรื่องที่มี รายละเอียดพบว่าเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการนา
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน มี
ผู้สอน และความมีคุณธรรม จริยธรรมของคณาจารย์ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่อง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่อง สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีขึ้นและมีเอกสารและสื่อประกอบในการ
บุคลิกภาพโดยรวมของคณาจารย์ และคณาจารย์การ
เตรียมความพร้อมและเตรียมการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และ
4.23 อยู่ในระดับมาก เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือเรื่อง
4.10 อยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน และแก้ปัญหาในชั้น การจัดลาดับขั้นตอนของกิจกรรม และเจ้าหน้าที่
ควบคุมดูแล การบารุงรักษา การพัฒนาอาคารต่าง ๆ
การจัดบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานอยู่เสมอ การรักษาความ
สะอาด ความคงทนแข็งแรง ความปลอดภัย และ
สามารถสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
จากแนวคิดของสมคิด จูทองสรุปได้ว่า ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาต่อเรื่องอาคาร
สถานที่ มี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ การวางแผนอาคาร
สถานที่โรงเรียนและการบารุงรักษาอาคารสถานที่ดังนั้น
การบริหารอาคารสถานที่ที่จะบังเกิดผลดีนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในการสร้าง บารุงรักษา และจัดให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด
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ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.85 และ3.86 อยู่ในระดับมาก
ด้านสถานที่และระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ห้องเรียน
มีสภาพเหมาะสมสาหรับการทากิจกรรมการเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก รองลงมา
เป็นเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา (จานวนชั่วโมง ,
จานวนวัน) และความเหมาะสมของช่วงเวลา (17.00 –
20.00 น.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมากส่วน
เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือเรื่องห้องเรียนมี
โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความพร้อมสาหรับการเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่องมีวิธีการประเมินผลที่
หลากหลายและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 4.00 อยู่ในระดับมาก ส่วน
เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือมีการแจ้งและอธิบายผลการ
ประเมินให้นักศึกษาทราบและเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.91 อยู่ในระดับมาก
ด้านความสัมฤทธิ์ผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
มีค่าเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.17 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่องนักศึกษามี
ความต้องการหรือความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนวิชานี้และนักศึกษาได้รับประโยชน์
จากการเรียนวิชานี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ 3.89
อยู่ในระดับมาก
นอกจากนั้นแล้ว ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา RTL 3404 การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
และการวิเคราะห์ Case Study มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่อง มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความสามารถ
ทางานเป็นกลุ่มได้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ มี
ความเคารพกฎระเบียบขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ
4.27 อยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
เรื่อง มีวินัยในการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก
ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า
เท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเรื่องที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการวัดหรือทดสอบ ด้วยข้อสอบที่
เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่อง มีการ
บรรยาย และให้ฝึกปฏิบัติภายในห้องเรียน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบและ มีการบรรยาย และให้ฝึก
ปฏิบัติภายในห้องเรียน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่องที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือเรื่องเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัย พร้อมตอบ
ข้อซักถามของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ใน
ระดับมาก
ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
มีค่าเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเรื่อง
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีการนาเสนอเพื่อตอบโจทย์
กรณีศึกษาโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่อง
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการนาเสนอ
งานอย่างสร้างสรรค์และในการสอบ เน้นข้อสอบที่มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการนาเสนอแผน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 3.60 และ.357 ตามลาดับ อยู่ใน
ระดับมาก
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 3.77
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือมีการส่งเสริมพัฒนาความเป็นผู้นา และผู้ตามใน
การทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาเป็นเรื่องมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะในการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและมีการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ 3.67 อยู่ใน
ระดับมาก
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
มีค่าเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเรื่อง
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.45 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่องมีการส่งเสริม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น
การส่งงานทางอีเมล์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับ
มาก ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือมีการส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
โดยการทารายงาน และนาเสนอในชั้นเรียนและมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่านักศึกษาพึงพอใจสูงที่สุดคือ กิจกรรม
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาเป็น
ด้าน เนื้อหา สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
4.09 และ3.99 ตามลาดับ ส่วนนักศึกษาพึงพอใจต่า
ที่สุดในด้านสถานที่และระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.85
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสวนสุนันทา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนสูงที่สุดคือ คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.26 รองมาคือ ความรู้ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะทางปัญญา โดยอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 4.21 4.00 3.77 และ
3.62 ตามลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้เรียนช่วงเช้ามากกว่า เวลาประมาณ
11.00-14.00 เดินทางสะดวกไม่อันตรายเหมือน
กลางคืน
อาจารย์ควรให้คะแนนตามผลงานขอ งนักศึกษา
มากกว่านี้
อาจารย์บางท่านมีกริยาในการสอนไม่สุภาพ
เหมือนใช้ความคิดส่วนตัวตัดสินความคิดนักศึกษา
อาจารย์ควรยกตัวอย่างประกอบ และมีสื่อนา VDO
เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น
ควรจัดให้กรับวนการเรียนการสอนทุกๆรายวิชาให้
มีความสนุกสนานแบบรายวิชานี้
ในการทาการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลาคือต้นเทอมกับ
ปลายเทอม
ในการทาการศึกษาครั้งต่อไปควรให้แต่ละสาขาวิชา
เป็นผู้ดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้
สาขาแต่ละสาขาได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการเรียนการสอน และใช้เป็นฐานข้อมูล
ของสาขาตนเอง
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นของ
แบบสอบถามให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ความคิดเห็น
หรือความต้องการของนักศึกษาในหลายประเด็น

กิตติกรรมประกาศ
โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน ในรายวิชา RTL
3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาค
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การศึกษา 2/2557 สาเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการ
อนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆ ที่ได้สละเวลาในการให้
คาปรึกษา คาแนะนะความคิดเห็น ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ดังนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่
ให้ความช่วยเหลือ และเสียสละเวลาในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม คอยให้กาลังใจตลอดเวลาในการทางาน
โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน ในรายวิชา
RTL
3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาค
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ข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมาก
ณ ที่นี้ด้วยและ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
วิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาต่อไป
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A Study the Reasons for the Resignation of Dropout Students in
VocationalCertificate and Professional Publishing Diploma Case Study: College of
Business AdministrationViboonramindrain Bang Khen, Bangkok.
การศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษา :วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 1
ABSTRACT
This research aims to study the Study the
reasons for the resignation of dropout students
in vocational Certificate and professional
publishing Diploma Case Study: College of
Business Administration Viboonramindra were
classified by economic problems of the family.
Family issues Academic problems The drugs
problem Controversy aggressive truancy and
sexual health issues. The sample consisted of
80 samples of the target population for the
study.This research is quantitative research .
Questionnaires were used to collect data For
the data analysis and correlation of variables .
The researcher used statistical analysis is
descriptive statistics (frequency, percentage,
average, and standard deviation)

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
โทรศัพท์ 0-2160-1185,e-mail : booby_s@hotmail.com, website :
http://cls.ssru.ac.th/

The study found that the reasons for the
resignation of dropout students .in vocational
Certificate and professional publishing Diploma
Case Study: College ofBusiness Administration
Viboonramindrahas cause to resign halfway the
main reason . Economic causes of theBy an
mean of 4.31.Nextcontroversy aggressive
involvement in truancy highest level . By an
mean of 4.23.Family reasons Students At a high
level By an mean of 4.16. The cause of
student learning At a high level The average
score was 4.03 , and the cause of health . In
the very By an average of 3.93. The cause of
student learning At a high level By an average
of 4.03. And health reasons At a high level By
an average of 3.93.
Keywords:dropout, Vocational Certificate,
professional publishing Diploma,<,<,,
Mฒ]]ลฒ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ
การลาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
รามอินทรา ศึกษาโดยจาแนกตามปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการ
เรียน ปัญหาด้านสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท ก้าวร้าว
หนีเรียน ชู้สาว และปัญหาด้านสุขภาพกลุ่มประชากร
เปูาหมาย ที่ใช้ในการศึกษา เป็น นักเรียน นักศึกษาระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยเทคโนโลยี
วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 80 คนการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ของตัวแปร ผู้วิจัยใช้
สถิติวิเคราะห์ คือสถิติเชิงพรรณนา (ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการลาออกกลางคันของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ราม
อินทรามีสาเหตุการลาออกกลางคันที่เป็นสาเหตุหลัก
คือสาเหตุด้านเศรษฐกิจ ของครอบครัวของนักศึกษา อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ
สาเหตุรองลงมาคือสาเหตุ ด้านสิ่งเสพติด การทะเลาะ
วิวาทก้าวร้าวหนีเรียน ชู้สาว อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 สาเหตุ ด้านครอบครัว ของ
นักเรียนนักศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 สาเหตุ ด้านการเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และสาเหตุ ด้านสุขภาพ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
คาสาคัญ :การลาออกกลางคัน ,หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ซึ่ง
เป็นกฎหมายการศึกษาของประเทศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม 2542 ได้บัญญัติสาระสาคัญที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 8 (2)
ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และมาตรา 9 (6) กาหนดให้จัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น ด้านแนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24
(6) ให้โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือ ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ มาตรา 29 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ตามพระราชบัญญัติ การศึกษา พ .ศ. 2542
นั้นเป็นการเอื้อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีโอกาสเข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพ สอดคล้องสัมพันธ์กับความต้องการของบุคคล
และชุมชน การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียนใน
การจัดการศึกษานับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายและมี
ความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งเป็นการจัดการศึกษา เพื่อคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และเป็นการจัดการศึกษาที่มีผู้เข้ารับ
การศึกษามากที่สุด เพราะเป็นทั้งการศึกษาภาคบังคับ
และเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเดียวที่รัฐกาหนด
นโยบายให้เป็นการศึกษาแบบให้เปล่า ทาให้เด็กมีอายุ
อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีโอกาส ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน
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และมีโอกาสได้เข้ารับการขัดเกลาทางสังคมจากโรงเรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะดารงชีวิตอยู่
ในสังคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณค่า
ซึง่ โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องการที่จะให้เด็กที่
อยู่ในผืนแผ่นดินไทยทุกคนได้เข้ารับการศึกษ
าขั้น
พื้นฐานและเข้าศึกษาภาคบังคับ จานวน 9 ปี จึงเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรับเด็กในเขตบริการหรือเด็ก
ในความรับผิดชอบที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดได้เข้าศึกษาใน
ภาคบังคับทุกคน และเมื่อเด็กได้เข้าศึกษาแล้วจะต้อง
พยายามให้เด็กศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับและได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยคือปัญหาที่เด็กส่วนหนึ่งศึกษา
เล่าเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับเพราะลาออก
กลางคันนั่นเอง
แต่ถึงอย่างไรก็ตามสาเหตุของ
การออก
กลางคัน นั้นเป็นปัญหา ที่นักเรียนต้องออกจากระบบ
โรงเรียนก่อนเรียนจบหลักสูตรตามที่กาหนดไว้ ปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียนเกิดขึ้นมานานและดูจะ
เป็นปัญหาปกติของโรงเรียนที่ครูหลายคนเห็นว่าไม่ใช่
เรื่องที่เป็นปัญหา จึงไม่ได้หาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อ
แก้ปัญหาทาให้เกิดผลเสียต่อประเทศหลายประการทั้ง
ความสูญเสียงบประมาณทางการศึกษาที่รัฐจัดให้มี
การศึกษาทาให้ทรัพยากรบุคคลที่ควรจะมีคุณค่า
กลายเป็นทรัพยากรที่มีปัญหา และต้องเสีย
งบประมาณในการแก้ปัญหาที่บุคคลเหล่านั้นก่อขึ้น ถือ
เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาเมื่อคิดถึงการลงทุน
รวมถึงความสูญเสียในสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่บางครั้งครู
ไม่คาดคิด และที่สาคัญคือการแก้ปัญหาเด็กออก
กลางคันเป็นการช่วยเหลือเด็กให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตามหลักสูตรการรับนักเรียนการเกณฑ์นักเรียน
เข้าเรียน และการติดตามนักเรียนเป็นงานที่สาคัญงาน
หนึ่งที่อยู่ในขอบข่ายภารกิจงานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาจะดาเนินไปไม่ได้หากไม่มีนักเรียน ที่เป็น
ทรัพยากรของชาติที่สาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจากสภาพปัญหา
ทางการศึกษาของประเทศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผล
เชื่อมโยงที่จะกลายเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคตคือ ช่องว่างของความแตกต่างทางด้าน
รายได้ระหว่างชนบทกับเมืองจะมากขึ้นและแรงงานไทย
ที่จะออกสู่ตลาดแรงงานของประเทศส่วนใหญ่จะมีระดับ
การศึกษาเพียงระดับภาคบังคับเป็นส่วนใหญ่สาหรับการ
เรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษานั้นจะมี
ปัญหาในเรื่องการช่วงชิงที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยปิด
หรือมหาวิทยาลัยของรัฐบาลซึ่งบรรดาผู้ปกครองและ
นักเรียนต้องทุ่มเททุนรอนสาหรับการเตรียมตัวค่อนข้าง
สูงโดยเฉพาะการกวดวิชาเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ
เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างไรก็ตามผู้ที่พลาด
โอกาสในการเรียนในมหาวิทยาลัยปิดก็ยังมีโอกาสในการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาสายอาชีพทั้งของรัฐบาลและ
เอกชนมหาวิทยาลัยเปิดทั้งของรัฐบาลและเอกชน และ
ระบบของกรมการศึกษานอกโรงเรียนปัญหาอีกด้านหนึ่ง
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐบาลมักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในขณะที่การศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์
วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนวิทยาศาสตร์
เป็นต้นซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ใช้ประโยชน์ทางด้าน
อุตสาหกรรมและคุณภาพของผู้ที่จบการศึกษาในวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ทันทีต้องผ่าน
ระยะเวลาการอบรมในโรงงานอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะ
สามารถปฏิบัติงานได้
สืบเนื่องจากสภาพปัญหาการลาออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหา
ผู้เรียนออกกลางคัน (Drop out) แล้วก็ตามแต่ใน
ปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยังไม่หมด
ไปสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียน
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การสอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบจากปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอื่นการ
ลงทุนจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นต้องใช้งบประมาณ
มากหากศึกษาไม่สาเร็จตามหลักสูตรอาจถือว่าการ
ลงทุนจัดการศึกษาระดับนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลงทุนทุกคนต้องผิดหวังสิ่งที่ตามมา
คือความสูญเปล่าทางการศึกษาซึ่งในแต่ละปีต้องสูญเสีย
เป็นเงินไม่น้อยหากคิดเป็นความรู้สึกด้านจิตใจแล้วอาจ
ประมาณค่ามิได้ความสูญเปล่าทางการศึกษาที่เห็นได้
ชัดเจนอย่างหนึ่งคือการออกกลางคันทั้งๆที่นักเรียน
ต้องการจะศึกษาให้สาเร็จตามหลักสูตรระดับนั้นความ
จาเป็นด้านต่างๆมีส่วนผลักดันให้นักเรียนตัดสินใจออก
กลางคันซึ่งเป็นภาวะจายอมเพราะนักศึกษาไม่สามารถ
แก้ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นได้นักศึกษาที่ออก
กลางคันเหล่านั้นย่อมได้รับความกระทบกระเทือนด้าน
จิตใจสถานภาพของเขาไม่มั่นคงปัญหาของนักศึกษาที่
ออกกลางคันนี้อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาของสังคม
เช่นการว่างงานไม่มีอาชีพเป็นหลักที่แน่นอนใน
ขณะเดียวกันจาเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการดารงชีพใน
สังคมในช่วงนี้นักศึกษาอาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ผิดไป
จากพฤติกรรมของคนทั่วไปซึ่งสังคมเราไม่ยอมรับได้แก่
การเสพสุราการใช้สิ่งเสพติดให้โทษก่ออาชญากรรมและ
รวมถึงการต่อต้านสังคม
ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
การลาออกกลางคันของนักศึกษาแลเพื่อเป็นการ
ยกระดับขีด ความสามารถทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จึงนาปัญหานี้เข้าสู่กระบวนการวิจัย เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
สามารถนาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลาออก
ของนักเรียนได้ ทาให้ยอดจานวนการลาออกของ

นักเรียนลดลง และสามารถนาไปใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนี้
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร ในการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั
ทาการศึกษากลุ่มประชากรเปูาหมายซึ่งเป็นนักศึกษา
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จานวนกลุ่มตัวอย่าง 80 คน
ขอบเขตด้านเนือ้ หา ในการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั
ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย
จากสื่อสิงพิมพ์ และสื่อออนไลน์ภายในประเทศที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษา
สาเหตุการลาออกกลางคันและการแก้ปัญหาการลาออก
กลางคันของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตด้านเวลา ในการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ดาเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนการวิจัย การรายงานการวิจัย ตลอดจน
การจัดทารูปเล่มใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน นับตั้งแต่ 1
กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
เนื้อเรื่อง
การวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ทาการวิจยั เรื่องการศึกษาสาเหตุ
การลาออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์
บริหารธุรกิจ รามอินทรา เขตบางเขน จังหวัด
กรุงเทพมหานครผู้วิจัยทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
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ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันและ
การแก้ปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
เป็นสิ่งสาคัญของประเทศ นักบริหารการศึกษา
จาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม และความคิด
สร้างสรรค์เพื่อที่จะได้นาองค์การไปสู่ความสาเร็จ สม
ประสงค์ หลักและทฤษฎีการศึกษาจะมีส่วนช่วยเป็น
อย่างมากให้นักบริหารการศึกษาเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
คิดสร้างสรรค์และมีวิสัยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาของ
ประเทศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542
ได้บัญญัติสาระสาคัญที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้อย่าง
ชัดเจน ในมาตรา 8 (2) ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9
(6) กาหนดให้จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ด้านแนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24 (6) ให้โรงเรียนและชุมชนมีการ
ประสานความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชนด้านการบริหารการศึกษา มาตรา 40 ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทาหน้าที่กากับและ

ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และมาตรา
57 กาหนดให้หน่วยงานทาง การศึกษาระดมทรัพยากร
บุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติ การศึกษา พ .ศ. 2542 นั้นเป็นการเอื้อ
ให้ทุกส่วนของสังคมได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพทัศน์
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาเอกชนและ
สถานศึกษาการอาชีวศึกษาเอกชน
ความหมายตามรูปศัพท์พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน ,
2525, หน้า 939) กาหนดความหมายของคาว่่าอาชีพ
อาชีวะ อาชีวะหมายถึงการเลี้ยงชีวิต การทามาหากิน
งานที่ทาเป็็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพ และคาว่าอาชีวศึกษา
หมายถึงการศึกษาที่มุ่งไปในทางช่างฝีมือ การจัดการ
อาชีวศึกษาเอกชน เกิดจากการรวมตัวกันของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนโดยจัดตั้งเป็น
สา นักงานการ
อาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งมีวิสัยทัศน์และพันธะกิจซึ่งมี
ศาสตราจาร์ย์ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันจนสาเร็จในปี พ.ศ.
2551 โดยมี วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษาเอกชนสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็็นองค์์กรหลักในการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่่
างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพได้้มาตรฐานและจัดการ
องค์ความรู้ตรงตามความต้้องการของตลาดแรงงานและ
อาชีพอิสระและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศมีพันธะกิจอาชีวศึกษาเอกชน ในการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึง
และเสมอภาคสร้างการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่
มีคุณภาพได้้มาตรฐาน และพัฒนางาน วิจัยสร้้าง
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นวัตกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย .
2552)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการ
ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อม
ด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรในการดาเนินการดังกล่าวและมีการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคคลภายนอกรวมทั้งการสนับสนุนสอดคล้องกับการให้
ความหมายของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
และยังได้ให้ความหมายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ว่าเป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มี
มาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบ
ได้โดยมีครูประจาชั้น /ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักใน
การดาเนินงานและบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถานศึกษาอันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและครูทุกคนมีส่วนร่วมสานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
(2547, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนว่าคือการส่งเสริมพัฒนาปูองกันและแก้ปัญหา
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีทักษะการดารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
นอกจากนี้สานักพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตยังได้ให้
ความหมายไปในทิศทางเดียวกันว่าการดูแลช่วยเหลือ
หมายรวมถึงการส่งเสริมการปูองกันและการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาโดยมีเครื่องมือสาหรับครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดาเนินงานพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งปลอดภัยจากสาร

เสพติดและมีความสุขในการดารงชีวิตอยู่ในสังคม (กรม
สุขภาพจิตสานักพัฒนาสุขภาพจิต.2546, หน้า 4)
กรอบแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาพที1่ แสดงกรอบแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ที่มา : สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปัจจัยสาคัญหรือเงื่อนไขเป็นสาเหตุหรือ
ตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ตัวนักเรียนปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน
ปัจจัยเสี่ยงด้านกลุ่มเพื่อนและปัจจัยเสี่ยงด้านชุมชนและ
สังคม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการลาออกกลางคัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ให้
ความหมายว่า “ การออกกลางคันคือการที่นักเรียนถูก
จาหน่ายชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาโดยไม่ใช่สาเหตุอันเนื่องมาจากการย้าย
สถานศึกษา ” วัชรีตระกูลงาม (2550) ทาการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตผลการวิจัยสรุปได้ว่าเหตุ
หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของ
นักเรียนมาจากปัจจัยหลัก สี่ด้านซึ่งประกอบไปด้วย ด้าน
นักเรียนไม่อยากเรียนไม่พร้อมที่จะเรียนมีความบกพร่อง
ด้านร่างกายหรือสติปัญญา ด้าน โรงเรียนและครูที่ไม่
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สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนขาด
และตัวแปรตาม แสดงสาเหตุการลาออกกลางคัน ได้แก่
การบริการแนะแนวมีทรัพยากรในการจัดการเรียนการ ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวปัญหาด้านครอบครัว
สอนไม่เพียงพอ ด้านครอบครัวที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการเรียนปัญหาด้านสิ่งเสพติด การทะเลาะ
ครอบครัวที่แตกแยกไม่มีผู้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนและด้าน วิวาทก้าวร้าว หนีเรียน ชู้สาว และปัญหาด้านสุขภาพ
สังคมที่ไม่เอื้อต่อการดารงชีวิตไปในทางที่ดีให้กับ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
นักเรียนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการ
แนวความคิดในการวิจัยจากตัวแปรที่สังเคราะห์แนวคิด
บริหารชั้นเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้น
ทฤษฎีและผลงานวิจัยจากผลการทบทวนวรรณกรรม
เรียนมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความ
สถานภาพผู้ตอบ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอก
แบบสอบถาม
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้น
1. เพศ
2. อายุ
เรียนและช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความประพฤติ
3. ระดับการศึกษา
อันดีงามให้แก่นักเรียน มีมุมวิชาการส่งเสริม
4. สาขาวิชาที่
ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ศึกษา
5. อาชีพผู้ปกครอง
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัด
สาเหตุการ
6. รายได้ของ
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการ
ลาออกกลางคัน
ผู้ปกครอง
สอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอน
7. เงินที่ได้รับจาก
ผู้ปกครองในแต่ละ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจ
วัน
ใฝุรู้ ใฝุศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบ
8. สภาพครอบครัว
ในขณะท่านศึกษา
วินัยให้แก่ผู้เรียน
การกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย ดังนี้ ตัวแปรอิสระ แสดง
สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่ศึกษา อาชีพผู้ปกครองรายได้ของผู้ปกครอง
เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองในแต่ละวันสภาพครอบครัว
ในขณะท่านศึกษาอยู่ในวิทยาลัยที่พักอาศัยระหว่างเรียน
หนังสือการทางานระหว่างเรียนหนังสือ

อยู่วิทยาลัย
9. ที่พักอาศัย
ระหว่างเรียน
หนังสือ
10. การทางาน
ระหว่างเรียน
หนังสือ

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามระเบียบวิธี
วิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากแหล่งปฐมภูมิ ตลอดจนศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร บทความทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์จากแหล่งทุติยภูมิ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ผู้วิจัยทาการศึกษากลุ่มประชากร
เปูาหมายที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีการศึกษา 2557 ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์
บริหารธุรกิจ รามอินทรา เขตบางเขน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)
กลุ่มตัวอย่างจานวน 80 คน
การออกแบบเครื่องมือ
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีการออกแบบแบบสอบถาม
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม แบ่ง
แบบสอบถามเป็นสามส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
ความคิดเห็นสาเหตุการลาออกกลางคัน ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา และส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยทาการตรวจเครื่องมือโดยใช้
วิธีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content
Validity Test) และวิธีทดสอบความเชื่อถือ (Reliability
Test)
จากผลการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปร โดย

ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC ของข้อ
คาถามอยู่ระหว่าง .67 – 1.00 มากกว่า .50 แสดงว่า
ข้อคาถามทุกข้อมีความสอดคล้องกันเชิงเนื้อหาและใช้
เป็นข้อคาถามได้
ส่วนการทดสอบความเชื่อถือเพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา การวิจัยนี้ ผู้วิจัยทาการทดสอบ
(Try Out) จากผู้ตอบสอบถามเพื่อทดสอบ จานวน 30
คน ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกันกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของแบบสอบถามที่ใช้วัด
ตัวแปร จานวน 5 ตัวแปร เท่ากับ .812 >.70 แสดงว่า
มาตรวัดและข้อคาถามทุกข้อมีมาตรฐานความเชื่อถือได้
จึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้ทาการสารวจความคิดเห็นใน
การเก็บข้อมูล
การวัดและมาตรวัด
การวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้มาตรวัด
ตัวแปรแบบ Nominal Scale และแบบ Interval
Scale โดยใช้มาตรวัดคะแนน 1-5 คะแนน ของ Likert
Scale (Scale 1-5) ตลอดจนกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
โดยใช้ค่าพิสัย ( Range) เท่ากับ .80 และนาค่าพิสัยไป
กาหนดช่วงคะแนนแบบค่าเฉลี่ย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติและเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลของตัวแปร แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาค่าความถี่ ( frequency) ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ( SD.)ตอนที่ 3 แบบคาถามปลายเปิดและ
สรุปเป็นความเรียง
ผลการดาเนินงาน
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องการศึกษา
สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
รามอินทราเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนา
1.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมีอายุ ระหว่าง 15 – 20 ปีระดับการศึกษา อยู่
ในการศึกษาระดับ ปวช.2สาขาวิชาที่ศึกษาคือ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีพของผู้ปกครอง คือพนักงาน
เอกชนและลูกจ้าง รายได้ของผู้ปกครองคือ 8 ,001 –
10,000 บาทต่อเดือน เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองในการ
ใช้จ่ายแต่ละวัน มากที่สุด 101 บาทขึ้นไปสภาพ
ครอบครัวในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย คือพ่อแม่
แยกทางกันอยู่ ที่พักอาศัยระหว่างเรียนหนังสือ อาศัย อยู่
กับบิดาหรือมารดา การทางานระหว่างเรียนหนังสือคือ
ไม่ได้ทางานพิเศษ

1.2 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพรรณนาแสดงค่าร้อยละ(n = 80)
รายการ
1. เพศชาย
2. อายุ 15 – 20 ปี
3. ระดับการศึกษา ปวช. 24.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. อาชีพผู้ปกครองพนักงานเอกชน,
ลูกจ้าง
6. รายได้ของผู้ปกครอง8,001 –
10,000 บาท/เดือน
7. เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองในแต่ละ
วัน 101 บาทขึ้นไป
8. สภาพครอบครัวในขณะท่านศึกษา
อยู่ในวิทยาลัยบิดามารดาแยกทางกัน
อยู่
9. ที่พักอาศัยระหว่างเรียนหนังสือ
อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา
10. การทางานระหว่างเรียนหนังสือ
ไม่ได้ทางาน

จานวน ร้อยละ
45
51
27
30
32

56.3
63.7
33.7
37.5
40.0

40

50.0

44

55.0

37

46.3

34

42.5

36

45.0

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นโดยใช้สถิติ
พรรณนา
2.1 ลักษณะข้อมูลความคิดเห็นสาเหตุการลาออก
กลางคันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นต่อตัวแปรในสาเหตุการลาออกกลางคัน พบว่า
ค่าเฉลี่ยโดยรวม ( ) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (
(4.13) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) (0.54)
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติพรรณนาของตัวแปร และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 80)

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา มี
สาเหตุปัญหาอยู่ในระดับมาก หรือได้รับค่าคะแนนเฉลี่ย
ไม่เกิน 3.50 ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ตัวแปร
SD แปลผล สาเหตุปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัย
ปัญหาด้านเศรษฐกิจของ
4.31 0.54 มาก
เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา มีระดับมาก
ครอบครัว
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เนื่องจากจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้า
ปัญหาด้านครอบครัว
4.16 0.61 มาก
กับจานวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรไม่ตรงกัน ผล
ปัญหาด้านการเรียน
4.03 0.56 มาก
ปัญหาด้านสิ่งเสพติด การ
4.23 0.58 มาก
การศึกษาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับรายงานสถิติของฝุาย
ทะเลาะวิวาทก้าวร้าว หนีเรียน
งานทะเบียนและสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ วัชรี
ชู้สาว
ตระกูลงาม (2550) ได้วิจัยเรื่องศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ปัญหาด้านสุขภาพ
3.93 0.45 มาก
กระทบต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษา
เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ผู้ตอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พบว่า ปัจจัยด้าน
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นสาเหตุการลาออก ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันคือปัญหา
กลางคันต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวมากที่สุด ค่าใช้จ่าย
รองลงมาคือ ปัญหาด้านสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท
สรุปผล
การวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทาการวิจยั เรื่องการศึกษา
หนีเรียนชู้สาว ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการ
สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร
เรียน และปัญหาด้านสุขภาพตามลาดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิจารณ์
วิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคัน บริหารธุรกิจ รามอินทราเพื่อศึกษาสาเหตุการลาออก
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
กลางคันของนักศึกษา จากวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้พบว่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีข้อค้นพบ
สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษานั้น
น่าสนใจที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ จากผลการศึกษา
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสาเหตุการลาออกกลางคันต่อ
พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นว่าในภาพรวมของสาเหตุ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวมากที่สุด รองลงมา
ปัญหา การลาออกกลางคันของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก คือ ปัญหาด้านสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท หนีเรียนชู้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13ด้านที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่า
สาว ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการเรียน และ
เป็นสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้นักศึกษาลาออก
ปัญหาด้านสุขภาพ ตามลาดับ
กลางคันมากที่สุดคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
ข้อเสนอแนะ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ
การวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางในการ นา
สาเหตุปัญหาด้าน ปัญหาด้านสิ่งเสพติด การทะเลาะ
วิวาทก้าวร้าว หนีเรียน ชู้สาว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาการลาออก
กลางคันของนักเรียนนักศึกษาควรมีการดาเนินการดังนี้
เท่ากับ 4.23 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดไว้ คือ
1. การใช้กฎระเบียบในการปกครอง
นักศึกษามีความเห็นว่าการลาออกกลางคันของนักศึกษา
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ควบคุมดูแลนักเรียน /นักศึกษาต้องมีความชัดเจน และ
ยุติธรรม ไม่หยุมหยิมจนผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
2.สถานศึกษาให้ความสาคัญและจัดทาแผน
แก้ปัญหาการออกกลางคันระยะยาวโดยความร่วมมือ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน
3.จัดเครือข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่าง
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันของนักเรียน
โดยเฉพาะข้อมูลจากภายนอกวิทยาลัยฯ
4.จัดหลักสูตรการเรียนพิเศษหรือสอนซ่อม
เสริมให้สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคัน
5.ติดตามและเฝูาระวังนักเรียนกลุ่มที่เสี่ยงต่อ
การออกกลางคัน เช่น ขาดเรียนบ่อยหรือติดยาเสพติด
และติดต่อประสานข้อมูลกับผู้ปกครองของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

คุณภาพอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และ
คณาอาจารย์ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ที่ให้ความ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลในการ
วิจัย และขอขอบพระคุณผู้เขียนตาราและงานวิจัยทุก
ท่านที่คณะผู้วิจัยได้นาผลงานของท่านมาศึกษาและ
อ้างอิง ในครั้งนี้จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง . (2550). ศึกษา
ปัญหาและสาเหตุการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ .ศ.
2545 กรณีเด็กไม่ได้เข้าเรียนเข้าเรียนแล้ว
ลาออกกลางคันและเรียนแล้วมีแนวโน้มการ
ออกกลางคัน .เชียงใหม่ : สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่เขต 1.

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในอนาคต
การวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ขอเสนอแนะการทาวิจยั ใน
อนาคต คือ ผู้วิจัยควรนาตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้
นามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้มาศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ควร กรมสุขภาพจิตสานักพัฒนาสุขภาพจิต.(2546). ระบบ
นาวิธีวิจัยแบบ Mixed Methods เป็นการผสมผสาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้เพื่อให้
การศึกษาแห่งชาติ, สานักงาน. (2542).
งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
กิตติกรรมประกาศ
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
2545. กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา.
กรุณาอย่างสูง สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สานักงาน.
จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการวิจัย
(2545).ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสาคัญที่สุด.
พร้อมทั้งให้คาแนะนาปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องด้วย
กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ความเอาใจใส่และส่งเสริมให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา
แห่งชาติ.
ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง
และ
ขอขอบพระคุณ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณา
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สานักงาน. สานัก
ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มี
นายกรัฐมนตรี. (2545 ).พระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ . กรุงเทพฯ : สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
นโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม.สานัก.(2552). กระทรวงศึกษาธิการ.
แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ .
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
พงษ์ศรี สังข์แก้ว. (2548 ). ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
.
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พึงใจ รังคะวงษ์ . (2549). ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ที่เกี่ยวของกับความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนบ้านปงสนุก
จังหวัดลาปาง .การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วัชรีตระกูลงาม.(2550). ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต.
อัญชิสา อยู่ยืนยง. (2550). การศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลส่งผลให้เยาวชนตัดสินใจออกจาก
โรงเรียนกลางคันในระดับมัธยมศึกษา
กรณีศึกษา : ตาบลบ้านบัวอาเภอเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์
. กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกบุตร อยู่สุข . (2550). สาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช .)วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ .วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต .กรุงเทพมหานคร :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ประภาศรี ศรีวงค์พันธ์. (2549). ได้ศึกษาเรื่องการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1.
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Development of English Communication Training Package for International Business
การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
นลิน สีมะเสถียรโสภณ1
ABSTRACT
This research aims to develop English
Communication training package for International
Business. The objectives consist of; 1) developing
of the training package, and 2) examining the
efficiency and effectiveness of the training package
The samples consist of 30 people who are
studying and working in the field of international
business. It was obtained by using purposive
sampling method from the English Communication
training session. The instruments include training
package, pretest and posttest papers. The data
were analyzed with the statistical methods
including average, standard deviation, and t-test
dependent.
The research result illustrated that
efficiency of the training package was higher than
expected. That is, in other words, higher than
80/80 standard for all five topics; 1) foundation of
business communication, 2) listening and reading
business news and/or journals, 3) cross-cultural
communication, 4) business negotiations, and 5)
writing business correspondences and e-mail. The
reason is because after they’ve trained some of
business English, they can easily adapt experiences
with business English.
In terms of effectiveness of the training
package, the scores of posttest are higher than
pretest. This means that after using training
package, learning achievement scores for the
sample group is higher. So, it is clear that the
training package can help learners develop their
English communication.
In overall, the result of testing this training
package showed that it is appropriate with adult

learners in terms of content, flexibility, and the
need to solve communication problem when
doing business with foreigners. Therefore, it is
suitable for those who working in international
business field to use this training package.
Keywords : Training package, English
communication, International business
บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ 2 ด้าน ได้แก่
1) เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับธุรกิจระหว่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ อบรมเทคนิคการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 30
คน ซึ่งในที่นี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาที่สนใจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน โดยมีสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ สูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ E1 = 80 / E2 = 80 ทั้งห้าหัวข้อ
อันได้แก่ 1) พื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2) การฟังและการอ่านข่าว/สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ 3) การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 4) การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ 5) การ
เขียนจดหมายทางธุรกิจแบบอิเล็กโทรนิคส์ ( E-mail) โดยค่า
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเกินกว่าเกณฑ์ที่ได้กาหนด
เอาไว้มาก ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อผ่านการเรียนรู้ในด้านเนื้อหา
ครบทุกหัวข้อแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถทาแบบทดสอบได้มาก
ขึ้น จึงทาให้คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้
เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจที่มีพื้นฐานอยู่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1200
e-mail: nalin.si@ssru.ac.th, website: http://www.teacher/ssru.ac.th/nalin
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ราคาของสินค้าไทยเริ่มลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงควร
เร่งพัฒนามูลค่าสินค้าให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าไทย
นอกจากปัญหาด้านต้นทุนการผลิตแล้ว หากผู้
ประกอบธุรกิจต้องการขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศ อาจ
ทาให้มีปัญหาในด้านการสื่อสารเพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจไม่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาควบคู่ไปกับการทาธุรกิจ จะทา
ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันและกับ
ผู้บริโภคผิดเพี้ยนไปได้ (นัทธมน ภูมิไชย , 2557: 1) ดังนั้น ผู้
ประกอบธุรกิจจึงควรพัฒนาภาษาอังกฤษของตนควบคู่ไปกับ
การทาธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันให้กับการทาธุรกิจระหว่างประเทศได้ในอีก
ทางหนึ่ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศในการขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่ม
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จึงจาเป็นต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเรียน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้จะเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติเป็นส่วน
ใหญ่ กล่าวคือให้ผู้เรียนสามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
บทนา
สื่อสารหรือสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องกังวลกับความถูกต้อง
สืบเนื่องจากการเปิดตลาดการค้าเสรีภายใต้
ทางไวยากรณ์จนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้ประกอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ทาให้การเข้าเมืองของ
ธุรกิจใหม่ที่ต้องทาการสารวจพฤติกรรมผู้บริโภคของตลาดที่
แรงงาน เงินทุน การค้าขายด้วยสกุลเงินต่างๆ ของอาเซียน
ทาได้อย่างไม่มีข้อจากัด ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น อย่างไร เข้าไปลงทุน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
ก็ตาม เมื่อมองจากมุมมองภายในประเทศไทยแล้ว ประชาคม สถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น แนวคิดทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้สินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการสื่อสารในปัจจุบันจึงเน้นไปที่การทากิจกรรมที่ฝึกการ
สามารถเข้ามาขายแข่งกับสินค้าไทยได้เท่าๆกับที่สินค้าไทยก็ ใช้ภาษาให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด (ศิริ
สามารถเข้าไปขายแข่งกับสินค้าท้องถิ่นของประเทศเหล่านั้น ลักษณ์ ลิ้มภักดี , 2543: 27-28) โดยนักวิชาการศึกษาส่วน
ได้ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ใหญ่ได้ใช้การฝึกปฏิบัติจริงในการสอนผู้ที่มีพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษแต่ต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น เพราะเหตุ
2553: 8) ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องพิจารณาว่าจะทา
นี้ จึงได้มีการจัดทาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นใน
อย่างไรให้สินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย รวมถึง
ปัจจุบัน
แรงงานฝีมือของไทยสามารถเข้าไปครองส่วนแบ่งทาง
การแก้ปัญหาข้างต้น นอกจากจะต้องมีการฝึก
การตลาดในประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
ปฏิบัติแล้วยังต้องมีการพัฒนาชุดฝึกอบรมปฏิบัติการเฉพาะ
เศรษฐกิจ
ทางระยะสั้นขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
ผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศอย่างเร่งด่วน โดยเนื้อหาและลักษณะของการ
เศรษฐกิจสาคัญของประเทศไทยและเป็นกลไกหลักในการ
กระตุ้นการจ้างงาน ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการ ฝึกอบรมควรมีความสอดคล้องกัน และจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนให้สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ที่ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ทั้งสิ้นกว่า 4 แสนแห่ง โดยใน
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้เกิดกระบวนการ
อุตสาหกรรมนี้สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศถึง 3
แสนล้านบาท (สานักงานสถิติพยากรณ์ , 2557 : 119) เรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกทางหนึ่ง
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มีต้นทุน
การผลิตต่ากว่าไทย ทาให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานธุรกิจท่องเที่ยวและ

แล้วกับภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ทาให้ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศมีประสิทธิผลที่ดี ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าชุด
ฝึกอบรมสามารถทาให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่ม
มากขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการสื่อสารทางด้านการทา
ธุรกิจได้จริง
ผลจากการนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศไปใช้นั้น แสดงให้เห็นว่า
ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องทั้ง
ทางด้านเนื้อหา สภาพปัญหา และความต้องการของ
นักศึกษา และผู้ประกอบธุรกิจในการที่จะนาไปใช้พัฒนา
คุณภาพบุคลากรในธุรกิจนี้ให้สามารถแข่งขันกับการขยายตัว
ของตลาดอาเซียนได้ในอนาคต
คาสาคัญ : ชุดฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
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บริการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นลิน สีมะ
เสถียรโสภณ และบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ, 2557 : 32-33)
พบว่า มีความต้องการฝึกอบรมในส่วนของผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยธุรกิจเหล่านี้ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนาชุดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ อันจะ
นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจเหล่านี้มาก
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
2) เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดฝึก
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
ระเบียบวิธีวิจัย
อธิบายงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ที่
แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ใช้การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนใจ จานวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1)
ชุด
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียนด้วยชุดฝึกอบรม
โดยในการสร้างชุดฝึกอบรมนั้น ผู้จัดทาได้ศึกษาตารา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนาไปประมวลผลและ
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กาหนดโครงสร้างและขอบเขต
เนื้อหา แล้วจึงนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของชุดฝึกอบรม จากนั้นจึงนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงชุดฝึกอบรมและนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่
เคยได้รับการฝึกอบรมมาก่อน 5 ตัวอย่าง โดยทาการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน เพื่อ หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 โดยตั้งค่า
เป้าหมาย E1 = 80 และ E2 = 80 ซึ่งผลการทดลองพบว่า
ชุดฝึกอบรมชุดนี้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ
หัวข้อแรกมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80/90 หัวข้อที่สองมีค่า
ประสิทธิภาพคือ 80/88 หัวข้อที่สามเท่ากับ 80/92 หัวข้อที่
สี่คือ 82/90 และหัวข้อที่ห้าเท่ากับ 86/96 ตามลาดับ

สาหรับการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียน นั้น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวทางการสร้าง
แบบทดสอบจากเอกสาร และตาราต่างๆ แล้วจึงวิเคราะห์
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นสร้างแบบทดสอบ
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหา โดยออกแบบ
แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ( Multiple Choice Item)
แบบตอบสั้น (Short Answer Test) แบบสองตัวเลือก
(True or False) และแบบจับคู่ ( Matching) โดยแบบ
เลือกตอบจะมีการกาหนดคาถามและคาตอบ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องเลือกตอบตามคาตอบที่กาหนดให้ ส่วนแบบ
ตอบสั้นนั้น จะเป็นคาถามที่มีข้อความไม่สมบูรณ์
(Incomplete Statement) แล้วให้กลุ่มตัวอย่างเติมคาลงไป
ในประโยค แบบสองตัวเลือก จะให้เลือกคาตอบที่ถูกหรือผิด
เพียงข้อเดียว และแบบจับคู่ จะให้จับคู่คาถามและคาตอบซึ่ง
ได้กาหนดให้แล้วพร้อมทั้งเขียนลงในช่องว่าง ซึ่งแบบทดสอบ
ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน หลังจากสร้างแบบทดสอบแล้วจึงค่อยนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญทดสอบด้านเนื้อหา และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
แล้วจึงนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 ตัวอย่าง
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้
เป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) ผลประสิทธิภาพของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจาก
การทากิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และผลประสิทธิภาพของ
คะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทาแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ใน
หัวข้อพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มีค่า
เท่ากับ 81/89 ในหัวข้อการฟังและการอ่านข่าว/สิ่งพิมพ์ทาง
ธุรกิจ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80/91 ในส่วนหัวข้อการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม มีค่าประสิทธิภาพ คือ 83/95 หัวข้อ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 82/92 และหัวข้อ
การเขียนจดหมายทางธุรกิจแบบอิเล็กโทรนิคส์ ( E-mail) มี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82/94 ตามลาดับแสดงว่า ชุด
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาหรับ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศเมื่อทดลองกับกลุ่มเป้าหมายแล้วมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ขั้นทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อ
1. พื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ
2. การฟังและการอ่านข่าว/สิ่งพิมพ์ทาง
ธุรกิจ
3. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
4. การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
5. การเขียนจดหมายทางธุรกิจแบบอิเล็ก
โทรนิคส์ (E-mail)

N

E1

E2

E1=80 /
E2=80

30

81

89

81/89

30

80

91

80/91

30
30

83
82

95
92

83/95
82/92

30

82

94

82/94

2) จากการทดสอบประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(p = 0.05) โดยมีค่าสถิติ t คือ 27.625 ในหัวข้อพื้นฐานด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หัวข้อการฟังและการอ่าน
ข่าว/สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ มีค่าสถิติ t เท่ากับ 24.937 ในส่วน
ของหัวข้อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มีค่า t เท่ากับ 26.000
ส่วนหัวข้อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ มีสถิติ t คือ 23.175
และหัวข้อการเขียนจดหมายทางธุรกิจแบบอิเล็กโทรนิคส์ (Email) มีค่า t เท่ากับ 23.621 ตามลาดับ แสดงว่าชุด
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลที่ดี สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นได้โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกอบรม
ก่อนเรียน

หัวข้อ

หลังเรียน

S.D.

1. พื้นฐานด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. การฟังและการอ่านข่าว/
สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ
3. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
4. การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
5. การเขียนจดหมายทางธุรกิจ
แบบอิเล็กโทรนิคส์ (E-mail)
*p = 0.05

S.D.

t=?

5.60

0.81

8.93

0.74

27.625

5.53

0.73

9.07

0.64

24.937

6.00
5.77

0.69
0.77

9.47
9.23

0.57
0.73

26.000
23.175

5.83

0.87

9.37

0.56

23.621

สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ทาการสรุปผลการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

จากผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ E1 = 80 / E2 = 80 ทุกหัวข้อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทา
แบบทดสอบหลังเรียน ( E2) เพิ่มขึ้นมากจากคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียน ( E1) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อผ่านการเรียนรู้ในด้าน
เนื้อหาในแต่ละหัวข้อแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการสื่อสาร
และพื้นฐานทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้คะแนนเฉลี่ย
แบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย แสดงว่าชุด
ฝึกอบรมเล่มนี้มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้อบรมได้
จริง
การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ อุบล
รัตน์ (2544: 53) ซึ่งทาการวิจัยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง
การจัดทาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูสังกัดกรม
สามัญศึกษา โดยพัฒนาชุดฝึกอบรมเป็น 2 รูปแบบ คือ 1)
ชุดฝึกอบรมแบบเอกสาร และ 2) ชุดฝึกอบรมด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์ พบว่า ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมทั้งสองชุดสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ E1=80 / E2
= 80 ทั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวว่า การจะสามารถนาชุดฝึกอบรมมา
ใช้ในการพัฒนาตนเองได้นั้น จะต้องทาการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เริ่มจากกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
กาหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ จากนั้นดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนาไปทดลอง
ตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ทั้งนี้ งานวิจัยของ ผการัตน์
พู่กลั่น (2549: 69-70) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อ
ที่นามาใช้ว่า ควรใช้สื่อนาเสนอที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ ชัดเจน
ต่อเนื่อง ชวนติดตาม และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้เข้าอบรม
ควรที่จะมีความรู้ ความเข้าใจทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี นอกจากนี้ แบบสอบถามหรือแบบทดสอบควรมี
การเปรียบเทียบพัฒนาการจากสภาพเดิม เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถเรียนรู้ในจุดที่ตนเองยังไม่เข้าใจได้ด้วยตนเอง เป็น
การลดต้นทุน ทาให้สามารถใช้อบรมได้กับผู้เข้าอบรมจานวน
มากๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา แกล้วกล้า
(2547: 95-96) ว่า สื่อที่ดีควรเป็นสื่อประสมแบบเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง สามารถนาไปศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา รวมถึง
ควรจะมีกิจกรรมแบบฝึกปฏิบัติในลักษณะเป็นรายบุคคลอยู่
ในชุดฝึกอบรมด้วย เพราะหาต้องใช้วิทยากรในการให้ความรู้
จะไม่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้เพียงพอ และ
อาจต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจานวนมาก ดังนั้น ชุด
ฝึกอบรมจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ นิพนธ์ ไทยพานิช ( 2535: 218) ได้เสนอ
แนวคิดการสร้างชุดฝึกอบรมว่าควรประกอบด้วยชุดของ
เอกสาร กิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่รวบรวมไว้อย่างมีระบบ
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และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ตลอดจนมี
คู่มือแนะนาการใช้ชุดฝึกอบรมด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถศึกษา
จากคู่มือ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่รวบรวมไว้แล้ว
ดาเนินการฝึกอบรมด้วยตนเองได้ทันที ปทุมพร วรธิติพงศ์
(2552: 116-117) ยังกล่าวสนับสนุนข้อเสนอแนะข้างต้นว่า
ต้องมีการวิเคราะห์หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และงานหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาชุดฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนามี
กรอบและทิศทางที่แน่ชัด อีกทั้งยังต้องทาการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์หาความต้องการและ
ความจาเป็นในการฝึกอบรมอีกด้วย
2) ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
จากการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิผลที่ดี ผู้เข้า
อบรมมีความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษของผู้เข้าอบรมได้จริง ผู้เข้าอบรมสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านการทาธุรกิจต่างๆ
นอกจากนี้ งานวิจัยของ ฉรัต ไทยอุทิศ (2547 : 166) ซึ่งได้
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม พบว่า หลังจากฝึกอบรมผู้เข้า
อบรมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจากหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระ
ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมและ
วิธีการอบรมเน้นหลักในด้านการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทา
ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนากิจกรรมไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ศิริพงษ์ เศาภายน (2545 : 135)
ยังกล่าวสนับสนุนผลการวิจัยนี้ไว้ว่า การเรียนรู้และการคิด
วิเคราะห์จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่จะทาให้บทเรียน
มีความหมาย ไม่น่าเบื่อ บทเรียนมีความยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมของวัย เวลา และสถานที่ ผู้เข้าอบรมสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การ
กระทาหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดและการปฏิบัติ
อีกทั้งการสรุปเนื้อหาในประเด็นต่างๆ จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ใหญ่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่ ทาให้บทเรียนมีความหมายและมีคุณค่าเพิ่มมาก
ขึ้น โดยข้อแนะนาเหล่านี้ ได้กล่าวถึงในงานวิจัยของ
นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ ( 2555: 126) เช่นกัน ว่าการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ถือเป็นรูปแบบที่สาคัญสาหรับกลุ่มอาชีพที่
ต้องใช้ทักษะและความแม่นยาสูง เช่น พยาบาล แพทย์ และ
ช่างเทคนิคต่างๆ โดยผู้จัดทาชุดฝึกอบรมต้องนากระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์มาประยุกต์กับการให้การอบรม
ความรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งนาหลักการสอนผู้ใหญ่มาเป็น

แนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนา
ประสบการณ์เดิมของตนมาขยายฐานที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ใหม่ ให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของ
สิ่งที่กาลังเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในภายภาคหน้า ความตระหนักถึงคุณค่าในการ
เรียนรู้นี้ ทาให้เกิดความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น
จาเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน
การอภิปรายผลการวิจัย แบ่งได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่เกิดจากการทา
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) พบว่า มีค่าสูงกว่า 80 อยู่มาก
ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้าอบรมในช่วงแรกยังมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจไม่มากนัก ทาให้เมื่อทาแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนแล้วยังได้คะแนนไม่สูง แต่ภายหลังเมื่อเรียน
ครบทุกหัวข้อ ค่าคะแนนเฉลี่ยมีสูงขึ้นเพราะผู้เข้าอบรมมี
พื้นฐานมากขึ้น ทาให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจกับ
ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาในการคิดนานเท่าเดิม
ดังนั้น ควรจะเพิ่มระดับความยากของภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกท้าทาย เป็นแรงจูงใจในการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาต่อไปในอนาคต
2) ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่าหัวข้อ
ในชุดฝึกอบรมมีความครอบคลุม ทั้งในด้านเนื้อหาและ
กิจกรรม ทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาไปใช้ได้ด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มระดับความยากของภาษาอังกฤษให้
มากขึ้น โดยเน้นไปที่การฟังข่าวเป็นสาคัญ เนื่องจากตามหลัก
พื้นฐานของการทาธุรกิจแล้ว ข่าวมีความสาคัญมากในการ
ตัดสินใจเพื่อลงทุน หรือซื้อ/ขายสินค้า ดังนั้น จึงควรพัฒนา
ทักษะในด้านการฟังเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1) ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมนาชุดฝึกอบรมไปศึกษาเอง
นั้น คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมควรระบุวิธีการใช้อย่างละเอียด
และควรเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แนะนาไว้
ในคู่มืออย่างเคร่งครัดจึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2) สาหรับการจัดฝึกอบรมในลักษณะกลุ่มใหญ่
ผู้ดาเนินการฝึกอบรมจะต้องสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้
เข้าอบรมด้วย เพื่อจะได้กาหนดกิจกรรมให้เหมาะสมแก่
สถานการณ์ นอกจากนี้ ควรจะมีการสรุปเนื้อหาและความคิด
รวบยอดให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
3) ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้น และ
แบบทดสอบควรเป็นแบบสังเคราะห์ กล่าวคือ ต้องนาความรู้
และประสบการณ์ในชีวิตจริงมาประยุกต์กับเนื้อหาให้มาก
ยิ่งขึ้น
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4) ติดตามผลการนาไปใช้ ว่าผู้เข้าอบรมสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองหรือไม่ อย่างไร
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Internet Usage Behavior on Mobile Phones of the Faculty of Management
Science Students at Suan Sunandha Rajabhat University
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง
1

Abstract
The objectives of this research were to study the
internet usage, including; date, time, description of
using service, network service, telephone charge, and
to study the internet usage behavior on mobile
phones of the Faculty of Management Science
students at Suan Sunandha Rajabhat University. While
dependent variables were gender, year of education
level, educational programs, age, and way of internet
usage on mobile phones, independent variables were
the internet usage behavior on mobile phones in
four areas as follows: education, business and
commerce, entertainment, and communication. The
samples consisted of 395 students from the Faculty
of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat
University. Questionnaires were used for collecting the
data. Descriptive statistics used in this research
including percentage, mean, and standard deviation.
The findings of this research found that most
respondents were female, aged between 21 and 25
years old, used the monthly AIS network service calls
on Monday to Friday around 6.01-12.00 p.m., the
internet usage behavior on mobile phones for
entertainment was found in the highest level in all
aspects, and education, business and commerce, and
communication were found in the moderate level.
Also, the results from four aspects, when considered
aspect by aspect were found that; 1) on education
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2160 1345 , E-mail : superblue001@hotmail.com

area, the students had the habit of using the internet
to search information from websites for learning in the
highest level at 3.68, 2) on business and commerce
area, the students had the habit of using the internet
to search interesting business service information from
websites in the highest level at 3.88, 3) on
entertainment area, the students had the habit of
using the internet to watch youtube in the highest
level at 4.02, and 4) on communication area, the
students had the habit of using the internet to use
social media, especially Facebook, in the highest level
at 4.14.
Keywords : Behavior, Internet, Mobile Phone
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะการใช้
อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ วันที่ใช้บริการ
เวลาที่ใช้บริการ ลักษณะการใช้บริการ เครือข่ายที่ใช้บริการ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ และระบบเครือข่ายที่ใช้บริการ และศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสี่ด้าน
ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ด้านการบันเทิง
ด้านการสื่อสาร โดยกําหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
ระดับชั้นปี กลุ่มสาขา อายุ เป็นตัวแปรต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขานิเทศศาสตร์ จํานวน 395
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่
ในช่วงอายุ 21 – 25 ปี โดยส่วนใหญ่ใช้บริการในวันธรรมดา
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จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. ใช้บริการแบบราย
เดือน ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตอยู่ที่
200 – 399 บาท ใช้บริการเครือข่าย AIS และมีพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการบันเทิงในระดับมาก
ส่วนด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ด้านการสื่อสาร
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4ด้าน พบว่า
1. ด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้าน
การศึกษา นักศึกษามีระดับพฤติกรรมค้นหาข้อมูลประกอบ
การศึกษาต่างๆ เพิ่มเติมจากเว็บไซต์อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
(3.68) 2. ด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมค้นหา
ข้อมูลรายละเอียดบริการที่สนใจจากเว็บไซต์อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด (3.88) 3. ด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการบันเทิง นักศึกษามีระดับพฤติกรรมดู
youtube อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.02) 4. ด้านพฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการสื่อสาร นักศึกษา
มีระดับพฤติกรรมใช้บริการสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ค) อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.14)
คาสาคัญ: พฤติกรรม, อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์เคลื่อนที่

Research Project Agency) รูปแบบเครือข่ายอาร์พาเน็ต
ไม่ได้ต่อเชื่อมโฮสต์คอมพิวเตอร์เข้าถึงกันโดยตรง หากแต่ใช้
คอมพิวเตอร์ เรียกว่า IMP
(Interface
Message
Processors) ต่อเชื่อมถึงกันทางสายโทรศัพท์เพื่อทําหน้าที่ด้าน
สื่อสารโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละ IMP สามารถเชื่อมได้หลายโฮสต์
ปัจจุบันอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน
ระยะเวลา 15 ปี คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากจํานวน 1000
คน เป็น 1 ล้านคน และปัจจุบันมีบริษัทต่างๆ เปิดให้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย
ที่เพิ่มขึ้น
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันทําได้หลายหลาย เช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (e-mail), การสนทนา (chat), อ่าน
หรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด , การติดตามข่าวสาร , การ
สืบค้นข้อมูล หรือการค้นหาข้อมูล, การชมหรือซื้อสินค้าออนไลน์,
การดาวน์โหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล , การติดตามข้อมูลภาพ
ยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ ออนไลน์ , การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ , การเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning), การประชุม
ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Conference), โทรศัพท์ผ่าน
อินเตอร์เน็ต (VoIP), การอัพโหลดข้อมูลและอื่นๆอีกมากมาย
การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกช่องทาง
บทนา
หนึ่งที่ในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะโทรศัพท์มือถือ
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ไม่ใช่แค่เพียงรับสายเข้าหรือโทรออกเท่านั้น แต่ยังมีคุณลักษณะ
สื่อสาร (Information and Community Technology หรือ พิเศษอื่นๆ เช่น กล้องถ่ายรูป เกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง และที่ขาด
ICT) ได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งนี้
เสียไม่ได้คือ การเล่นอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ แนวโน้มที่
ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร สามารถส่งผ่าน เห็นได้ชัดในปัจจุบันคือการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ และมีทีท่า
ถึงกันทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน เกิดสังคมที่เรียกว่า สังคมข้อมูล
ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเพราะราคาของโทรศัพท์สมาร์ท
ข่าวสาร ซึ่งหมายถึง สังคมที่มีการนําสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โฟนที่ต่ําลง ทําให้การเข้าถึงตัวฮาร์ดแวร์ขยายกว้างมากขึ้น หรือ
มาช่วยดําเนินกิจกรรม ทั้งเพื่อตนเอง องค์กร สังคม และชุมชน
จะเป็นราคาค่าบริการอินเตอร์เน็ตบนมือถือที่มีให้เลือก
ทั้งในรูปของเสียง การกระจายภาพและข้อมูล นวัตกรรมทาง
หลากหลายความต้องการ หรือคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการ
เทคโนโลยี ที่เอื้อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็ตาม
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่โยงใยไปทั่ว
แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่
โลกหรือเรียกว่า อินเตอร์เน็ต
ว่าจากอุปกรณ์ใดก็ตามเป็นเหมือนดาบสองคมที่มีทั้งผลดีและ
อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่ม ผลเสียต่อผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์
ก่อตั้งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อินเตอร์เน็ตในยุค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบอินเตอร์เน็ตได้ ดังนั้นในฐานะผู้ใช้จึงต้อง
แรกๆ ประมาณปี พ.ศ. 2512 เป็นเพียงการนําคอมพิวเตอร์
สามารถแยกแยะและเลือกรับแต่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์และ
จํานวนไม่กี่เครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยสายส่งสัญญาณเพื่อ
ข้อมูลที่เป็นจริง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ภารกิจหลักเพื่อใช้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
ในงานวิจัยทางทหาร โดยใช้ชื่อว่า อาร์ปา (ARPA : Advanced งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
367

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อจะได้ทราบถึง
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ส่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และผลกระทบ
ต่อสังคมหรือครอบครัวหรือไม่อย่างไร

3. พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ด้านการบันเทิง ด้าน
การสื่อสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้แบบสอบถามกลับคืน
จํานวน 395 ชุด จากแบบสอบถามที่แจกไปจํานวนทั้งสิ้น 400
ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.75
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปลค่า
คะแนนเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มี
ระดับพฤติกรรมน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
หมายถึง มีระดับพฤติกรรมน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
หมายถึง มีระดับพฤติกรรมปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 –
4.49 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 –
5.00 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.
เพื่อศึกษา ลักษณะการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.
เพื่อศึกษา พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและจําแนกเป็น 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ด้านการ
บันเทิง ด้านการสื่อสาร

ตารางที่ 1 ข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
ระเบียบวิธีวิจัย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จาแนกรายด้าน (เรียงตามค่า )
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้
พฤติกรรม
S.D.
ระดับ
งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
1.ด้านการบันเทิง
4.00 .957
มาก
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์ที่
2.ด้านการสื่อสาร
3.43 .651
ปานกลาง
ต้องการศึกษา พฤติการรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
3.ด้านการศึกษา
3.40 .818
ปานกลาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและ
4.ด้านธุรกิจและการ
3.33 .916
ปานกลาง
พาณิชย์
การพาณิชย์ ด้านการบันเทิง ด้านการสื่อสาร กลุ่มประชากรของ
รวม
3.54 .683
มาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวนรวมทั้งสิ้น 3 ,582 คน
ตารางที่ 2 ข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
(ข้อมูลสรุปจํานวนนักศึกษา 2/2557)
หลังจากที่สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane โทรศัพท์เคลื่อนทีด่ ้านการศึกษา จาแนกรายข้อ(เรียงตามค่า )
พฤติกรรม
S.D.
ระดับ
(1976) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน
1.ค้นหาข้อมูลประกอบ
3.68 1.018
มาก
ร้อยละ 5 พบว่าจํานวนตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาต่างๆเพิ่มเติม
ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 359.81 คน โดยวิธี จากเว็บไซต์
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยกําหนดชั้น กลุ่มสาขาและสุ่มตัวอย่างในแต่
2.ตรวจสอบตารางเรียน
3.61 1.083
มาก
ละชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ
จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.ตรวจสอบผลการเรียน 3.60 1.119
มาก
วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามจํานวน 395 ชุด โดยแบบสอบถามนี้
จากเว็บของฝ่ายทะเบียน
ประกอบด้วย 3 ตอนคือ
3.54 1.078
มาก
1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ 4.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
5.ติดตามข่าวสาร
3.50 1.079
มาก
ระดับชั้นปี กลุ่มสาขา และอายุ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆจาก
2. ลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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6.ลงทะเบียนเรียนบน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
7.ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการเรียนจาก
เว็บไซต์
8.อ่าน E-bookจาก
เว็บไซต์ของห้องสมุด
รวม

3.19

1.182

ปานกลาง

3.17

1.157

ปานกลาง

2.94

1.141

ปานกลาง

3.40 .818

ปานกลาง

5. ดูทีวีออนไลน์
6. ฟังวิทยุออนไลน์
7. อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
8. ดาวน์โหลดภาพยนตร์
9. จองตั๋วชมภาพยนตร์
รวม

3.88

S.D.
.967

ระดับ
มาก

3.80

1.038

มาก

3.34

1.293

ปานกลาง

3.29

1.229

ปานกลาง

3.21

1.295

ปานกลาง

3.18

1.367

ปารกลาง

3.03

1.337

ปานกลาง

2.98

1.322

ปารกลาง

3.33

.916

ปานกลาง

พฤติกรรม
1. ใช้บริการสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ค)
2. ใช้บริการสังคม
ออนไลน์ (ไลน์)
3. ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ที่เรียน
4.ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่
ทํางาน
5.ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
6.ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์
ผู้สอน
7.ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
วิชาการคณะ
รวม

4.02
3.71
3.64
3.62

S.D.
1.046
1.132
1.197
1.200

4.14

S.D.
.969

ระดับ
มาก

4.14

.999

มาก

4.14

.912

มาก

4.09

.947

มาก

3.89
3.58

1.033
1.097

มาก
มาก

3.47

1.186

ปานกลาง

3.43

.651

ปานกลาง

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละด้านจาแนกตามเพศ (เรียงตาม
ค่า )
พฤติกรรม
1.ด้าน
การศึกษา
2.ด้านธุรกิจ
และการ
พาณิชย์
3.ด้านการ
บันเทิง
4.ด้านการ
สื่อสาร
รวม

ตารางที่ 4 ข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านการบันเทิง จาแนกรายข้อ (เรียงตาม
ค่า )
พฤติกรรม
1. ดูyoutube
2. ดูทีวีย้อนหลัง
3. ดาวน์โหลดเพลง
4. เล่นเกมออนไลน์

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

1.170
1.214
1.156
1.300
1.255
.957

ตารางที่ 5 ข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านการสื่อสาร จาแนกรายข้อ (เรียงตาม
ค่า )

ตารางที่ 3 ข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ จาแนกรายข้อ
(เรียงตามค่า )
พฤติกรรม
1. ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดบริการที่
สนใจจากเว็บไซต์
2. ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดสินค้าที่
สนใจจากเว็บไซต์
3. เคยสั่งซื้อสินค้าจาก
เว็บไซต์
4. สอบถามปัญหาเมื่อ
เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
สินค้าที่ซื้อ
5. ใช้เป็นช่องทางเพื่อ
ขายสินค้า
6. เคยชําระค่าสินค้าที่
ซื้อจากเว็บไซต์
7. ทําธุรกรรมทางการ
เงินกับธนาคาร
8. เมื่อต้องเดินทางใช้
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
รวม

3.61
5.51
3.42
3.29
3.19
4.00

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ชาย

หญิง

n=161

n=234

Sig

.826

.409

3.36

S.D.
.832

3.43

S.D.
.808

3.36

.886

3.32

.937

.436

.663

3.97

.899

4.01

.996

.431

.667

3.36

.637

3.48

.658

1.768

.078

3.51

.679

3.56

.687

.672

.502
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ตารางที่ 7ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละด้านตามชั้นปี (เรียงตามค่า )
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
พฤติกรรม n = 170 n = 108 n = 101
n = 16
1.ด้าน
การศึกษา
2.ด้านธุรกิจ
และการ
พาณิชย์
3.ด้านการ
บันเทิง
4.ด้านการ
สื่อสาร
รวม

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละด้านจาแนกตามกลุ่มสาขา (เรียง
ตามค่า )

S.D

S.D

S.D

S.D

3.51

.832 3.33

.782

3.32 .810

3.21

.885

3.37

.931 3.29

.932

3.31 .887

3.39

.897

4.08

.937 3.97

.958

3.89 .987

3.96

.978

3.42

.596 3.47

.732

3.39 .647

3.42

.721

3.59

.673 3.52

.710

3.48 .679

3.50

.650

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละด้านจาแนกตามชั้นปี (เรียงตามค่า
)
พฤติกรรม
1.ด้าน
การศึกษา
2.ด้าน
ธุรกิจและ
การ
พาณิชย์
3.ด้านการ
บันเทิง
4.ด้านการ
สื่อสาร

ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3.769
260.143
263.912
.528
330.284
330.811

3
391
394
3
391
394

1.256 1.888
.665

.131

.176
.845

.208

.891

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2.393
358.792
361.185
.315
167.092
167.407
.982
183.209
184.191

3
391
394
3
391
394
3
391
394

.798
.918

.869

.457

.105
.427

.246

.864

.327
.469

.699

.553

F

บริหารธุรกิจ

นิเทศศาสตร์

n=294

n=101

พฤติกรรม
1.ด้าน
การศึกษา
2.ด้านธุรกิจ
และการ
พาณิชย์
3.ด้านการ
บันเทิง
4.ด้านการ
สื่อสาร
รวม

t

Sig

1.544

.123

3.44

S.D.
.811

3.29

S.D.
.832

3.32

.918

3.36

.913

.325

.746

3.99

.958

4.02

.959

.240

.810

3.43

.635

3.42

.700

.117

.907

3.55

.677

3.52

.704

.296

.768

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.2 รองลงมาเป็น
เพศชาย ร้อยละ 40.8 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 ร้อยละ
43.0 รองลงมาอยู่ชั้นปีที่2 ร้อยละ 27.3
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนอยุ่
ในช่วง 200 – 399 บาท ร้อยละ 34.9 รองลงมาอยู่ในช่วง 400 –
599 บาท ร้อยละ 31.1
3. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า ด้านการบันเทิง
อยู่ในระดับมาก ( = 4.00) อีก 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ( = 3.43) ด้านการศึกษา ( = 3.40)
ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ( = 3.33) เมื่อพิจารณารายข้อแต่ละ
ด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ย พบว่า
ด้านการศึกษา นักศึกษามีพฤติกรรม ค้นหาข้อมูลประกอบ
การศึกษาต่างๆเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ มากเป็นอันดับหนึ่ง ( =

Sig

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
370

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า นักศึกษาที่มี ระดับชั้นปีต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน กลุ่มสาขากับพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
พบว่า นักศึกษาที่มี กลุ่มสาขาต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน กลุ่มอายุกับพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยของกลุ่มอายุ 15 –
20 ปีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
การตรวจสอบรายคู่ความแตกต่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของ
นักศึกษาโดยภาพรวมจําแนกตามกลุ่มอายุพบว่า นักศึกษาที่มี
กลุ่มอายุ 15 – 20 ปี กับกลุ่มอายุ 21 – 25 ปี มีค่า Sig เท่ากับ
.027 และกลุ่มอายุ 21 – 25 ปี กับกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี มีค่า
Sig เท่ากับ มากกว่า 17 ปี มีค่า Sig เท่ากับ .011 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า .05 หมายความว่า นักศึกษาคณะวืทยาการจัดการ ที่มีกลุ่ม
อายุ 15 - 20 ปี มี พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยภาพรวมแตกต่างกับกลุ่มอายุมากว่า 25 ปี
และกลุ่มอายุ 21 – 25 ปี มีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยภาพรวมแตกต่างกับกลุ่มอายุมากว่า 25 ปี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มีกลุ่มอายุ
15 – 20 ปี และ 21 – 25 ปี มีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยภาพรวมมากกว่านักศึกษาที่มีกลุ่มอายุ
มากว่า 25 ปี
จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเห็นได้ว่านักศึกษา มี
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านการ
บันเทิงอยู่ในระดับมาก ส่วนอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้าน
ธุรกิจและการพาณิชย์ ด้านการสื่อสาร ทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง
สําหรับแนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในอนาคตนั้นจะมีความนิยมและแพร่หลายของการใช้งานในด้าน
แอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งก็
สรุปและอภิปรายผล
เป็นผลมาจากการที่อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความทันสมัยและ
การเปรียบเทียบ พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
สามารถรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่หลากหลายได้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มี มากขึ้น รวมทั้งในเรื่องของอัตราความเร็วของการใช้งาน
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่แตกต่าง อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย
กันในทุกด้าน ระดับชั้นปีกับพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน

3.68) รองลงมา คือ ตรวจสอบตารางเรียนจากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ( = 3.61) ตรวจสอบผลการเรียนจากเว็บของฝ่าย
ทะเบียน ( = 3.60) ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ( = 3.54)
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
( = 3.50) ลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ( =
3.19) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากเว็บไซต์ ( =
3.17) และ อ่าน E-bookจากเว็บไซต์ของห้องสมุด ( = 2.94)
ตามลําดับ
ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ นักศึกษามีพฤติกรรมค้นหา
ข้อมูลรายละเอียดบริการที่สนใจจากเว็บไซต์มากเป็นอันดับหนึ่ง
( = 3.88) รองลงมา คือ ค้นหาข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่สนใจ
จากเว็บไซต์ ( = 3.80) เคยสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ( = 3.34)
สอบถามปัญหาเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อ ( = 3.29) ใช้
เป็นช่องทางเพื่อขายสินค้า ( = 3.21) เคยชําระค่าสินค้าที่ซื้อ
จากเว็บไซต์ ( = 3.18) ทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ( =
3.03) และ เมื่อต้องเดินทางใช้บริการจองตั๋วเครื่องบิน ( =
3.98) ตามลําดับ
ด้านการบันเทิง นักศึกษามีพฤติกรรมดู youtubeมากเป็น
อันดับหนึ่ง ( = 4.02) รองลงมา คือ ดูทีวีย้อนหลัง ( = 3.71)
ดาวน์โหลดเพลง ( = 3.64) เล่นเกมออนไลน์ ( = 3.62) ดูทีวี
ออนไลน์ ( = 3.61) ฟังวิทยุออนไลน์ ( = 3.51) อ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ( = 3.42) และ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ (
= 3.29) ตามลําดับ
ด้านการสื่อสาร นักศึกษามีพฤติกรรมใช้บริการสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ค)มากเป็นอันดับหนึ่ง ( = 4.14) รองลงมา คือ
ใช้บริการสังคมออนไลน์ (ไลน์) ( = 4.14) ติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนที่เรียน ( = 4.14) ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่ทํางาน ( =
4.09) ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ( = 3.89) ติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์ผู้สอน ( = 3.58) และ ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
วิชาการคณะ ( = 3.47) ตามลําดับ
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ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยครั้งที่เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น
จึงควรมีการศึกษา พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา คณะอื่นๆด้วย เพื่อจะได้ทราบถึง
พฤติกรรมของนักศึกษาในทุกๆคณะ
2. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะตัวแปรด้านพฤติกรรม
เท่านั้น โดยมิได้ศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์หรือ
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการนําวิธีวิจัยแบบอื่นมาใช้
ประกอบการวิจัย เช่น การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพื่อขยาย
ผลการวิจัยและนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการอภิปรายผล
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Happiness in the lives of Adolescent Mother in Post-Partum Period at
Rachapiphat Hospital Department of medical Bangkok
ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1 เปรมวดี คฤหเดช2 และกัญธิมา ศรีวิชัย3

.
ชื่อเรื่อง ใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณmoment
ตัวหนาcorrelation
ขนาดอักษร
18
coefficient.

The results
were as follows. Most of adolescent mother in
ABSTRACT
The purposes of this research were : post-partum period (89.7%) has happiness
to1)Study the happiness level of adolescent level in middle level, and adolescent mother
in post-partum period (10.3%) has happiness
mother in post-partum period.
2)Compare happiness level of adolescent level in high level. that the happiness level of
mother in post-partum period with the basic of adolescent mother in post-partum period were
significant difference in source of income and
personal factors.
3)Study the correlation between personal self-esteem (p<0.05). happiness level of
factors and happiness. The study design was adolescent mother in post-partum period were
across-sectional survey research. The sampling significant difference in the number of children
group included 30 adolescent mother in post- ,pregnancy women’s husband income , social
partum period in Rachapiphat Hospital support , self-care of pregnancy women and
Department of medical Bangkok and were number of pregnancy(p<0.05). And the number
selected by simple random sampling. The of delivery, education level, occupation,
instruments for collecting research data were marriage status, family income, pregnancy
questionnaire on personal factors, the women income, family characteristics were not
Coopersmith self-esteem, family relationships, significant difference.
The study suggest that husband,
social relationship, social environment and the
Oxford happiness. The data were analyzed by person in family, and health officer can
using the statistical software package which promote happiness level of adolescent mother
were percentage, mean, standard deviations, in post-partum period. The postpartum clinic
maximum, minimum, and Person’s product- team should evaluated happiness level of all
adolescent mother in post-partum period. For
1
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
the case in happiness level, the antenatal
โทรศัพท์ 0-2160-1204, e-mail : petchyssru@gamil.com
2
clinic team should advised or counseling
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
โทรศัพท์ 0-2160-1204, e-mail : pkaruhadej@yahoo.com
according to problem or situation with
3
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
stakeholders, and referred any severe case for
e-mail :ktm_svc@hotmail.com
further appropriate diagnosis and treatment.
1
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จานวนครั้งที่คลอด ระดับการการศึกษา ลักษณะอาชีพ
สถานภาพ รายได้ครอบครัว รายได้ของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอดลักษณะครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บทคัดย่อ
ความสุขของ มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด ประกอบ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
ความสุขโดยทั่วไปของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด2. ด้วยสามี บุคคลในครอบครัว เพื่อน และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยบริการฝากครรภ์ สาหรับการดูแลระดับความสุข
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุข 3. ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุน ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดควรมีการประเมิน
ทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับความสุข ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดเป็น
ระยะ หากพบมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดมีปัญหา
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดกลุ่มตัวอย่างเป็น
เจ้าหน้าที่ พยาบาลและแพทย์ในหน่วยบริการหลังคลอด
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดที่มารับบริการที่ห้อง
มีบทบาทอย่างยิ่งในการร่วมวิเคราะห์ตามปัญหาที่พบ
ตรวจหลังคลอด โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ สานัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ในช่วงเดือนสิงหาคม ช่วยเหลือมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดพร้อมผู้ที่
เกี่ยวข้องตามสภาพปัญหา และในรายที่มีระดับความสุข
2558 จานวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (
Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน ที่มีปัญหารุนแรง ควรส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา
ที่เหมาะสม
การศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
คาสาคัญ: ความสุข/มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด/
แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองของ
Coopersmith แบบสอบถามสัมพันธภาพกับบุคคลใน ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง/การสนับสนุนทางสังคม/
ครอบครัว แบบสอบถามสัมพันธภาพกับบุคคลในสังคม การดูแลตนเอง
แบบสอบ ถามสิ่งแวดล้อมในสังคมและแบบวัดความสุข
บทนา
ของ Oxford สถิติที่ใช้คือ
สถิติเชิงพรรณนา
จากข้อมูลผู้รับบริการจากสถานพยาบาลในสังกัด
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม(
Group means ) และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมประมวลผลโดยสานัก
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation นโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 มีทารกที่คลอดจาก
coefficient) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
มารดาอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 78,026 คน และ ใน
1.
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดส่วนใหญ่มี
กลุ่มนี้มีการตายของทารก จานวน 9,244 คน (ร้อยละ
ระดับความสุขอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 89.7 มี
11.85) โดย จาแนกตามสาเหตุการตาย เป็นแท้ง
ระดับความสุขมากร้อยละ10.3
จานวน 8,934 คน(ร้อยละ96.65) และ เป็นการเกิดไร้
2.
จานวนบุตรที่มีชีวิต รายได้ของสามีมารดา
ชีพ จานวน 310 คน (ร้อยละ3.35) (2) กลุ่มมารดาที่มี
วัยรุ่นในระยะหลังคลอด การสนับสนุนทางด้านสังคม
การดูแลตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความสุข อายุต่ากว่า 20 ปี มีอัตราเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดอย่างมีนัยสาคัญทาง ร้อยละ 16.2 ซึ่งมีอัตราเพิ่มจากร้อยละ 15.51ในปี
สถิติที่ระดับ.01และระดับแหล่งที่มาของรายได้ และ
2551 เป็น ร้อยละ 16.59 ในปี 2555 กลุ่มมารดาที่มี
ความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
อายุต่ากว่า 15 ปี มีอัตราเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่
ความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดจากอย่างมี ร้อยละ 0.4 ซึ่งมีอัตราเพิ่มจากร้อยละ 0.35 ในปี 2551
นัยสาคัญที่ระดับ.05 และจานวนครั้งการหลังคลอด
เป็น ร้อยละ 0.46 ในปี 2555 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์เฝ้าระวัง
Keywords : happiness/ adolescent mother in
post-partum period / self-esteem/ social
support/ self-care
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สถานการณ์การหลังคลอดของวัยรุ่น ตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก คือ ร้อยละของผู้หญิงอายุต่ากว่า
20 ปีที่หลังคลอดต่อผู้หญิงทุกช่วงอายุที่หลังคลอด ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 (3) หากวัยรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาที่มี
ปัญหาทางด้านจิตสังคมอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยง
มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ หากวัยรุ่นที่ไม่สามารถปรับตัว
และต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้ การปรับตัวเพื่อก้าวสู่
ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นไปด้วยความยากลาบาก
โดยทั่วไปสรีระของวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตพัฒนาได้
เกือบเท่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ทั่วไป แต่สภาพทางด้าน
อารมณ์สังคมและความคิดของหญิงวัยรุ่นยังคงต้องใช้
เวลาในการพัฒนาต่ออีกระยะหนึ่ง (4) เมื่อสตรีหลังคลอด
วัยรุ่นจะยังมีความต้องการและมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับ
วัยรุ่นทั่วไปในขณะที่ มีบทบาท เป็นมารดา นั้นเป็น
บทบาทของผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นหญิงวัยรุ่น
หลังคลอด จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในช่วง
พัฒนาการของวัยรุ่นเอง การ เปลี่ยนแปลง ของวัยรุ่นถือ
เป็นการเปลี่ยนบทบาทที่มีความเสี่ยงสูง และมีผลต่อสุข
ภาวะ (Well-being) ของหญิงวัยรุ่น บุตรที่ต้องดูแลและ
ครอบครัว สาหรับปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์พบว่า
ในภาวะหลังคลอด หญิงวัยรุ่นมักพบความยากลาบากใน
การปรับตัว ทาให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย เกิด
ความกลัววิตกกังวล และสับสนต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะ
หญิงวัยรุ่นที่จาเป็นต้องแต่งงานเพื่อแก้ปัญหาจากการ
คลอด แต่ถ้าหากหญิงวัยรุ่นที่หลังคลอดโดยไม่ได้
แต่งงาน อาจจะรู้สึกผิด โกรธและอับอาย ยังอาจเกิด
ปัญหาการสร้างสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ได้ และ ใน
ภาวะ หลังคลอดนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากบิดาของ
ทารก รวมทั้งไม่ได้รับการยอมรับจากบิดามารดาของ
ตนเองร่วมด้วย จะทาให้หญิงหลังคลอดวัยรุ่นรู้สึกไร้
คุณค่า อาจคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาการหลังคลอด
นอกจากนี้การหลังคลอดในวัยรุ่นยังก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการหลังคลอดใน
วัยเรียนทาให้หญิงวัยรุ่นหลังคลอดต้องออกจากโรงเรียน
ก่อนครบกาหนด มีระดับการศึกษาต่า และมีโอกาส
น้อยที่จะเลือกงานที่มีรายได้สูง บางรายต้องออกจาก
งานเพื่อเลี้ยงบุตร ทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวไม่ดีส่งผลให้ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นเกิดความ
ขัดแย้ง และมีแนวโน้มที่จะเกิดอัตราการหย่าร้างตามมา
ได้สูง การหลังคลอดในวัยรุ่น นับเป็นปัญหาที่สาคัญต่อ
สาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้
ความสนใจในการป้องกันและลดอัตราการหลังคลอด
วัยรุ่นเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทั้งมารดา
และทารก วัยรุ่นที่หลังคลอดโดยไม่ตั้งใจ ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มนักเรียนไม่ทราบถึงภาวะแทรกซ้อน และไม่สามารถ
เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้หลังคลอด จะมอบให้ผู้ปกครอง
ดูแลแทน จึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กขาด
ความอบอุ่น ส่วนตัวหญิงวัยรุ่นเองต้องพักการเรียน ขาด
โอกาสในการศึกษาเพื่อนาความรู้ไปประกอบอาชีพทาให้
ไม่สามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงอันอาจนาไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ต่าลง
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางบวกและสามารถร่วมกันทานายการปรับตัว
การเป็นมารดาตั้งแต่ในระยะหลังคลอดของมารดาวัยรุ่น
หลังคลอด ดังนั้นหากหลังคลอดวัยรุ่นที่มีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองสูงจะมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง พึงพอใจตนเอง และสามารถใช้
ศักยภาพของตนเองในการดาเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ มี
การรับรู้และยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริง นอกจากความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแล้ว การ
สนับสนุนทางสังคม ทั้งจากสามี ครอบครัวและเพื่อน
เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของมารดาวัยรุ่น
ทาให้ มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นใจในการเผชิญปัญหาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล การดูแลตนเอง ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง และ การสนับสนุนทางสังคม ต่อ
ความสุขของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
เพื่อจะได้นา
ผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่อาจจะเป็นข้อเสนอแนะ
หรือเป็นแนวทางในการวางแผนดาเนินงาน ส่งเสริม
สุขภาพ ดูแลให้คาปรึกษาแก่ มารดาวัยรุ่นหลังคลอด
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คาถามการวิจัย
1.ความสุขของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดเป็นอย่างไร
2.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ ประวัติ
การหลังคลอด ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว
ลักษณะครอบครัว และ การดูแลตนเอง) การสนับสนุน
ทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
3.ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพล และสามารถคาดทานาย
ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคล
การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
กับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับของความสุขของ
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดในโรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ( อายุ ประวัติ
การหลังคลอด ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว
ลักษณะครอบครัว และ การดูแลตนเอง) การสนับสนุน
ทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
2. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดไม่จากัดอายุครรภ์
ที่มาตรวจหลังคลอดในโรงพยาบาลในเขต โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ พัฒนาจากการทบทวน
วรรณกรรม ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ส่วนตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความสุขของมารดาวัยรุ่นหลัง
คลอดที่นามาเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ ดัง
แสดงในแผนภูมิที่1กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent variables) (Dependent variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ ประวัติการ
ตั้งครรภ์ ระดับ
การศึกษา รายได้
ครอบครัว ลักษณะ
ครอบครัว และ การ
ดูแลตนเอง

ความสุขของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอด

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

การสนับสนุนทางสังคม

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
1.มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดหมายถึง มารดาใน
ระยะหลังคลอดที่มีอายุ14-19 ปี ที่คลอดบุตรไม่เกิน 6
สัปดาห์
2.ความสุข หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สังคม และ เศรษฐกิจ สามารถดารงชีวิตที่
ชอบธรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และค่านิยม
ของสังคม ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้มา
อย่างถูกต้อง ภายใต้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่
ส่วนประกอบของคุณภาพชีวิตมี ๔ ด้าน ประกอบด้วย
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม วัดโดยแบบวัด
ความสุขของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ดังนี้
2.1 ด้านร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มี
ความสามารถในการทากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเอง และ
สามารถดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐาน ได้ มีความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
2.2 ด้านจิตใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจใน
ชีวิตตนเอง การยอมรับ ทั้งในด้าน ความสามารถ ชีวิต
ความเป็นอยู่ สุขภาพ การทางาน และรูปร่างหน้าตา
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2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคม 4 ด้านได้แก่ ความสัมพันธ์ของ
ตนกับ บุคคลอื่น การที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล
อื่นในสังคม การที่ตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคล
อื่นในสังคม รวมถึง เรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมี
เพศสัมพันธ์
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต ได้แก่ ความปลอดภัยและ
มั่นคงในชีวิต สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัยอยู่ มลพิษ
ต่าง ๆ การคมนาคม แหล่งประโยชน์ ด้านการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ โอกาสการได้รับ
ข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ กิจกรรม นันทนาการ
และ กิจกรรมในเวลาว่าง
3. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดที่มีต่อตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ เชื่อว่าตนเองมี
ความสาคัญมีค่า ภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง การ
ยอมรับตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองและรับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถทาอะไรให้ประสบความสาเร็จได้
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ครอบครัว ลักษณะครอบครัว ประวัติการคลอดและ
การดูแลตนเอง) การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กับระดับของความสุข
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัย
ด้านสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในชีวิต
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นาผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนดูแลส่งเสริมและสนับสนุน
มารดาวัยรุ่นหลังคลอดให้ดารงชีวิตอย่างมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การเตรียมความพร้อมสาหรับหญิงที่จะเป็นมารดา
หลังคลอด ที่สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. เป็นข้อมูลให้บุคคลทุกวัยได้เรียนรู้ เพื่อมีส่วนร่วมใน
การดูแล และรับผิดชอบมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ทั้ง
สามี บุคคลในครอบครัว และในผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

มารดาวัยรุ่นหลังคลอด เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
เพื่อให้บุคคลอื่นใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้ต่อไป
การปรับบทบาทของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด(6)
การปรับตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นมารดา จะมี
การปรับตัวตามกระบวนทางสังคม ธรรมชาติของสตรี
หลังคลอดตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ของสตรีนั้นๆ ซึ่ง
มักจะถูกส่งต่อข้อมูล ในครอบครัว หรือชุมชนที่ทาให้
เกิดความรู้ ข้อมูลของการปรับตัวทั้งในด้านบวก และลบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสตรีหลังคลอด ซึ่งมี
การศึกษา สามารถแบ่งการปรับตัวของสตรีหลังคลอด
เป็นขั้นตามพัฒนกิจ ดังนี้
พัฒนกิจขั้นที่ 1 การสร้างความมั่นใจและยอมรับการ
หลังคลอดไตรมาสแรกของการหลังคลอด หญิงหลัง
คลอดรู้สึกลังเลใจ และไม่แน่ใจในอาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการหลังคลอด การตรวจสอบการหลัง
คลอดในสถานที่รับฝากครรภ์ เป็นการยืนยันให้เกิดความ
มั่นใจยิ่งขึ้น และจึงตัดสินใจบอกการหลังคลอดให้ผู้อื่น
ได้ร่วมรับรู้
พัฒนกิจขั้นที่ 2 การรับรู้การมีตัวตนของทารกและรับรู้
ว่าทารกในครรภ์เป็นส่วนหนึ่งของตน
ไตรมาสที่ 2 หญิงหลังคลอดยอมรับการหลังคลอดมาก
ขึ้น แยกความรู้สึกรักของตนเองไปยังทารกในครรภ์ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตนเอง งดกิจกรรมที่เป็น
อันตรายต่อการหลังคลอด เช่น มีเพศสัมพันธ์ลดลง งด
เดินทางไกล
พัฒนกิจขั้นที่ 3 การยอมรับว่าทารกเป็นอีกบุคคลหนึ่ง
ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างไปจากตน
ไตรมาสที่ 2 สามารถแยกความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับทารก ยอมรับความเป็นบุคคลที่แตกต่างไป
จากตน เมื่อเริ่มรู้สึกว่าเด็กดิ้น มีการสัมผัสทางหน้าท้อง
ซื้อเสื้อผ้าให้ทารก ชักชวนให้สามีสัมผัสทารกมีการ
เคลื่อนไหว เข้า class ที่จัดสาหรับหญิงหลังคลอด
ช่วยกันตั้งชื่อลูก ทาให้สามีเริ่มบทบาทการเป็นบิดา
ยอมรับการหลังคลอดของตนเองมากขึ้น
พัฒนกิจขั้นที่ 4 การเปลี่ยนแปลงบทบาทการเป็นมารดา
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ไตรมาสที่ 3 มีความวิตกกังวลเรื่องการเจ็บครรภ์ มีการ
วางแผนเตรียมตัวในการรับเป็นมารดาดูแลเด็กอ่อน
เตรียมสิ่งของในบ้าน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวบทบาทการเป็นมารดา
1. ประสบการณ์การเลี้ยงดู การได้รับการเลี้ยงดูด้วย
ความรัก ความเอาใจใส่ จากบิดามารดาของตนเองใน
วัยเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการเป็นบิดา
มารดา ซึ่งจะมีผลส่งเสริมให้หญิงหลังคลอดสามารถ
ปรับตัวผ่านขั้นพัฒนกิจต่างๆไปได้ด้วยดี
2. วุฒิภาวะทางอารมณ์ของหญิงหลังคลอด หญิงหลัง
คลอดที่มีวุฒิภาวะจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็1.
จะสามารถปรับตัวรับผิดชอบบุตรที่เกิดมาได้เหมาะสม
แต่ถ้าหญิงหลังคลอดที่ยังไม่มีวุฒิภาวะก็จะมีความยาก
ในการปรับตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นมารดา
3. ลักษณะทางสังคมและครอบครัว หญิงหลังคลอด
และสามีที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวมีโอกาสเกิดภาวะ
เครียดหรือเผชิญภาวะวิกฤตตามลาพัง เนื่องจากขาด
แหล่งพึ่งพาให้ความช่วยเหลือ
4. สภาพเศรษฐกิจ หญิงหลังคลอดที่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ รายได้ในครอบครัวไม่พอใช้จ่าย ทาให้เกิด2.
ความลังเลต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตนเองและบุตร ทาให้
เกิดความเครียดและความรู้สึกไม่แน่ใจตนเองต้องการ
มีบุตรหรือไม่ การรับรู้ต่อบทบาทจึงเป็นไปได้ยาก
5. ประสบการณ์ในการหลังคลอดที่ผ่านมา การรับรู้ต่อ
บทบาทการเป็นมารดา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หลัง
คลอดในครั้งก่อนๆ ความกดดันจากประสบการณ์ที่
ผ่านมาจะมีผลทาให้หญิงหลังคลอดเกิดความรู้สึกกลัว
กังวลไม่แน่ใจ ไม่กล้าคาดหวังต่อทารกในครรภ์ ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองต่อบทบาทมารดา ขาดความ
มั่นใจต่อสุขภาพทารก
6.
สถานภาพสมรส และสัมพันธภาพในชีวิต
สมรสความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาจะเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะช่วยส่งเสริม หรือขัดขวางความสาเร็จ
ของพัฒนกิจและการปรับตัวในระยะหลังคลอด ทั้ง
สามีและภรรยาจะต้องตระหนักถึงความต้องการซึ่งกัน
และกัน

7.
การยอมรับความเป็นจริง การยอมรับความ
เป็นหญิงหรือชายนี้ เกิดจากการเลี้ยงดูของบิดามารดา
ในวัยเด็ก ถ้าบิดามารดาให้ความรัก ความอบอุ่น และ
แสดงความพึงพอใจต่อเพศของบุตร
8.
การเรียนรู้และการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องขณะ
หลังคลอด หญิงหลังคลอดที่ขาดการได้รับความรู้ที่
ถูกต้อง ในการเตรียมตัวในขณะหลังคลอดอาจเกิด
ความกลัวสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลทาให้หญิงหลังคลอดปฏิเสธ
บุตรไม่สามารถปรับตัวต่อการเป็นมารดาได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยของศริณธร มังคะมณี ( 2555) มีการเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านการหลังคลอด กับภาวะ
สุขภาพจิต พบว่า อายุ เพศของบุตร ภาวะเสี่ยงในการหลัง
คลอดมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยสาคัญระดับ
.05 และจานวนการครั้งของการหลังคลอด จานวนบุตร
และอายุบุตรคนสุดท้ายมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตมี
นัยสาคัญระดับ .01 และระดับการศึกษา อาชีพ ระดับ
รายได้ สถานภาพสมรส และอายุครรภ์ไม่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะสุขภาพจิต
การวิจัยของมาลัย สาราญจิต( 2550 ) มีการเปรียบเทียบ
การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดพบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ
-เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ พูนสุข ช่วยทอง และสุรางค์
เชื้อวณิชชากร ( 2557 )มีการเปรียบเทียบปัจจัยด้าน
บุคคลและปัจจัยด้านการหลังคลอด กับภาวะสุขภาพจิต
พบว่า แหล่งที่มาของรายได้ และ ความรู้สึกมีคุณค่าของ
ตนเองมีอิทธิพลต่อระดับความสุขอย่างมีนัยสาคัญระดับ
.05 และจานวนบุตรที่มีชีวิต รายได้ของสามีหญิงหลัง
คลอด การสนับสนุนทางด้านสังคมมีอิทธิพลต่อระดับ
ความสุขมีนัยสาคัญระดับ .01 และระดับการศึกษา
อาชีพ ระดับรายได้ สถานภาพสมรส และอายุครรภ์ไม่มี
อิทธิพลต่อระดับความสุข
-ศริณธร มังคะมณี (2555) มีการเปรียบเทียบปัจจัยด้าน
บุคคลและปัจจัยด้านการหลังคลอด กับภาวะสุขภาพจิต
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พบว่า อายุ เพศของบุตร ภาวะเสี่ยงในการหลังคลอดมี
อิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยสาคัญระดับ .05
และจานวนการครั้งของการหลังคลอด จานวนบุตร และ
อายุบุตรคนสุดท้ายมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตมี
นัยสาคัญระดับ .01 และระดับการศึกษา อาชีพ ระดับ
รายได้ สถานภาพสมรส และอายุครรภ์ไม่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะสุขภาพจิต
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบสารวจ
ภาคตัดขวาง (Cross- sectional survey research)
เพื่อศึกษา “เปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขระหว่างมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดใน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร” โดยมีวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้คือ
กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ พัฒนาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ซึ่งองค์ประกอบของความสุขนั้น ใช้ตามองค์ประกอบที่
แบ่งโดยองค์การอนามัยโลก ( WHO, 1996) มี 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความสุขของมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอด ที่นามาเป็นตัวแปรอิสระใน
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว ลักษณะครอบครัว
ประวัติการหลังคลอด และ การดูแลตนเอง ) การ
สนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรศึกษา (Reference Population) ที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ มารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
คลอด ที่มารับ การตรวจหลังคลอด โรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 29-30 คน การสุ่มตัวอย่าง
(Sampling technique) ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ ป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแบบวัด 4 ส่วน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
อายุ จานวนการหลังคลอด อายุครรภ์ประวัติการหลัง
คลอด สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
ลักษณะครอบครัว จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เป็นแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยนามาจากแบบประเมินที่
ดัดแปลงมาจากแบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ
นงลักษณ์ บุญไทย (3) ตามแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองของ Coopersmith (3) และชุติไกร ตันติ
ชัยวนิช ( 2) นามาใช้ในการศึกษาเรื่อง ความสุขในชีวิต
ของผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง 2551 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.90
ส่วนที่ 3 การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การได้รับความช่วย
เหลือที่ส่งเสริมจากสามี พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนร่วม งาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครประจาหมู่ บ้าน 3
ด้านคือ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านข้อมูลข่าว สารและ
ด้านวัตถุสิ่งของ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการดูแลตนเอง ได้แก่ ด้าน
โภชนาการ ด้นการป้องกันรักษาสุขภาพตนเอง ด้าน
กิจวัตรประจาวัน และด้านการรักษาสุขภาพจิต
ส่วนที่ 5 เครื่องมือวัดความสุข เป็นเครื่องมือประเมิน
ความสุขด้วยตนเองของกนกวรรณ วังมณี (3) โดยพัฒนา
มาจาก The Oxford Happiness Questionnaire
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาระดับความสุขในชีวิตของ
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดที่มารับการตรวจในระยะ
หลังคลอดในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังได้รับอนุมัติให้ทาการ
วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้
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ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเก็บข้อมูล
ไปยังโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ขอเก็บข้อมูลวิจัย
2. หลังจากที่ได้รับอนุญาตในการเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัย
ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามเพื่อสารวจความ
สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ภายหลังรวบรวมแบบสอบถาม ทาการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มา
บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สถิติ
ที่ตั้งไว้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านครอบครัว
ปัจจัยด้านสังคม และความสุขในชีวิต โดยใช้ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
ผลการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบ
ส่วนที่ 4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ครอบครัว ลักษณะครอบครัว ประวัติ
การหลังคลอด การดูแลตนเอง ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองและระดับของความสุข
2.ปัจจัยด้านครอบครัวและทางสังคม ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคม
ส่วนที่ 4.2 ความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ส่วนที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยทางสังคม กับความสุขในชีวิต
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ส่วนที่ 4.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพล และสามารถคาดทานาย
ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด

ส่วนที่ 4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.1.1.1จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล (n=30)
อายุ (ปี)
จานวน (คน)
ร้อยละ
14
1
3.33
15
1
3.33
16
4
13.33
17
8
26.67
18
14
46.67
19
2
6.67
รวม
30
100
ผลการศึกษาพบว่ามารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด มีช่วง
อายุ 18 ปี 14 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.67
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 17 ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.33 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 14 และ 15 มี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
ตารางที่ 4.1.1.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด จาแนกตามจานวน
การการตั้งครรภ์ (ครั้ง)
จานวนการการตั้งครรภ์ (ครั้ง) จานวน (คน) ร้อยละ
ตั้งครรภ์ครั้งแรก
24
80
2 ครั้ง
5
16.67
3 ครั้ง
1
3.33
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.1.1.2 ผลการศึกษาพบว่ามารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอดที่มาคลอดหลังคลอดครั้งแรก 24 คน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นหลังคลอด 2
ครั้งมีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และน้อยที่สุด
คือหลังคลอด 3 ครั้งมีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
3.33
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ตารางที่ 4.1.1.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด จาแนกตามจานวน
บุตรที่มีชีวิตอยู่

จานวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ (คน) จานวน (คน) ร้อยละ
ปฏิเสธการมีบุตร
26
86.67
1 คน
4
13.33
รวม
30
100
ผลการศึกษาพบว่ามารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ปฏิเสธการมีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 26 คน มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 86.67 และจานวนการมีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 1 คนมี
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

จานวน

ร้อยละ

เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวและ
สังคม

16

55

ได้รับการเคารพยกย่องจากคนอื่นใน
ครอบครัวและในสังคม

22

73.33

สามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆให้แก่
คนอื่นได้

16

55

มีความสามารถน้อยกว่าคนในวัย
เดียวกัน

2

6.67

สาคัญน้อยกว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน

2

6.67

สามารถทาสิ่งต่างๆได้ดีและสาเร็จ

26

86.6

รู้สึกว่าไม่ประสบความสาเร็จ

2

6.67

อยากออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น

2

6.67

คนในครอบครัวมีความอบอุ่นเมื่ออยู่
ใกล้ชิดกับท่าน

26

86.6

ตารางที่ 4.1.2.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด จาแนกตาม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (n=30)
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ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

(n=30)
จานวน

ร้อยละ

มีความภาคภูมิใจในตนเอง

26

86.6

มีท่านอยู่หรือไม่มีท่านอยู่ในบ้าน
หลังนี้ก็ไม่แตกต่าง

2

6.67

มีปัญหาท่านไม่สามารถแก้ปัญหาได้

1

3

เป็นภาระของคนอื่น

1

3

เป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของคนอื่น

2

6.67

มีเพื่อนสนิทที่คบหากันอยู่

2

6.67

ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการ ยอมรับ
จากคนในครอบครัวและสังคม

2

6.67

เป็นที่ชื่นชอบของคนในวัยเดียวกัน

22

66.67

ประสบการณ์ในชีวิตช่วยคนอื่นได้

28

94.5

รู้สึกท้อแท้ในสิ่งที่ทาอยู่

1

3

ไม่มีความสาคัญต่อคนอื่นเลย

2

6.67

จากตารางที่ 4.1.2.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด จาแนกตาม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจาแนกตามข้อซึ่งนาคะแนน
ที่ได้มาจัดกลุ่มแบ่งเป็นระดับ 3 ระดับมีดังนี้
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับต่า ( 20 - 59
คะแนน)
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับปานกลาง(60 - 79
จากการจัดระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลตามตารางที่ 4.1.2.2
ตารางที่ 4.1.2.2จานวนและร้อยละของระดับกลุ่มตาม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (n=30)

จากตารางที่ 4.1.2.2มารดาหลังคลอดความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 86.67
น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.33
ตารางที่ 4.1.2.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด จาแนกการ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับสูง(80 - 100
คะแนน)สนับสนุนทางสังคม (n=30)
การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมใน
ระดับต่า ( 20 - 59 คะแนน)
การสนับสนุนทางสังคมใน
ระดับปานกลาง(60 - 79
คะแนน)
การสนับสนุนทางสังคมใน
ระดับสูง(80 - 100 คะแนน)

จานวน
(คน)
1

ร้อยละ

25

83.33

4

13.33

3.33

Mean = 73.89
SD =5.86512
MIN =58
MAX = 92.7
จากตารางที่ 4.1.2.4 มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงสุด ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 83.33 และมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดมี
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่าสุด ร้อยละ
3.33 ค่าเฉลี่ย = 73.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.86
ค่าต่าที่สุด = 58 ค่าสูงที่สุด = 92.7
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จากตารางที่ 4.1.2.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดจาแนกตาม
การดูแลตนเองจาแนกตามข้อซึ่งนาคะแนนที่ได้มาจัด
กลุ่มแบ่งเป็นระดับ 3 ระดับมีดังนี้
การดูแลตนเองในระดับต่า (10 – 25 คะแนน)
การดูแลตนเองในระดับปานกลาง(26 - 40 คะแนน)
การดูแลตนเองในระดับสูง(41 -50 คะแนน)
จากการจัดระดับการสนับสนุนทางสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลตามตารางที่ 4.1.2.6
ตารางที่ 4.1.2.6จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดจาแนกตามการดูแล
ตนเองของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
การดูแลตนเองของ
มารดาวัยรุ่นหลังคลอด

จานวน (คน)

ร้อยละ

การดูแลตนเองของมารดา
วัยรุ่นหลังคลอดในระดับไม่
ดี ( 10 – 25 คะแนน)

0

0

การดูแลตนเองของ
มารดาวัยรุ่นหลังคลอด
ในระดับปานกลาง ( 26
- 40 คะแนน)

22

73.33

การดูแลตนเองของ
มารดาวัยรุ่นหลังคลอด
ในระดับดี( 41 -50
คะแนน)

8

26.67

จากตารางที่ 4.1.2.6 การดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่น
ในระยะหลังคลอดสูงสุด ในระดับปานกลาง ร้อยละ
73.33และการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
คลอดในระดับต่าสุด ร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ย = 35.48 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.75 ค่าต่าที่สุด = 30 ค่าสูงที่สุด
= 42.5
ส่วนที่ 4.2ความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
โดยไม่จากัดอายุครรภ์ที่มาตรวจหลังคลอดทีโ่ รงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
จากตารางที่ 4.2.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดจาแนกตาม
ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
จาแนกตามข้อซึ่งนาคะแนนที่ได้มาจัดกลุ่มแบ่งเป็น
ระดับ 3 ระดับมีดังนี้
ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดใน
ระดับน้อย (43 – 80คะแนน)
ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดใน
ระดับปานกลาง(81 - 130คะแนน)
ความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดใน
ระดับสูง(131 - 180 คะแนน)
จากการจัดระดับการสนับสนุนทางสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลตามตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดจาแนกตามความสุขใน
ชีวิตของของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
จานวน (คน) ร้อยละ
ความสุขในชีวิตในระดับน้อย
(43 – 80คะแนน)
0
0
ความสุขในชีวิตในระดับปาน
กลาง (81 - 130 คะแนน)
27
90
ความสุขในชีวิตในระดับสูง
(131 - 180 คะแนน)
3
10
ตารางที4่ .2.3 จานวนและร้อยละของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอดจาแนกตามความสุขที่ต้องการด้านต่างๆ
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 121.78 ค่าต่าที่สุด = SD = 6.90 ค่าสูง
ที่สุด = 143.1
ส่วนที่ 4.3ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยทางสังคม กับความสุขในชีวิต
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ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด โรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนบุคคล

ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง

.161**

.005

การสนับสนุน
ทางด้านสังคม

.148*

.010

ระดับความสุข
Pearson
Correlation
( Ϫ2 )

Sig.( 2tailed)

อายุ

.497

-0.39

จานวนครั้งการหลัง
คลอด

.079

.172

จานวนครั้งที่คลอด

.108

.061

จานวนบุตรที่มีชีวิต
อยู่

.117*

.042

ระดับการการศึกษา

-.108

.164

ลักษณะอาชีพ

.080

.167

สถานภาพ

-.087

.131

แหล่งที่มาของรายได้

-.141**

.014

รายได้ครอบครัว

-.032

.579

รายได้ของมารดา
วัยรุ่นในระยะหลัง
คลอด

.070

.227

รายได้ของสามี
มารดาวัยรุ่นในระยะ
หลังคลอด

-.121*

.036

ลักษณะครอบครัว

.062

.284

p- การดูแลตนเอง
.138*
.017
value.05
*
Correlation is significant at 0.01level
**

Correlation is significant at 0.05 level
จากตารางที่ 4.3 พบว่าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม
การดูแลตัวเอง กับระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอดพบว่า ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่น
ในระยะหลังคลอดจากแหล่งที่มาของรายได้ และ
ความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ.05 และจากการที่มีจานวนบุตรที่มีชีวิต
รายได้ของสามีมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด การ
สนับสนุนทางด้านสังคม การดูแลตนเองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนปัจจัยที่ทาให้
ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดไม่
แตกต่างกัน ได้แก่จานวนครั้งการหลังคลอดจานวนครั้ง
ที่คลอดระดับการการศึกษาลักษณะอาชีพสถานภาพ
รายได้ครอบครัวรายได้ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
คลอดลักษณะครอบครัว
สรุปผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลดังนี้
ส่วนที่ 1
ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของมารดาวัยรุ่นในระยะ
หลังคลอด ที่มาตรวจหลังคลอดในโรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครพบว่ามารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอดมีอายุระหว่าง 18 ปี มีจานวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67เป็นการหลังคลอดครั้ง
แรกมากที่สุดร้อยละ 80ไม่เคยแท้งมากที่สุดร้อยละ 90มี
บุตรคนแรกที่ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.67 สาเร็จ
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวนมากที่สุด
ร้อยละ 83.33 โดยมีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ
10มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันร้อยละ 86.67มีแหล่ง
ที่มาของรายได้มากที่สุดคือรายได้จากสามีร้อยละ 73.33
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน5,001-10,000บาท/
เดือนมากที่สุด ร้อยละ 70รายได้ของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอดเฉลี่ยต่อเดือน<5,001บาท/เดือน และ
10,001-20,000บาท/เดือน ร้อยละ 10รายได้ของสามี
เฉลี่ยต่อเดือน10,001-20,000บาท/เดือนมากที่สุด ร้อย
ละ 43.3ลักษณะการอยู่ของครอบครัวมากที่สุดอยู่ร่วม
กับบิดา มารดาหรือญาติของตนเอง ร้อยละ 63.33
ส่วนที่ 2
ผลของแบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดพบว่า
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด มีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองสูงสุดคือ อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 86.67มีค่าเฉลี่ยอยู่ทM
ี่ ean = 73.89,ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน SD =5.86512, ค่าที่น้อยที่สุด MIN =58
,ค่าที่สูงสุด MAX = 92.7
ส่วนที่ 3การสนับสนุนทางสังคม
ผลของแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของ
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมที่มคี วามรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองสูงสุดการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นในระยะ
หลังคลอดสูงสุด ในระดับปานกลาง ร้อยละ
73.33
Mean = 73.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD =5.86512,
ค่าที่น้อยที่สุด MIN =58 ค่าที่สูงสุด MAX = 92.7
ส่วนที่ 4
ผลของแบบสอบถามการดูแลตนเองของมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอด
การดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
คลอดสูงสุด ในระดับปานกลาง ร้อยละ
73.33 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ทM
ี่ ean = 35.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
=2.75, ค่าที่น้อยที่สุด MIN =30 ค่าที่สูงสุด MAX =
42.5
ส่วนที่ 5

ผลของแบบสอบถามความสุขของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอดพบว่า
พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การดูแล
ตัวเอง กับระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
คลอด พบ ว่า ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะ
หลังคลอดมีความสัมพันธ์ ในปัจจัยแหล่งที่มาของรายได้
และ ความ รู้สึกมีคุณค่าของตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ.05 และมีความสัมพันธ์ ในปัจจัยการที่
มีจานวนบุตรที่มีชีวิต รายได้ของสามีมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอด การสนับสนุนทางด้านสังคม การดูแล
ตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ส่วนปัจจัยที่ทาให้ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอดไม่แตกต่างกัน ได้แก่จานวนครั้งการหลัง
คลอดจานวนครั้งที่คลอดระดับการการศึกษาลักษณะ
อาชีพสถานภาพรายได้ครอบครัวรายได้ของมารดาวัยรุ่น
ในระยะหลังคลอดลักษณะครอบครัว
ความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุน
ทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของมารดาวัยรุ่น
ในระยะหลังคลอดกับระดับของความสุขของมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดและความสุขของมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอด พบว่าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม
การดูแลตัวเอง กับระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นใน
ระยะหลังคลอด พบว่า ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่น
ในระยะหลังคลอดมีความสัมพันธ์ ในปัจจัยแหล่งที่มา
ของรายได้ และ ความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ.05 และมีความสัมพันธ์ ใน
ปัจจัยการที่มีจานวนบุตรที่มีชีวิต รายได้ของสามีมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอด การสนับสนุนทางด้านสังคม
การดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ส่วนปัจจัยที่ทาให้ระดับความสุขของมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอดไม่แตกต่างกัน ได้แก่จานวนครั้ง
การหลังคลอดจานวนครั้งที่คลอดระดับการการศึกษา
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ลักษณะอาชีพสถานภาพรายได้ครอบครัวรายได้ของ
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดลักษณะครอบครัว
การคาดทานาย ความสุขในชีวิต มารดาวัยรุ่นในระยะ
หลังคลอด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ จานวนครั้งใน
การหลังคลอด ระดับการศึกษา ลักษณะอาชีพ รายได้
ของครอบครัว ลักษณะครอบครัว) ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง ปัจจัยทางสังคม (การสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจ
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านวัตถุ
สิ่งของ) การดูแลตนเอง (การดูแลตนเองด้านโภชนาการ
การดูแลตนเองด้านป้องกันและรักษาสุขภาพตนเอง การ
ดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจาวัน การดูแลตนเองด้าน
รักษาสุขภาพจิต) ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับ
ความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด มีระดับ
ความสุขในระดับดี

คลอดในครรภ์แรกที่ไม่มีประสบการณ์ที่ดี ย่อมต้องการ
สนับสนุนจากบุคคลรอบข้างในทุกด้าน ด้านข่าวสาร
ด้านจิตใจ ด้านวัตถุ เพื่อให้มารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
คลอดสามารถดูแลตนเองได้ดี รับบทบาทใหม่อย่างมี
ความสุขกับทารกที่กาลังจะคลอดในระยะเวลาใกล้
บุคคลที่สามารถให้การสนับสนุนมากที่สุด คือ สามี
บุคคลในครอบครัว เพื่อน บุคคลากรด้านสาธารณสุข
หน่วยให้บริการต่างๆ แต่มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ที่มีสถานภาพ หม้าย แยก/หย่า จะขาดการสนับสนุน
มากที่สุด จึงมีความจาเป็นที่บุคคลากรด้านสาธารณสุข
หน่วยให้บริการต่างๆ ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
มากกว่ากลุ่มปกติ

เอกสารอ้างอิง
เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ พูนสุข ช่วยทอง และสุรางค์
เชื้อวาณิชชากร ( 2557 )ความสุขของหญิง
ข้อเสนอแนะ
ตั้งครรภ์กับความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
ครอบครัว และสังคมที่มีในจังหวัดสมุทรสาคร, รอ
มีอายุ 14ปีอยู่ในระดับต่าสุดซึ่งมารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
เผยแพร่
คลอดกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่น ซึ่งพื้นฐานของวัยนี้มีความ
ศริณธร มังคะมณี ศิริพร ชุดเจือจีน ปิยวัชร ประมวล
แปรปรวนสูง กับบทบาทที่เปลี่ยนไปการปรับตัวของ
รัตน์( 2553), การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของ
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดกลุ่มนี้ ต้องอาศัยการ
มารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดที่รับบริการฝาก
สนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสามีและ
ครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัด
ครอบครัวของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด ครอบครัว
สุพรรณบุร:ี วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.สุพรรณบุรี .
ของสามี เพื่อนรวมทั้งบุคคลากรด้านสาธารณสุข หน่วย
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่
ให้บริการต่างๆ
1มกราคม-เมษายน 2553
2. ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
กนกวรรณ วังมณี:การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้อายุ
มีความสัมพันธ์กับรายได้ ปัจจัยแหล่งที่มาของรายได้
ในชมรมผู้สูงอายุตาบลห้วยพระอาเภอดอนตูม
และ ความรู้สึกมีคุณค่าของตนเอง ปัญหาของรายได้
จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการ
ส่งผลต่อปากท้องทั้งมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดและ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร. 2555.
ทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมอาชีพในมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอดโดยเฉพาะกลุ่ม มารดาวัยรุ่นใน สุชา จันทร์เอม. (2540). จิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้ง
ที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
ระยะหลังคลอดอายุน้อย ระดับการศึกษาต่า ย่อมมี
เยื้อน ตันนิรันดร และคณะ. (2551). เวชศาสตร์มารดา
โอกาสในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ทาให้มารดา
และทารกในครรภ์.พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร:
วัยรุ่นในระยะหลังคลอดสามารถดูแลตนเองด้านต่างๆ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย.การ
ได้ดี และเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น
พยาบาล ภาวะจิตใจของมารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
ระดับความสุขของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดมี
คลอด
ความสัมพันธ์การดูแลตนเอง มารดาวัยรุ่นในระยะหลัง
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Cure of Hemorrhoids by Local Wisdom
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก
บุญศรี เลิศวิริยจิตต์
ABSTRACT
The objective of this research was to
learn the knowledge of local wisdom in cure of
hemorrhoids.The methodology was qualitative
research by using in-depth interview.The
population was selected from 2 folk healers
from the South with 15 years of experience
and more in two provinces namely Satun and
Pattani. The instruments used were
unstructured interviews, notebook, camera,
tape recorder, and descriptive analysis.Results
of the findings are both folk healers were
Muslims with age of 55-65 years and have 2225 years of experience. The motivation derived
from being cured through use of traditional
medicine, thus having faith and became the
students of the healers. The knowledge was
passed on by the family members and the
learning processes were through observations,
being apprentices, assisted in gathering the
medicine and closely followed the transmitter
of the teacher. Remuneration was dependent
on the giver or charge for the cost of the
medicine. The instructions were strictly
adhered to, abide by the religious teachings,
know how to share and help others..The
healing knowledge of the folk healers
treatment need to balance the fundamental
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 0-2160-1387 e-mail : boonsri12@hotmail.com

1

factors and consumer behaviors contra
indication do and don’t. Using herbs as
medicines and were made into forms of bolus
and decoctum. Some of the herbs were
gathered locally and sun-dried. Diagnosis were
made by interviewing the history, observation
of the personality of the patients, and the
treatment outcome. Summary: From this
research, it was found that the information
gathered can be used to develop the healing
knowledge of hemorrhoids and continue to
apply the Thai traditional healing.
Keywords : wisdom, local, cure, hemorrhoids
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ค้นหาองค์
ความรู้ภูมิปัญญาการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนักซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หมอ
พื้นบ้านภาคใต้ที่มีประสบการณ์รักษานานกว่า 15 ปีขึ้น
ไป จานวน 2 คน ใน 2 จังหวัดคือ สตูล และปัตตานี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง สมุดบันทึก กล้องถ่ายภาพ แถบบันทึกเสียง
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อห า ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าหมอพื้นบ้านมุสลิมทั้ง 2 คน อายุ
ระหว่าง 55-65 ปี ประสบการณ์รักษาระหว่าง 22-25 ปี
มูลเหตุจูงใจในการรักษาคือ จากหายป่วยด้วยยาพื้นบ้าน
จึงศรัทธามอบตัวเป็นศิษย์หมอที่รักษาและได้รับการ
ถ่ายทอดจากญาติในครอบครัว ขั้นตอนการเรียนจาก
การสังเกตเป็นลูกมือผู้ช่วยเก็บยาติดตามรับใช้ใกล้ชิดครู
ผู้ถ่ายทอด ค่าตอบแทนแล้วแต่จะให้ หรือคิดตามค่ายา
ข้อปฏิบัติข้อห้ามหมอต้องเคร่งครัดในหลักคาสอนของ
ศาสนา รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น องค์ความรู้ของ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

390

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หลายอย่างทาให้หลายคนต้องหวนกลับคิดถึงการแพทย์
พื้นบ้าน ซึ่งพ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ255 0ได้ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ ปัจจุบันสภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกาลังเป็น
ปัญหาใหญ่ของสังคมไทย สาเหตุหลักก่อให้เกิดโรควิถี
ชีวิตคือคนไทยประมาณร้อยละ 76 บริโภคผักและผลไม้
น้อยหรือต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรควิถีชีวิต
มากและการขาดออกกาลังกายอย่างเหมาะสมสม่าเสมอ
ทาให้เกิดปัญหากับการขับถ่ายของเสียที่ต้องคั่งค้างใน
ลาไส้ใหญ่อยู่นานๆจนบางรายกลายเป็นโรคริดสีดวง
ทวารหนัก ซึ่งหลายคนมักสับสนเข้าใจผิดเวลาที่มีอาการ
ถ่ายเป็นเลือดสดหรือมีติ่งเนื้อบริเวณปากทวารหนัก ที่
ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นโรคริดสีดวงทวารหนักแต่ หลายคน
บทนา
ที่มีอาการ ก็อดไม่ได้ที่จะวิตกกังวลว่าจะเป็นมะเร็ง ที่
ด้วยภูมิปัญญา ท้อง ถิ่นมีธรรมชาติที่แตกต่าง
อย่างสิ้นเชิงกับองค์ความรู้ที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการกาเนิด ลาไส้ใหญ่ ผลการสารวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเอง
ด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน พ.ศ.
สั่งสม ปรับเปลี่ยนตามเหตุปัจจัย เป็นระบบคิด
พฤติกรรมความเคยชินและความสันทัดจัดเจนที่เรียกว่า 2556 โดย สานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชาชน
วัฒนธรรมของชาวบ้าน (เอกวิทย์ ณ ถลาง ,นิธิ เอียวศรี ภาคใต้ยินดีใช้ยาแผนไทยที่อยูในบัญชียาหลักแห่งชาติ
วงศ์, และวิจารณ์ พานิข, 2546: 2) ซึ่งเป็นผลจากการใช้ รักษาอาการเจ็บป่วยมีสัดส่วนสูงกว่าภาคอื่นคือร้อยละ
84.6 และยังพบว่าร้อยละ 25.4 ที่เจ็บป่วย จะใช้ยาแผน
สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆที่เอื้อให้คนไทยได้
แก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ไทยรักษา โดยพบว่าโรคเบาหวาน ริดสีดวงทวารความ
นั้นๆ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540: 12) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดันโลหิตสูง ถึงร้อยละ 21-25(กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและ
ประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1,2557:จ) จากการสารวจ
ภูมิปัญญาด้านการบาบัดด้วยยาสมุนไพรและวิถี
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าภาคใต้ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
ธรรมชาติไม่ก่อผลข้างเคียงเหมือนเคมีสังเคราะห์จึงมี
คุณค่าต่อวงการสาธารณสุข ยาสมุนไพรเป็นความจาเป็น สตูลยังไม่พบข้อมูลหมอพื้นบ้านด้านการบาบัดรักษาโรค
ในการดารงอยู่ของชีวิตของมนุษย์ ในการต่อสู้กับสภาพ ริดสีดวงทวารหนักด้วยสมุนไพรจากฐานข้อมูลสานัก
เจ็บไข้การค้นหาวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาบัดรักษา แพทย์พื้นบ้านไทย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับ
การเจ็บป่วยและใช้ยาแผนไทยรักษาโรคริดสีดวงทวาร
จึงเกิดขึ้นมาและพัฒนาจนเป็นระบบที่มีแบบแผน(เอก
หนักของประชาชนภาคใต้พบว่ามากเป็นอันดับที่ 2 ของ
วิทย์ ณ ถลาง , 2544:118) โดยเฉพาะสมุนไพรยา
กลางบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของสังคม ที่มาจากความเชื่อ ประเทศด้วยอัตราร้อยละ 32.4 (กลุ่มสถิติเพื่อติดตาม
ความรู้ ความคิด การลองผิดลองถูกของหมอพื้นบ้านใน และประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1,2557:ฉ) ผู้วิจัย จึงมี
แต่ละท้องถิ่น จนกลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ ความสนใจศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
บาบัดรักษาโรคริดสีดวงทวารหนักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่วนการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยก็เริ่มจะสูญ
ต่อไป
หายไปกับหมอพื้นบ้านที่ชราภาพ ประชาชนจึงต้องพึ่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักไว้ก่อน ประกอบที่มีการ
เกิดโรคใหม่ที่มีลักษณะของอาการเป็นเรื้อรัง ซึ่งต้อง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สถานการณ์
หมอพื้นบ้าน ทั้งนี้การรักษาเน้นในการปรับธาตุให้สมดุล
และคาแนะนาในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การ
ไม่บริโภคของต้องห้ามต่างๆ การใช้ยาสมุนไพร รูปแบบ
ของยามีทั้งยาลูกกลอนและยาต้มโดยสมุนไพรบางส่วน
จะเก็บจากท้องถิ่นมาตากแห้ง การวินิจฉัย จากการซัก
ประวัติ สังเกตลักษณะอาการบุคลิกของคนไข้
ผลการรักษาอาการดีขึ้น ดังนั้นจึงสรุปจากการศึกษาครั้ง
นี้สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
รักษาโรคริดสีดวงทวารหนักด้วยการแพทย์แผนไทย
ต่อไป
คาสาคัญ : ภูมิปัญญา,ท้องถิ่น,รักษา,ริดสีดวงทวารหนัก
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เนื้อเรื่อง
การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวม
เกี่ยวข้องวิถีชีวิตของคนไทย มีแบบแผนเป็นวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิตตามทฤษฎีของการแพทย์แผนไทย ไม่ได้
มองความเจ็บป่วยเป็นเพียงเชื้อโรคเท่านั้น แต่เชื่อว่า
ความเจ็บป่วยของมนุษย์มาจากสิ่งเหนือธรรมชาติโดยมี
สาเหตุดังต่อไปนี้ (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2544) มูลเหตุ
ทั้ง 4 (ธาตุสมุฏฐาน) อิทธิพลของฤดูกาล (อุตุสมุฏฐาน)
ฤดูการอาจเป็นสาเหตุของโรคได้ ภูมิอากาศ ร้อน ฝน
หนาว ที่มนุษย์ต้องการปรับตัวอยู่เสมอ ความร้อน ความ
เย็นที่ร่างกายสัมผัสระหว่างรอยต่อของฤดูการจะมีผลต่อ
สุขภาพอายุที่เปลี่ยนไปตามวัยถิ่นที่อยู่อาศัย (ประเทศ
สมุฏฐาน) สถานที่แตกต่างกันจะทาให้เกิดโรคได้
แตกต่างกันไปอิทธิพลของการเวลา และสุริยจักรวาล
(กาลสมุฏฐาน) เวลาที่แตกต่างกันในรอบ 24 ชั่วโมง
ย่อมทาให้โรคแตกต่างกันไป พฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุก่อ
โรค ได้แก่ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุล หรือการ
ฝืนธรรมชาติ เช่น การอั้นอุจจาระ ปัสสาวะ การฝืน
อิริยาบถ หรือมีอิริยาบถผิดปกติด้วยท่าต่างๆ ถ้าจะ
กล่าวถึง ริดสีดวงทวาร หมายถึง อาการถ่ายอุจจาระ
ออกเป็นเลือดแดงสดเป็นครั้งคราว โดยไม่มีอาการ
ผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย มักมีสาเหตุจากโรคริดสีดวงทวาร
มักมีอาการกาเริบขณะท้องผูก หรือนั่งเบ่งถ่ายนานๆ
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีอาการถ่ายเป็นเลือดรุนแรง หรือ
เรื้อรัง หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ (เช่น ซีด ดีซ่าน ท้อง
บวม น้าหนักลด มีก้อนโผล่ออกมานอกทวาร) หรือพบ
ในคนอายุมากกว่า 40 ปี ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ เพื่อหา
สาเหตุที่ร้ายแรงอื่นๆ(สุรเกียรติ , 2551)เมื่อตรวจพบว่า
เป็นริดสีดวงทวาร แพทย์จะให้การรักษาตามลักษณะ
ความรุนแรงของโรค ถ้าเป็นเพียงเล็กน้อย จะแนะนา
การปฏิบัติตัวต่างๆ ระวังอย่าให้ท้องผูก หลีกเลี่ยงการนั่ง
เบ่งถ่ายนานๆ และถ้าท้องผูกมากก็จะให้ยาระบาย
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยคัดเลือกพื้นที่แบบ

เฉพาะเจาะจง ( Purposive) 2 จังหวัดในภาคใต้ โดย
เลือกศึกษาจังหวัด สตูล และปัตตานีและคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) โดย
กาหนดความเหมาะสมของหมอพื้นบ้านที่มี
ประสบการณ์รักษามากกว่า 10 ปีขึ้นไป จานวน 2 คน
เป็นที่ยอมรับของพื้นที่ มีและมีความชานาญ วิธีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีขั้นตอนแบ่งได้เป็น2ส่วน
คือ
1. การรวบรวมข้อมูลแนวคาถามได้จาก
การศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามประเด็นต่างๆ มีคาถามย่อยใน
แต่ละด้านประกอบเพื่อให้ได้ประเด็นครบถ้วนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้รูปแบบการ
เก็บแบบใช้การสัมภาษณ์แบบลึก(In-Depth Interview)
อย่างไม่เป็นทางการโดยกาหนดให้มีนักวิจัยสนามเป็นคน
พื้นที่ร่วมด้วยในการเก็บข้อมูลจากหมอพื้นบ้านและ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (
Non-Participation
Observation) โดยกาหนดให้มีนักวิจัยสนามเป็นคน
พื้นที่เพื่อเฝ้าสังเกตรายละเอียด
2. การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับ การสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(
content
analysis) มุ่งศึกษาข้อเท็จจริงจากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากปรากฏการณ์ที่มองเห็น
เรียบเรียงข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อจัดเป็นหมวดหมู่
ผลการวิจัย
หมอพื้นบ้านทั้ง2ท่านเป็นเพศชาย จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และประกอบอาชีพ
อื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นหมอพื้นบ้าน นอกจากนี้ยัง
พบว่าหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะใน
การประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วน
วิธีการรักษาโรค ริดสีดวงทวารหนัก ของหมอพื้นบ้าน
พบว่า มีการใช้สมุนไพรในการรักษา รูปแบบของยามีทั้ง
ยาลูกกลอนและยาต้มโดยสมุนไพรบางส่วนจะเก็บจาก
ท้องถิ่นมาตากแห้ง บางส่วนก็ซื้อถ้าไม่มีในแถบนั้น และ
จากการศึกษาเกี่ยวกับตารับยาพื้นบ้านของหมอพื้นบ้าน
สมุนไพรชนิดที่นามาใช้ในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

392

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พบว่า สมุนไพรที่ใช้ทุกชนิดมีสรรพคุณในการรักษา
อาการต่างๆตามรสของยา เช่น กรณีที่ไฟธาตุย่อย
อาหารหย่อน ก็ใช้ยาเพื่อบารุงธาตุไฟ กรณีที่ลมหย่อน ก็
ใช้เพิ่มลม ส่วนการพิจารณาฤทธิ์และสรรพคุณของตัวยา
นั้นอาศัยรสยาเป็นหลัก เช่น ตัวยารสขมมีฤทธิ์ระงับ
ปิตตะและโลหิต มีสรรพคุณแก้ไข้ตัวร้อน แก้ร้อนใน
บารุงน้าดี และเจริญอาหาร ตัวยารสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ระงับ
ลมกองหยาบ บารุงธาตุไฟ มีสรรพคุณแก้จุกเสียด ขับลม
เป็นต้น) เพื่อเป็นการปรับสมดุลย์ ช่วยย่อย ระบายท้อง
ขับพิษ และ ทาให้ขับถ่ายสะดวก เป็นการช่วยเสริมให้
ร่างกายไม่ดูดซึมของเสียเข้าสู่กระแสเลือดอีก ซึ่งจะทา
ให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ นอกจากนั้นหมอ
พื้นบ้านยังแนะนาอาหารแสลงที่ควรงดเนื้อวัว เนื้อแพะ
เนื้อเป็ด หมึก กุ้ง หอยตาแดง หอยเข้ม สัตว์ป่าทุกชนิด
ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกับ กับผลการบาบัดรักษาโรคบวม
น้าเหลืองที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนว่าอาหารเป็น
ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน ความรู้ภูมิ
ปัญญาโบราณเรื่องของ “ของแสลง” มีประโยชน์มากแต่
ก็ไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วจะเป็นทุกราย คือต้องเป็นรายที่มี
ตัวโรคอยู่แล้วและเมื่อกินของแสลงไปจะไปกระตุ้นให้
โรคกาเริบอีก(วิชัย,2553 )

สมุนไพรรักษาผู้ป่วยในการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่จึง
อยู่ในลักษณะเป็นยาตารับที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร
หลายชนิดมากกว่าการใช้สมุนไพรชนิดเดียว
(คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2549)

สรุปผล
การแพทย์พื้นบ้านมี ความรู้ ว่า ยาสมุนไพร
พื้นบ้านให้ความ สาคัญ ต่อรสยาและ สรรพคุณ ของ
สมุนไพรที่จะการออกฤทธิ์เพื่อบาบัดรักษาต่ออาการ
นั้นๆ และยังต้องสัมพันธ์กับ ร่างกายทุกส่วน ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกัน ว่า ร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่
ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุลม และธาตุไฟ นอกจากนั้นร่างกาย
ยังประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของ ร่างกายและจิตใจ
หากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติก็จะเกิดความไม่สมดุลขึ้นใน
ร่างกายอันทาให้เกิดความเจ็บป่วยได้ ดังนั้นการรักษาจึง
ต้องให้ความสาคัญทั้งระบบเพื่อให้ร่างกายเกิดภาวะ
สมดุล รวมทั้งต้องระวังการกินอาหารต้องห้ามของโรค
นั้นๆ
ข้อเสนอแนะ
ผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในวงการ
สาธารณสุขเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฎิบัติตนด้าน
คาแนะนาข้อห้ามบริโภคของต้องห้ามและสามารถ
ศึกษาวิจัยการบูรณาการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
วิจารณ์
ผลการวิจัยด้านภูมิปัญญาพบว่าเป็นไปในทิศทาง หมอพื้นบ้านประเภทต่างๆในทุกส่วนของประเทศ
เดียวกับสิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์ และ อับดลขารีม หมัดสู.
เอกสารอ้างอิง
(2552:134-135)ว่าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
เอกวิทย์ ณ ถลาง, นิธิ เอียวศรีวงศ์ , และวิจารณ์ พานิข.
พื้นบ้านทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอาเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่าชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
(2546 ). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
ใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการดูแลรักษาในโรคที่รักษาโดย
ความรู้. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2540). ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่
อาหาร ระยะเวลาในการรักษาส่วนใหญ่ประมาณ 5-7
ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของ
วัน ค่ารักษา ส่วนใหญ่เป็นค่ายกครูและค่าสมนาคุณเมื่อ
ชาวบ้านไทย. กรุงเทพฯ:
หายจากโรคนั้นๆ ส่วนด้านสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
การรักษาโดยลักษณะของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษามี
หลายรูปแบบ อาทิ ยาผง ยาลูกกลอน ยาหม้อ โดย เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2544). ภูมิปัญญาทักษิณ :
สรรพคุณตารับยานั้นจะทาให้การทางานของร่างกายเข้า
กระบวนการเรียนรู้และปรับตัวของชาวบ้าน
สู่ภาวะสมดุลย์และมีการ ขับพิษ ดังนั้นการใช้ยาจาก
ไทย.พิมพ์ครั้งที่2 . กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
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DPPH Free Radical Scavenging Activity and Total Phenol Compounds Content of
Some Upland Rice in Western Thailand
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวไร่ภาคตะวันตกของไทย
ณิชากร ปทุมรังสรรค์1
ABSTRACT
This research was aimed to test DPPH free
radical scavenging activity and determine the total
phenol compounds content from methanol
extracted of upland rice in western Thailand. The
upland rice samples had 16 varieties which were
composed of Chupoeng, Nangpania, Kaodaeng
(BanKa, Rachaburi Province) Buchu Kaoluang Kaolai
(Srisawat, Kanchanaburi Province) Kaohom
(Nongpru, Kanchanaburi Province) Buprungwa
(Thongphapum, Kanchanaburi Province) Homkulab,
A-wongtu, Kaoluanglek, Bungbang, Kaodaeng
(Nongyaplong, Petchaburi Province) Khemtong,
Bukisu, Najoeng (Kaeng Krachan, Petchaburi
Province). Results showed that the percentage of
inhibition ranged from 78.61±0.04 to 90.06±0.01,
and Khemtong had the highest value. The total
phenolic contents of methanol extracts, measured
by Folin-Ciocateu method, ranged from 9.78±2.50
to 93.41±6.83 milligram gallic acid/ gram extract. A
correlation between the total phenolic contents
and the free radical scavenging activities was
observed with the insignificant correlation
coefficient at  = 0.05.
Keyword Upland rice Brown rice Free radical
scavenging activity Total phenolic content

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 e-mail : pathumrangsan@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลรวมจากสารสกัดเมทานอลของข้าวไร่ทั้ง
16 พันธุ์จากภาคตะวันตกของไทยประกอบด้วย พันธุ์ชูเปิง
นังพะเนี๊ยะ ข้าวแดง (อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ) บือชู่
ข้าวเหลือง ข้าวลาย (อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี) ข้าว
หอม (อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ) บือพรุงหว่า
(อาเภอทองผาภูมิ จัง หวัดกาญจนบุรี ) หอมกุหลาบ เอว่องทู
ข้าวเหลืองเล็ก บึงบ่าง ข้าวแดง (อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี) เข็มทอง บือกิซู้ นาเจิง (อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ) พบว่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวอยู่
ในช่วง 78.61±0.04 – 90.06±0.01 โดยข้าวพันธุ์เข็มทองมี
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ส่วนการหาปริมาณ
สารประกอบ ฟีนอลรวมของสารสกัด โดยใช้วิธี
FolinCiocateu พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมอยู่ในช่วง
9.78±2.50 – 93.41±6.83 มิลลิกรัมแกลลิคแอซิดต่อกรัม
สารสกัด เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบฟี
นอลรวมกับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ : ข้าวไร่ ข้าวกล้อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สารประกอบฟีนอลรวม
บทนา
ข้าวเป็นอาหารหลักที่ได้รับการนิยมบริโภคจาก
ประชากรทั่วโลก เนื่องจากสารอาหารสาคัญในข้าวที่ได้รับ
ความสนใจ เช่น วิตามิน แร่ธาตุสาคัญ และสารประกอบ
อาหารอื่นๆ (Bouis, H.E., Chassy, B.M., & Ochanda,
J.O., 2003) แต่จากความนิยมรับประทานข้าวที่ผ่านการขัดสี
เนื่องจากผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มในการรับประทาน กระบวนการ
ขัดสีจะนาชั้นของราข้าวออกซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมด้วยโปรตีน
เส้นใย น้ามัน แร่ธาตุ วิตามิน และสารพฤกษเคมี
(Yokoyama, W., 2004) จากการศึกษาทางระบาดวิทยาได้
แสดงข้อมูลว่าข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจะมีสารประกอบที่
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สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังบางชนิด อาทิ
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ( Shao, Y., Tang, F.,
Huang, Y., Xu, F., Chen, Y., Tong, C., et al., 2014)
สารพฤกษเคมีของข้าวที่เป็นประโยชน์ต่อโรคที่ระบุข้างต้น
ได้แก่ สารประกอบฟีนอล แคโรทีนอยด์ วิตามินอี ลิกแนน
เบต้า-กลูแคน และอินูลิน ( Ti, H., Li, Q., Zhang, R.,
Zhang, M., Deng, Y., Wei, Z., et al., 2014)
สารประกอบฟีนอล คือ สารประกอบที่วงอะโรมาติก
หนึ่งวงหรือมากกว่าหนึ่งวงและกลุ่มไฮดรอกซีหนึ่งกลุ่มหรือ
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม (Liu, R.H., 2007) สารประกอบฟีนอลเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ โดยจากรายงานวิจัยพบว่าจีโนไทป์และ
สิ่งแวดล้อมมีผลกับสารพฤกษเคมี ( Shen, Y., Jin, L., Xiao,
P., Lu, Y., & Bao, J., 2009) ในการศึกษาจีโนไทป์และ
สิ่งแวดล้อมต่อปริมาณฟีนอลและราข้าวที่มีสีซึ่งพบว่ามีผล
ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ( Goffman, F.D., & Bergman,
C.J., 2004) สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นหนึ่งใน
สารประกอบฟีนอล แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่มตาม
ความแตกต่างของ สู ตรโครงสร้าง ตัวอย่างของสารกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ได้แก่ ฟลาแวน (flanvanes), ฟลาวาโนน
(flavanols), ฟลาวานอล ( flavanols), ฟลาโวนอล
(flavonols), ฟลาโวน (flavonoes) และแอนโทไซยานิดิน
(anthocyanidins) เป็นต้น (Abdel-Aal, E.M., Young,
J.C., & Rabalski, I., 2006; Shen, Y., Jin, L., Xiao, P.,
Lu, Y., & Bao, J., 2009)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปริมาณ
ฟีนอลรวม และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพันธุ์
ข้าวไร่ภาคตะวันตกของไทยที่ไม่ผ่านการขัดสี เนื่องจากเป็น
ข้าวที่สามารถปลูกในที่ราบสูง ใช้น้าน้อย และเหมาะสมกับ
พื้นที่ และจากข้อมูลรายงานวิจัยที่มียังไม่ปรากฎข้อมูล
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแลปริมาณสารฟีนอลของข้าว
ไร่ในภาคตะวันออกของไทย มีเพียงรายงานการศึกษาความ
หลากหลายของพันธุ์ข้าวและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของข้าวไร่ (กาญจนา สาลีติ๊ด, กาญจนา สุราภา, และสิริ
ประภัสสร์ ระย้าย้อย. 2555; ธนพร ขจรผล, ณรงฤทธิ์ เภา
สระคู, และชลธิรา แสงศิริ. 2555)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของข้าวไร่
ภาคตะวันตกของไทยที่ไม่ผ่านการขัดสี
2. ศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวไร่
ภาคตะวันตกของไทยที่ไม่ผ่านการขัดสี

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟีนอลรวม
และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การ
ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างในสามจังหวัดของภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี
และการนาข้าวไร่ตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ปริมาณสารฟี
นอลรวมและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยรายละเอียดแต่
ละขั้นตอนมีดังนี้
1. การลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ติดต่อ
หน่วยงานราชการเพื่อเข้าสู่พื้นที่
โดยบริเวณที่มีการ
เพาะปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ซึ่งพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูกในแต่ละจังหวัดจะมีสายพันธุ์ที่ต่างกัน
พันธุ์ข้าวที่เพาะปลุกจะเป็นพันธุ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และมี
โอกาสในการสูญพันธุ์สูง เนื่องจากผู้ปลูกจะเลือกเฉพาะพันธุ์
ที่ให้ผลผลิตสูงไว้เท่านั้น โดยพันธุ์ข้าวไร่ที่เก็บได้มีดังต่อไปนี้
อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ได้แก่ พันธุ์ชูเปิง
นังพะเนี๊ยะ และข้าวแดง
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ พันธุ์บือชู่
ข้าวเหลือง ข้าวลาย
อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ พันธุ์ข้าว
หอม
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ พันธุ์บือ
พรุงหว่า
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ พันธุ์
หอมกุหลาบ เอว่องทู ข้าวเหลืองเล็ก บึงบ่าง ข้าวแดง
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ พันธุ์เข็ม
ทอง บือกิซู้ นาเจิง
2. การ เตรียมตัวอย่างและการ วิเคราะห์ ฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลรวมของข้าวไร่แต่ละสาย
พันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้
2.1. การเตรียมตัวอย่าง
นาข้าวไร่ทั้ง 16 ชนิดมาล้างและอบให้แห้งที่อุณหภูมิ
ที่ 45 องศาเซลเซียส กะเทาะเปลือกออกแล้วนามา
บดละเอียด
2.2. การสกัดข้าวไร่
นาข้าวที่บดละเอียดจานวน 3 กรัมใส่ลงขวดรูปชมพู่
เติมเมทานอล 30 มิลลิลิตร นาไปเขย่าที่อัตราเร็ว 120 รอบ
ต่อนาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนามากรองด้วยกระดาษ
Whatman เบอร์ 1 และระเหยตัวทาละลายด้วยเครื่อง
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ระเหยสุญญากาศแบบหมุนและเครื่องดูดสุญญากาศ
ตามลาดับ ชั่งน้าหนักสารที่สกัดได้ สารสกัดจากข้าวกล้อง
2.3. การทดสอบฤทธิ์การกาจัดอนุมูล DPPH
(ดัดแปลงจากวิธีของวรัมพร วงศ์สุดิน, พัชราภรณ์ รัตนธรรม,
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, และ อรพิน เกิดชูชื่น. 2555)
เตรียมสารละลาย เตรียมสารละลาย DPPH ใน
เมทานอลที่มีความเข้มข้น 0. 3 มิลลิโมลาร์ และ นาส่วนสกัด
ข้าวที่ละลายในเมทานอลที่ความเข้มข้นต่างๆ ปิเปตส่วนสกัด
ปริมาตร 3 มิลลิ ลิตร และสารละลาย DPPH ปริมาตร 1
มิลลิ ลิตร ผสมให้เข้ากัน และตั้งที่ อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็น
เวลา 30 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 515 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์แบบ
UV-visible โดยใช้บีเอทที ( BHT) เป็นตัวเทียบมาตรฐาน
การคานวณเปอร์เซ็นต์การกาจัดอนุมูล DPPH• จากสมการ
% radical scavenging =
(1)

(± S.D.) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณสาร ฟีนอลรวมประเมินโดยใช้
correlation
coefficient (R) และนัยสาคัญทางสถิติ ( P < 0.05)
(ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, และทรงพร จึงมั่นคง. 2549)

ผลการวิจัย
จากการสกัด
ข้าวกล้องด้วยเมทานอล ส่วนสกัดที่มี
น้าหนักส่วนสกัดและร้อยละของน้าหนักแห้ง สูงสุด คือ ข้าว
เหลืองเล็ก มีค่าเท่ากับ 0.1102 และ 3.6722 ตามลาดับ
รองลงมาคือ พันธุ์บือพรุงหว่าและบือซู่ ดังแสดงในตารางที่ 1
และจากการทดสอบฤทธิ์ในการ ต้านอนุมูล DPPH ของส่วน
สกัดของข้าวกล้องทั้ง 16 สายพันธุ์ พบว่าทุกส่วนสกัดมีฤทธิ์
ในการกาจัดอนุมูล DPPH โดยทาการศึกษาที่ความเข้มข้นอยู่
ในช่วง 12.5 ไมโครกรัมต่อลิตรถึง 200 ไมโครกรัมต่อลิตร
รูปที1่ ) โดยพบว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูล DPPH ของส่วนสกัด
Asample คือค่าAbsorbance ที่วัดได้ของสารละลายที่ผสมกั
DPPH
บ ข้าวกล้องแต่ละสายพันธุ์มีความสอดคล้องไปทางเดียวกันคือ
Acontrol คือ ค่าAbsorbance ที่วัดได้ของสารละลายDPPH ฤทธิ์ในการต้านอนุมูล DPPH เพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้มข้น
2.4. การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม เพิ่มขึ้น โดยข้าวกล้องที่มีสารที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง
ที่สุด คือ พันธุ์ หอมกุหลาบ รองลงไปคือ เข็มทองและบือกิซู้
(ดัดแปลงจากวิธีของ พัชราภรณ์ รัตนธรรม , ณัฏฐา เลาหกุล
ส่วนข้าวที่มีสารที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุด คือ
จิตต์, และอรพิน เกิดชูชื่น. 2556)
พันธุข์ ้าวเหลืองเล็ก (ดังแสดงตารางที่ 2)
สร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน gallic ตารางที่ 1 น้าหนักแห้งของส่วนสกัดและร้อยละน้าหนักแห้ง
acid โดยเตรียม gallic acidละลายในเมทานอลนามาเจือ ของข้าวแต่ละพันธุ์
สถานที่เก็บตัวอย่าง
ชื่อพันธุ์ข้าว
น้าหนักส่วน ร้อยละของ
จางที่ความเข้มข้นต่างๆทาการทดสอบโดยเริ่มจากปิเปตน้า
สกัด (กรัม) น้าหนัก
ปราศจากไอออน 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย gallic
แห้ง
อ.
บ้
า
นคา
ชู
เ
ปิ
ง
0.0375
1.2500
acid หรือส่วนสกัดที่ละลายในเมทานอลปริมาตร 125
จ. ราชบุรี
นังพะเนี๊ยะ
0.0362
1.2078
ไมโครลิตรเขย่าผสมให้เข้ากัน แล้วเติมสารละลาย Folin
ข้าวแดง
0.0257
1.1744
Cioculteu’s reagent ปริมาตร 125ไมโครลิตรผสมให้เข้า
กันตั้งทิ้งไว้ 6นาทีจากนั้นเติม 7% sodium carbonate อ. ศรีสวัสดิ์
บือชู่
0.0613
2.0444
ปริมาตร 1.25 มิลลิลิตร เติมน้าปราศจากไอออน 1 มิลลิลิตร จ. กาญจนบุรี
ข้าวเหลือง
0.0517
1.7222
เพื่อปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น
3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่
ข้าวลาย
0.0570
1.9000
อุณหภูมิห้อง 90 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
อ. หนองปรือ
ข้าวหอม
0.0550
1.8333
จ.
กาญจนบุ
ร
ี
ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตร
อ. ทองผาภูมิ
บือพรุงหว่า
0.0620
2.0667
มิเตอร์แบบ UV-visible แสดงปริมาณสารฟีนอลรวมเฉลี่ยใน จ. กาญจนบุรี
รูปมิลลิกรัมของกรดแกลลิค (GAE)ต่อส่วนสกัด 1กรัม
อ. หนองหญ้าปล้อง
หอมกุหลาบ
0.0296
0.9867
จ.
เพชรบุ
ร
ี
2.5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
เอว่องทู
0.0544
1.8144
ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสาร
ข้าวเหลืองเล็ก
0.1102
3.6722
ประกอบฟีนอลรวมทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง
บึงบ่าง
0.0501
1.6711
ข้
า
วแดง
0.0352
1.1744
(n = 3) และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อ. แก่งกระจาน

เข็มทอง
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จ. เพชรบุรี

บือกิซู้
นาเจิง

0.0241
0.0458

0.8022
1.5267

ตารางที่ 2 ฤทธิ์ในการ ต้านอนุมูล DPPH และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลรวมของสารสกัดข้าว (ความเข้มข้นสาร
สกัด 200 ไมโครกรัมต่อลิตร)
ชื่อพันธุ์ข้าว

ภาพที่ 1 กราฟแสดงฤทธิ์ในการ ต้านอนุมูล DPPH ของส่วน
สกัดข้าวกล้องที่ความเข้มข้นต่างๆ
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมจากส่วน
สกัดของข้าวกล้อง พบว่าส่วนสกัดจากข้าวกล้องพันธุ์ข้าวลาย
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมสูงสุด เท่ากับ
93.41 ± 6.83 มิลลิกรัม gallic acid ต่อส่วนสกัด 1 กรัม
รองลงมาคือส่วนสกัดจากข้าวกล้องพันธุ์บือพรุงหว่าและบือชู่
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมเท่ากับ 78.10 ± 3.79 และ
78.10 ± 5.76 มิลลิกรัม gallic acidต่อส่วนสกัด 1 กรัม
ตามลาดับ (ดังแสดงในตารางที่ 2)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร
ประกอบฟีนอลรวมกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้าว
กล้อง พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยพิจารณาจากค่า correlation coefficient (R) เท่ากับ
1.13 x 10-5 (P >0.05) ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของข้าว
แต่ละพันธุ์มีค่าใกล้เคียงกัน แม้ปริมาณสารฟีนอลรวมจะ
เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
DPPH กับปริมาณฟีนอลรวมของสารสกัดจากข้าวไร่

ชูเปิง

ฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูล
DPPH
81.85±0.06

ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม

นังพะเนี๊ยะ

85.00±0.02

43.67±6.21

ข้าวแดง

88.40±0.01

72.09±6.21

บือชู่
ข้าวเหลือง
ข้าวลาย
ข้าวหอม
บือพรุงหว่า

82.84±0.04
82.30±0.02
81.87±0.04
87.20±0.01
85.91±0.03

78.10±5.76
61.16±7.51
93.41±6.83
72.09±3.79
78.10±3.79

หอมกุหลาบ

92.58±0.01

55.15 ±8.41

เอว่องทู

82.35±0.01

27.82±3.41

ข้าวเหลืองเล็ก

78.61±0.04

39.30b±0.95

บึงบ่าง

82.05±0.01

10.88±3.41

ข้าวแดง

86.20±0.04

41.48±3.28

เข็มทอง

90.06±0.01

64.98±6.21

บือกิซู้

89.06±0.01

27.82 ±2.50

นาเจิง

87.65±0.01

9.78 ±2.50

(มิลลิกรัม gallic acid ต่อ 1 กรัมส่วนสกัด)

68.26±3.79

a

c

d

Remark: a, b, c, d in the same column are significantly difference
(p0.05) according to DMRT

สรุปและอภิปรายผล
ในการทดลองสกัดข้าวไร่แต่ละพันธุ์ด้วยเมทานอล
พบว่า พันธุ์ข้าวเหลืองเล็ก (อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี )
มีน้าหนักส่วนสกัดและร้อยละของน้าหนักแห้งสูงสุด คือ มีค่า
เท่ากับ 0.1102 และ 3.6722 ตามลาดับ แล้วเมื่อนาสารสกัด
ของข้าวแต่ละพันธุ์มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดย
อนุมูลอิสระที่นามาทดสอบ คือ อนุมูลอิสระ DPPH และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมโดยทียบกับกราฟมาตรฐาน
ของ gallic acid ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าข้าวกล้องที่มีสาร
ที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ พันธุ์หอมกุหลาบ (อ.
หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี ) และจากผลการทดลองแสดง
ให้เห็นว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระขึ้นกันความเข้มข้นของ
สารสกัดที่ทดสอบด้วย สาหรับ ปริมาณสารประกอบฟีนอล
รวมแสดงข้อมูลว่า ส่วนสกัดจากข้าวกล้องพันธุ์ ข้าวลาย ( อ.
ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ) มีปริมาณ สูงสุด เท่ากับ
93.41 ± 6.83 มิลลิกรัม gallic acid ต่อส่วนสกัด 1 กรัม
นอกจากนั้นเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
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สารสกัดข้าวกล้อง พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จากรายงานวิจัยพบว่าสารประกอบฟีนอล
มีอยู่ในรูปสารประกอบฟีนอลอิสระ ( free phenolics) และ
สารประกอบฟีนอลที่ยึดเหนี่ยว (bound phenolic) ซึ่งต้อง
ใช้วิธีการทดสอบต่างจากการหาปริมาณสารประกอบฟีนอล
รวม (Naczk, M., & Shahidi, F. 1989; Sun, J., Chu, Y.F.,
Wu, X., & Lui, R.H. 2002) การใช้พันธุ์ข้าวไร่ที่ต่างกัน 16
พันธุ์ ให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม สามารถ
แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ พันธุ์หอมกุหลาบ เหลืองล็ก บือกิซู้
และนาเจิงต่างกัน (อย่างมีนัยสาคัญ) ส่วนพันธุ์ข้าวอื่นๆไม่
ต่างกัน และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของดันแคน (DMRT) ณ
ระดับนัยสาคัญ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาสารพฤกษเคมีในข้าวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระควรทาการวิเคราะห์สารอื่น เช่น วิตามินอี และทดสอบ
สารด้วยกระบวนการอื่นๆ เพื่อทราบถึงปริมาณสารในรูป
อิสระและยึดเหนี่ยว (free and bound form)
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Mural Painting with Particularities of Comic :
Mural Painting in Ordination Hall at Suwannaram Temple
จิตรกรรมฝาผนังกับลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่อง: จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดสุวรรณาราม
เอกพงศ์ อินเกื้อ1
ABSTRACT
In this study, The objective is to present the The
idea of the mural by comparing the particularities
of comic with mural painting. In this study, the
tribhumi mural painting in ordination hall at
Suwannaram Temple, Bangkok is used as a case
study The results showed that A comparison of the
level of realism (icon, symbol) of the comic. Is
consistent with the tribhumi mural painting. Explain
the nature of the character is the least realistic
(symbol), but the background is detailed towards
the realistic (icon).
Keywords : icon, symbol
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนว
ความคิดในการอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยการเปรียบ
เทียบลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่องกับจิตรกรรมฝาผนัง ใน
การวิจัยใชัภาพไตรภูมิของวั ดสุวรรณาราม บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
เป็นพื้นที่ในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า
การเปรียบเทียบโดยใช้ระดับของความเหมือนจริง(icon,sym
bol) ของการ์ตูนช่อง มีความ สอดคล้องกับภาพไตรภูมิ
อธิบายได้วา่ ใช้ลักษณะของตัว
ละคร
ที่มีความเหมือนจริงน้อย (symbol) แต่ภาพฉากหลัง
มีรายละเอียดค่อนไปทางเหมือนจริง (icon)
คาสาคัญ : การเลียนแบบที่หน้าตาของสิ่งทีถ่ ูกสร้างภาพ
(icon), นานามธรรมของความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นมานาเสนอ
(symbol)

สมัย วัฒนธรรม หรือความซับซ้อนของเรื่องเล่า และวิธกี าร
เล่าที่เน้นเป็นภาพวาดที่สามารถสร้างจินตนาการ ทั้งผู้สร้าง สรรค์และผู้อ่าน
โดยการสร้างภาพเรื่องราวหรือภาพ
สัญลักษณ์ลงในพื้ นที่ทั้งแบบสัมผัสได้เช่นกระดาษ หรือรูป
แบบดิจิตอลในปัจจุบใั นบรรดางานการศึกษาเกี่ยวกับการ์ตูน
ช่องในเชิง วิชาการต้องนับว่า Understanding Comic :
The
Invisible
Art
โดยสก็อต แม็คคลาวด์
มีความน่าสนใจที่สุด
งานศึกษา
นี้มองว่าการ์ตูนช่องมีหน่วยและไวยากรณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง
มีขนบจากการสื่ อความเฉพาะทั้งเหมือนและแตกต่าง จาก
เรื่องเล่าประเภทอื่น การวิเคราะห์ รวม 3 ประเด็นด้วยกันคื อ
1. ภาพการ์ตูนและดีกรีของความเหมือนจริง 2. การเชื่อมต่อ
ของช่อง และ3. การเชื่อมต่อเวลา(ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์:2551)
จิตรกรรมฝาผนังของไทยมักเป็นภาพเรื่องเล่าที่
เกี่ยวข้องกับพระพุธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เรื่องราวหรือเนื้อ
เรื่องตามขนบนิยม เ ช่ น พุธประวัติ ไตรภูมิโลกสัณฐาน
โดยมักวาดภาพเป็นเรื่องราวหรือเป็นสัญลักษณ์ ในพื้นที่ภาย
ในอาคารให้ประจักษ์แก่สายตาเห็นได้วา่ เป้าหมายของการทา
งานของทั้งการ์ตูนช่องและจิตรกรรมฝาผนังคือการเล่าเรื่อง ด้
วยภาพหรือสัญลักษณ์ลงบนพื้นทีเ่ พื่อการสื่อสารเรื่องราวบาง
อย่างทั้งด้วยภาพและสัญลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตรกรรม
ฝาผนัง รัชกาลที่3 ที่มีลักษณะสมจริงอย่างแนวคิดตะวันตก
ดังนั้นการ นาลักษณะเฉพาะ
ของการ์ตูนช่อง
ที่ได้ถูกอธิบายในเชิงวิชาการซึ่งเป็นแนวคิดของชาวตะวันตก
เทียบเคียงกับงานจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม อันเป็น
ขนบของไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ทาให้ทราบแนวคิดหรือวิธกี ารอธิบายภาพจิตร
กรรมฝาผนังมุมมองใหม่ เพื่อการศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง
ของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องาน
จิตรกรรมไทยในมุมมองใหม่ต่อไป
โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ ใชัภาพไตรภูมิในอุโบสถวัด
สุวรรณารามเป็นพื้นที่ในการอธิบาย

บทนา
ปฏิเสธไม่ได้วา่ “การ์ตูนช่อง” เป็นสื่อที่มีศักยภาพ
มากในการเล่าเรื่องที่ใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ชนิดหนึ่ง อาจด้วยเนื้อหาที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุค
1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่อง
อาจารย์ประจาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์
จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม
3. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่องกับ
จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นที่จะพยายามอธิบายภาพจิตร กรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นวิธกี ารสื่อสารของไทยรูปแบบหนึ่ง
กับการ์ตูนช่องซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลมากจากแนวคิดตะวันตกโด
ยเลือกภาพไตรภูมิในอุโบสถวัดสุวรรณารามเป็นพื้นที่อธิบาย
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 คือ การอธิบายลักษณะการวาดภาพ ของ
ภาพจิตรกรรมและการ์ตูนช่อง
ระยะที่ 2 คือ นาลักษณะเฉพาะของ ภาพจิตรกรรม
และการ์ตูนช่อง(จากการอธิบายในระยะที่ 1) เปรียบเทียบ
เพื่อนาเสนอมุมมองใหม่

ของภาพเท่ากัน มีภาพเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางเน้นตัว
ปราสาทแสดงถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้านซ้ายขวาแสดงภาพ
พระจันทร์และพระอาทิตย์ ล้อมรอบด้วยแม่น้าสีทนั ดรสลับ
กับแท่งเสาที่มีวมิ านอยู่ด้านบนด้านละ 7 ต้นเรียงลดหลัน่ กัน
ลงมาแสดงถึงสัตตบริภณ
ั ฑ์ (ทิวเขาวงแหวนล้อมรอบเขาพระ
สุเมรุ แสดงเป็นภาพตัดทาให้มีแท่ง เสาทั้ง 2 ด้านด้านละ 7
ต้น) บรรจบกับกาแพงจักรวาลเป็นแท่งเสาสูงอยู่ริมสุดของ
ภาพทั้งด้านซ้ายและขวาของผนัง

ภาพที่ 2 ภาพตาแหน่งภาพวาดในอุโบสถวัดสุวรรณาราม

ภาพที1่ ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ภาพไตรภูมิโลกสัณฐานถูกเขียนตาม
ระเบียบของภาพสมัยรัตนโกสินทร์ ด้านหน้าตรงข้ามพระ
ประธาน(ด้านสกัด)วาดเป็นภาพมารผจญ ด้านใต้เขียนพุทธ
ประวัติตอนประสูตรและออกบวช(มหาภิเนษกรมณ์)ผนังด้าน
บนด้านซ้ายขวาของพระประธานเขียนภาพเทพชุมนุม
ระหว่างหน้าต่างด้านซ้ายของพระประธานเขียนเรื่อง ทศชาติ
ชาดกตั้งแต่เตมีย์ถึงวิธรู ส่วนด้านขวาของพระประธานเขียน
เรื่องเวสสันดรชาดก และด้านหลังพระประธานเขียนภาพ
พุทธประวัติ พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ภาพโลกสัณฐาน
กล่าวถึงเฉพาะภาพไตรภูมิ องค์ประกอบของภาพ
เน้นที่ความสมดุลของภาพทั้งด้านซ้ายและขวา ให้น้าหนัก

ตรงกลางภาพมีบนั ไดเงินบันไดทองเป็นตัวเชื่อม
ภาพระหว่างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับชมพูทวีป(พื้นโลก) มีพระ
พรหมและพระอินทร์ขนาบข้างพระพุทธเจ้าลงมา ด้านล่าง
แสดงภาพพุทธประวัติ 3 ตอน คือ ยมกปาฏิหารย์ เทศนา
โปรดพุทธมารดาและเสด็จลงจากดาวดึงส์

ภาพที่ 3 ภาพไตรภูมิ วัดสุวรรณาราม
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ส่วนภาพนรกภูมิภาพจิตรกรรมที่วดั สุวรรณารามไม่
ได้ให้ ความ สาคัญนักแตกต่างจากภาพไตรภูมิทั่วไปที่เน้นทั้ง
3 โลก ได้แก่ โลกมนุษย์ แดนนรกและแดนสวรรค์ ในที่นี้
อาจสัณนิษฐานได้วา่ จิตรกรต้องการเน้นภาพพุทธประวิติ
เป็นสาคัญ ภาพโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงส์จึงแสดงด้ วย
วิมารที่ใหญ่กินพื้นที่มากและตัดทอนรายละเอียดส่วนอื่นๆลด
ลงเพื่อสร้างความเด่นให้กับภาพวิมาร เมื่อมองรวมกับพร ะ
ประธานในอุโบสถจึงยิ่งส่งเสริมให้ภาพวิมารชั้นดาวดึงส์และ
พระประธานเด่นมากยิ่งขึ้น

สังเกตจากภาพวิมารที่แทนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีขน
าดใหญ่กินพื้นที่มาก ส่วนประกอบหลักมีครบถ้วนลดทอน
รายละเอียด อื่นๆ ของภาพไตรภูมิ เช่น นรกภูมิ
ลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่อง ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์
(2551,15:25) ได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์การ์ตูนช่องของ
Understanding Comics : The Invisible Art โดยสก็อต
แม็คคลาวด์ ไว้ 3 ประเด็นคือ
1 ภาพการ์ตูนและดีกรีของความเหมือนจริง
2 การเชื่อมต่อของช่อง
3 การเชื่อต่อของเวลา
โดยในการวิจัยครั้งนี้สนใจในประเด็นดีกรีของความ
เหมือนจริง
ในประเด็นดีกรีของความเหมือนจริง กรณีของการ์ ตูน การเลือกใช้ภาพเหมือนจริงหรือนามธรรม เป็นประเด็น
ที่น่าสนใจ
ถ้าตัวการ์ตูนมีลักษณะที่เรียบง่ายผู้อ่านจะ
สามารถเข้าถึงตัวตน(identification)ของตัวการ์ตูนได้ง่ายขึ้น
ในขณะที่บางวัฒนธรรมเช่น อเมริกานิยมวาดภาพไปในทาง
เหมือนจริง ฝั่งยุโรปเช่นการ์ตูน แต็ง แต็ง (TIN TIN) ใช้ภาพ
ฉากหลังเหมือนจริงแต่ตัวละครไม่ค่อยมีรายละเอียด (ชัยยศ
อิฎษวรพันธ์ 2550:19)

ภาพที่ 4 ภาพลายเส้นฉากไตรภูมิด้านหลังพระประธาน
วัดสุวรณาราม
ที่มา : สน สีมาตรัง 2541:42 อ้างถึงใน พันธุย์ ุทธ มีชาญ
เชาว์. (2549). จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน
ในอุโบสถวัดสุวรรณารามบางกอกน้อย ธนบุรี : ความ
เหมือนคล้ายและความแตกต่างกับอุโบสถวัดดุสิตาราม
บางกอกน้อยธนบุรี.มหาวิทยาลัยศิลปากร (110)
สรุปลักษณะการวาดภาพของภาพไตรภูมิอุโบสถ
วัดสุวรรณาราม เน้นเรื่องความสมดุลของภาพซ้ายขวาเท่ากัน
ให้ความสาคัญกับพุทธประวัติ ตอนเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาว
ดึงส์
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ภาพที่ 5 ภาพการ์ตนู แต็ง แต็ง

ไล่ระดับไปถึงแกนขวาสุด
คือระดับความต่าสุดของความเหมือนจริงแต่สูงสุดขอ
ที่มา: Scott McCloud. (1994). Understanding
งความ เป็นนามธรรม
(symbol)
Comics: The Invisible Art . First Harper
จะเห็นว่าซ้ายสุดคือภาพถ่ายของ ผู้ชาย
Perennial edition. New York. (42)
ซึ่งเหมือนจริงจนเราสามารถ “อ่าน” ออกว่านี่คือ
Brandon
Routh
สิ่งทีต่ ้องทาความเข้าใจในการอธิบายความเ
ซึ่งถือว่าเหมือนจริงมากในแง่ระดับความ
หมือนจริง คือ
Icon และ Symbol
จริงของภาพถ่าย
สามารถอธิบายได้ว่า คือหลักการของการอธิบายภาพ
การนาเสนอภาพในรูปแบบอื่นๆจะค่อยๆ
ทีถ่ ูกนาเสนอในแง่ของความ
ลดทอนความเหมือนจริงนี้ลงเรื่อยๆสุดท้ายในระดับ
เหมือนจริงมากน้อยทีม่ ีบทบาทต่อเรื่องเล่าโดยพิจาร
symbol ภาพไม่มีความเหมือนจริง แต่ยังสามารถ
ณาว่า
icon
“อ่าน” ได้ว่า นี่คือ หน้าผู้ชาย
คือการเลียนแบบทีห่ น้าตาของสิ่งทีถ่ ูกสร้างภาพ
ดังนั้น จึงมีความเหมือนจริงมากทีส่ ุด ในขณะที่
เมื่อนาชุดความคิดระดับความเหมือนจริง
symbol
เป็นการ icon
symbol
เทียบลงบนจิตรกรรมฝาผนังไตรภูมิในอุโบสถ
นานามธรรมของความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นมานาเสนอ
จึงอาจไม่เหมือนจริงตามตาเห็นก็ได้
วัดสุวรรณาราม
ลาดับแรกต้องแยกแยะว่าภาพไตรภูมิมี
2
ลักษณะสาคัญ คือ
1
ภาพจากจินตนาการหรือรูปแบบทีป่ ฏิบัติกันมา เช่น
ภาพพระพุทธเจ้า ภาพเทวดาหรือเขาพระสุเมรุ
ภาพที่ 6 ภาพระดับความเหมือนจริง icon, symbol

2 ภาพเขียนเลียนแบบของจริง เช่น
ภาพทิวทัศน์ หรือภาพผู้คน

เมื่อนาระดับความเหมือนจริง icon symbol
เทียบกับภาพจิตรกรรมไตรภูมิ
ปรากฏว่าภาพส่วนใหญ่
โดยการจัดระดับความเหมือนจริงจนนามธร
อยู่ในระดับความเหมือนจริงต่าไปทาง symbol
รมนี้สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ
ซึ่งการ
ในกรณีนี้แบ่งออกเป็น
5
ระดับ คือ
“อ่าน”ต้องอาศัยข้อตกลงร่วมของคนทีอ่ ยู่ในวัฒนธร
แกนซ้ายสุดแทนระดับสูงสุดของความเหมือนจริง(ico
รมเดียวกัน เช่นเรื่องเล่า เป็นต้น ตัวอย่างเช่น คาว่า
n)
แทนภาพใกล้เคียงความจริงมากๆ
เป็ด มีแต่ ผู้ทสี่ ามารถ “อ่าน”
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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ภาษาไทยและเข้าใจความหมายของเป็ด คนจีนหรือ
ญีป่ นุ่ ไม่ได้เข้าใจร่วมกับเรา เพราะฉะนั้น เป็ด
จึงไม่ใช่เป็ด
แต่เป็นสิ่งทีค่ นในสังคมไทยใส่ความหมายว่า คือเป็ด
(ชื่อสัตว์ปีก ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืด
ยึดติดกันเพือ่ สะดวก ในการว่ายน้า)

ในงานวิจัยชิ้นนี้หยิบความเหมือนจริงของภา
พโดย ใช้ชุดความคิดของ icon และ symbol
ในการอธิบายภาพ พบว่า
ลักษณะการใช้ภาพของภาพไตรภูมิมีระดับความ
เหมือนจริงน้อยค่อนไปทาง
symbol
แต่มีการพยามยามใช้ภาพฉากหลังทีจ่ ริงจังเหมือนจริ
งโดยมีการอธิบายว่าการใช้ภาพตัวละครทีไ่ ม่ให้รายล
ภาพทีม่ ีระดับเหมือนจริงค่อนไปทาง icon
ะเอียดมาก(แต่ยังเน้นรายละเอียดของเครื่องแต่งกาย)
จะเป็น ภาพทิวทัศน์
(ต้นไม้
เป็นการทาให้ภาพมีความใกล้ชิด กับผู้ดูมากขึ้น
ภูเขา)หรือภาพวิมานปราสาททีว่ าดอย่าง จริงจัง
โดยอาจพยามยามเลียนรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัย
นั้น
อาจคาดเดาได้ว่าลักษณะจิตรกรรมฝาผนังภ
าพไตรภูมิในอุโบสถวัดสุวรรณารามอาจมีวิธีการสื่อสา
ข้อเสนอแนะ
รใกล้เคียงกับลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่องบางประ
เป็นการนาเสนอมุมใหม่ในการมองจิตรกรรม
การ
ฝาผนัง ทั้งนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวโยงที่น่าสนใจ คือ การ
เชื่อมต่อของ ช่องและการเชื่อมต่อของเวลา ที่น่าจะ
ด้วยวิธีการใช้ฉากหลังทีจ่ ริงจังเหมือนจริง
สามารถอธิบายด้วย จิตรกรรมฝาผนังได้ต่อไป
ค่อนไปทางiconในขณะทีต่ ัวละครความเหมือนจริงน้
อยค่อนไปทาง symbol เพือ่ ความใกล้ชิดและเข้าถึงผู้
เอกสารอ้างอิง
“อ่าน”ได้ง่ายแตกต่างกันตรงทีล่ ักษณะตัวละครของภ กรมวิชาการ.(2540).จิตรกรรมฝาผนัง:นิทานชาดก
(พระเจ้า 500 ชาติ ) . กรุงเทพฯ .
าพไตรภูมิ ความ เหมือนจริงค่อนไปทาง symbol
กรมวิชาการ
ก็จริงแต่พิถีพิถันในราย ละเอียดอย่างมาก เช่น
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์
.
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น
(2551).การศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของการ์ตนู ย์ชอ่ ง:วิธีการของสก็อตแม็คคล
าวด์ , วารสารวิชาการ คณะศิลปกรรม
สรุปและอภิปรายผล
มหาวิทยาลัย รังสิต,1(1) , 15-25
ณิชารีย์ เรืองดา
.
(2548)
การเปรียบเทียบภาพไตรภูมิ
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Printmaking with Potential Development for Disabled Children
ศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการพัฒนาเด็กพิการสู่งานอาชีพ
ธานินทร์ ตันตระกูล1
ABSTRACT
Today, a great number of disabled
children in Thailand still lack the opportunity in
education. The education system for these
children should be enhanced in a way that allows
them to be able to take care of themselves, do
activities, earn a living, and more importantly, not
to be a burden to family or society. Learning art to
develop a career is therefore an alternative which
helps develop these children’s skills and abilities
to have more opportunity to make a living and to
recover themselves.
The goal of this research is to introduce
Silk Screen printmaking, a type of art, to disabled
children and allow them to try according to each
child’s ability.
The result of this research has allowed us
to know the problems and work limitation of these
children which we can further use to improve the
work process and invent appropriate equipment to
develop the application of Silk Screen printmaking
for disabled people in the future.
Keywords : Printmaking, Disabled Children, Silk
Screen
บทคัดย่อ
เด็กพิการในประเทศไทยจานวนมากยังขาดโอกาส
เข้ารับการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กพิการ
รองศาสตราจารย์ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามารถดูแลตนเอง ทากิจกรรม และประกอบอาชีพให้พึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้น ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม การ
เรียนรู้เพื่อสร้างงานอาชีพด้านศิลปะจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
จะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กพิการ ในการฟื้นฟู
ตนเองและมีโอกาสสร้างอาชีพได้ต่อไป
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการนาเทคนิคภาพ
พิมพ์ซิลค์สกรีน ( Silk Screen) ซึ่งเป็นงานศิลปะประเภท
หนึ่งมาให้เด็กพิการทดลองทางานตามความสามารถของเด็ก
พิการที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยทาให้รับทราบปัญหาและข้อจากัดการ
ทางานของเด็กพิการ เพื่อนาผลไปปรับปรุงกระบวนการ
ทางานและการประดิษฐ์เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการ
ทางานภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีนสาหรับคนพิการต่อไปใน
อนาคต
คาสาคัญ : ศิลปะภาพพิมพ์, เด็กพิการ, เทคนิคซิลค์สกรีน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลปฏิบัติงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิค
ซิลค์สกรีน (Silk Screen) สาหรับเด็กพิการ
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังจากการที่ได้ฝึก
ปฏิบัติงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน
(Silk Screen) ว่าสามารถนาไปประกอบอาชีพได้หรือไม่
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กพิการต่อศิลปะ
ภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน (Silk Screen)
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นการศึกษาพัฒนาการของเด็กพิการที่มีความ
แตกต่างกัน 4 ประเภท คือ เด็กพิการออทิสติกส์ เด็กพิการที่
มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กพิการที่
มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และเด็กพิการซ้าซ้อน
จากกลุ่มตัวอย่างเด็กพิการบ้านคามิลเลียน (
Camillion
Home) โดยนาเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ( Silk Screen)
ให้ทดลองทางานว่ามีความสามารถและข้อจากัดของร่างกาย
ในการทางานได้ในระดับไหน เพื่อที่จะได้นาผลของการวิจัย
ครั้งนี้ไปปรับปรุงกระบวนการทางาน รวมทั้งเป็นแนวทาง
พัฒนาคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อช่วยเด็กพิการให้มี
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ความสามารถทางานภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีนได้เหมาะสม
กับความบกพร่องของร่างกาย และมีโอกาสสร้างอาชีพให้กับ
ตัวเองมากขึ้น
พื้นที่ศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งลงพื้นที่จริง
ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ (Camillian Home) ทดลอง
ทางานเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ( Silk Screen) กับเด็ก
พิการกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มนักศึกษาช่วยทางาน เพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะความพิการของเด็กว่ามีความพิการในระดับ
ไหน สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ และดูความสามารถด้าน
ศิลปะว่ามีพื้นฐานความรู้ มีความพร้อมในการเรียนศิลปะ
รวมทั้งผลของการปฏิบัติงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์
สกรีน (Silk Screen) เป็นอย่างไร

ภาพที่ 2 ภาพร่างต้นแบบของเด็กพิการบ้านคามิลเลียนก่อน
นาไปทาแม่พิมพ์บนเสื้อและถุงผ้า
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ( Silk
Screen) ของเด็กพิการบ้านคามิลเลียน
การทาซิลค์สกรีนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเพื่อพิมพ์ ขั้นตอนนี้เด็ก
พิการบ้านคามิลเลียนได้ออกแบบลวดลายเพื่อนาไปพิมพ์ลง
บนเสื้อและถุงผ้า ซึ่งเป็นการออกแบบลาย 12 ราศี เพื่อนาไป
จาหน่ายและเป็นการฝึกอาชีพเพื่อออกไปสร้างอาชีพของ
ตัวเอง ในการออกแบบเด็กพิการเป็นผู้ออกแบบตาม
จินตนาการของตัวเอง
ภาพที่ 3 ภาพร่างต้นแบบของเด็กพิการบ้านคามิลเลียนก่อน
ตัวอย่างลายที่เด็กพิการบ้านคามิลเลียนได้
ออกแบบไว้เป็นต้นแบบก่อนนาไปทาแม่พิมพ์บนเสื้อและถุง นาไปทาแม่พิมพ์บนเสื้อและถุงผ้า
ผ้า เพื่อนาไปจาหน่าย
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 1 ภาพร่างต้นแบบของเด็กพิการบ้านคามิลเลียน
ก่อนนาไปทาแม่พิมพ์บนเสื้อและถุงผ้า
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 4 ภาพร่างต้นแบบของเด็กพิการบ้านคามิลเลียนก่อน
นาไปทาแม่พิมพ์บนเสื้อและถุงผ้า
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)
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ขั้นตอนที่ 2 นาลวดลายที่ได้ออกแบบไว้มาทาแม่พิมพ์ลงบน
กระดาษไขหรือแผ่นฟิล์มเพื่อนาไปถ่ายลงบนบล็อกสกรีน
ขั้นตอนนี้มีเด็กปกติที่เป็นนักศึกษาช่วยทาเพื่อให้ได้แบบที่
สมบูรณ์มากขึ้น

ภาพที่ 7 เด็กปกติทาฟิล์มจากแบบร่างของเด็กพิการ
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 5 เด็กปกติทาฟิล์มจากแบบร่างของเด็กพิการ
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 6 เด็กปกติทาฟิล์มจากแบบร่างของเด็กพิการ
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนที่ถ่ายแม่พิมพ์ลงบนบล๊อกสกรีน
เมื่อขั้นตอนที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ นาไปถ่ายลงบนบล็อกสกรีน
ซึ่งขั้นตอนนี้เหมาะสาหรับเด็กพิการที่มีความพิการไม่มาก
สามารถทาเองได้ และมีเด็กปกติที่เป็นนักศึกษาช่วยในการ
ถ่ายบล็อกสกรีน

ภาพที่ 8 นาฟิล์มไปถ่ายลงบนตู้สกรีนระบบสูญญากาศ
ลงบนบล๊อกสกรีน
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การนาบล็อกสกรีนที่ถ่ายไว้
แล้วนามาพิมพ์ลงบนเสื้อที่เตรียมไว้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้
ความชานาญเป็นพิเศษ เด็กพิการอาจยังพิมพ์ได้ไม่ดีต้องให้
นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกฝนช่วยในการพิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่
สมบูรณ์แบบ เพราะในการพิมพ์ลงบนเสื้อหรือถุงผ้าต้องให้
เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงจะกระทบต้นทุนใน
การผลิตด้วย
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ภาพที่ 9 นาบล็อกสกรีนที่ถ่ายไว้แล้วนามาพิมพ์ลงบนเสื้อที่
เตรียมไว้
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการพิมพ์
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ขั้นตอนการพิมพ์เสื้อ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแท่นพิมพ์เสื้อ ซึ่งทาเองหรือซื้อ
มาในการพิมพ์สีเดียว ก่อนที่จะพิมพ์เสื้อต้องมีการเตรียมพื้น
ด้วยกาวกันเคลื่อนเพื่อยึดผ้า

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการพิมพ์ (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 :
ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 12 เตรียมแท่นพิมพ์เสื้อ
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ
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ขั้นตอนที่ 2 นาเสื้อที่จะพิมพ์มาใส่ในแท่นพิมพ์เพื่อให้ตรง
ตามตาแหน่งที่จะพิมพ์

ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)
การพิมพ์งานซิลค์สกรีน (Silk Screen) เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ภาพพิมพ์ ผลของงานจะออกมาได้ตามที่ต้องการหรือไม่ เกิด
จากความชานาญซึ่งต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเด็กพิการอาจต้องใช้การ
ฝึกฝนมากกว่าเด็กปกติ และบางครั้งอาจมีผู้ช่วยในการ
ทางานเพื่อให้เกิดความชานาญมากขึ้น

ภาพที่ 13 นาเสื้อที่จะพิมพ์มาใส่ในแท่นพิมพ์
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)
ขั้นตอนที่ 3 นาบล็อกที่ถ่ายไว้มาวางลงในตาแหน่งที่ต้องการ
พิมพ์แล้วพิมพ์ด้วยไม้ปาดสีให้สีลงไปในเสื้อตามแบบที่
ออกแบบไว้
ภาพที่ 16 เสื้อที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการพิมพ์
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 17 เสื้อที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่มา (ธานินทร์ ตันตระกูล, 2558 : ถ่ายภาพ)

ภาพที่ 3.15 ขั้นตอนการพิมพ์
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล
เด็กที่มีความพิการทางร่างกายแต่ละระดับทางาน
ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนได้แตกต่างกัน ดังนี้
1. เด็กพิการออทิสติกส์ ( Autistic Spectrum
Disorder) เด็กกลุ่มนี้มีข้อจากัดการฝึกอาชีพให้เหมาะสม
ตามความสามารถ จากการทดลองในการออกแบบลายพิมพ์
เสื้อ เด็กสามารถทาได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีเด็กปกติที่เป็น
นักศึกษาช่วยเหลือให้งานออกมามีความเรียบร้อย เพราะเด็ก
พิการทาได้เพียงการออกแบบที่ยังขาดความละเอียดจึงต้อง
อาศัยเด็กปกติช่วยในขั้นตอนสุดท้ายในการเขียนลายเส้น
เพราะงานออกแบบมีความต่างจากงานศิลปะที่เป็นวิจิตร
ศิลป์ งานวิจิตรศิลป์เป็นงานที่นาเสนอด้านอารมณ์ ความรู้สึก
ภายในเป็นตัวกาหนด สามารถที่จะลงลายเส้น สี รูปทรง
พื้นผิวอย่างอิสระ แต่งานออกแบบมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
- การวาดอย่างคร่าว ๆ ด้วยวิธีการร่าง ( sketch)
หรือการวาด (drawing)
- นาภาพร่างเพื่อทารายละเอียดของงานที่จะทา
ขึ้น
- ตกแต่งลวดลายให้สมบูรณ์
2. เด็กพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว เด็กที่นามาทดลองในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กพิการ
ที่สามารถใช้มือในการวาดภาพได้ แต่อาจมีปัญหาเรื่องการ
เคลื่อนไหว ซึ่งเด็กพิการบางคนมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปะและออกแบบได้ดีกว่าเด็กปกติ
3. เด็กพิการที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
เป็นเด็กที่มีลักษณะก้าวร้าว เสียงดัง เอาแต่ใจตัวเอง เมื่อได้
มอบหมายให้ทางานออกแบบพิมพ์เสื้อในครั้งนี้ เด็กมีสมาธิ
มากขึ้น สนใจในกิจกรรม แต่ทาได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับ
อารมณ์ที่สามารถควบคุมได้ ผลงานอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ
ตามที่ต้องการ เพราะต้องคอยควบคุมอารมณ์และดูแลเด็ก
ตลอดเวลาทางาน
4. เด็กพิการซ้าซ้อน ( Multiple Handicapped)
เด็กพิการในลักษณะนี้สามารถทางานได้เพียงบางอย่าง
เท่านั้น เนื่องจากเด็กมีปัญหาในการช่วยเหลือตัวเอง เช่น
การเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็น หรือ
ปัญหาในการจับดินสอ (กรณีที่มีความบกพร่องขั้นรุนแรง)
และปัญหาเรื่องการสื่อสารต้องมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ก่อน
การทางานจึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับพฤติกรรมของ
เด็กให้พร้อมก่อนลงมือทางาน แม้อาจต้องใช้เวลามากขึ้น
เพื่อให้เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ในการทางานได้อย่างมีระบบ

เด็กพิการซ้าซ้อนจึงทางานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนได้
เพียงการออกแบบลวดลายเพียงอย่างเดียวด้วยการเขียนเป็น
ลายเส้นเพื่อให้เกิดรูปร่างแล้วให้เด็กปกติที่เป็นนักศึกษาช่วย
ในการเขียนลายเส้นที่สมบูรณ์ ในขั้นตอนการลอกแบบลงบน
ฟิล์มและขั้นตอนการถ่ายแบบลงบนบล็อกสกรีน ตลอดจน
ขั้นตอนการพิมพ์ต้องใช้เด็กปกติที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติภาพ
พิมพ์สกรีนมาแล้วเป็นผู้ทาทั้งหมด สิ่งที่สามารถฝึกฝนเด็ก
พิการได้ คือ การออกแบบลวดลาย และหากได้ฝึกออกแบบ
บ่อย ๆ จะเกิดความชานาญ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยทดลองเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีนนี้
เด็กพิการที่สามารถทาได้ครบกระบวนการทางภาพพิมพ์
เทคนิคซิลค์สกรีน คือ เด็กพิการออทิสติกส์ เพียงประเภท
เดียว เพราะเด็กประเภทนี้จะมีความสนใจและทาซ้า ๆ เป็น
การฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ทาให้สามารถพัฒนาการทางาน
ตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ขึ้นอยู่กับสมาธิและความสนใจในการ
ทางานของเด็กด้วย
ส่วนเด็กพิการอีก 3 ประเภท คือ เด็กพิการที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กพิการที่มี
ปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และเด็กพิการซ้าซ้อน ไม่
เหมาะสาหรับทางานภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีน เนื่องจาก
ความบกพร่องของร่างกายทาให้เป็นอุปสรรคในการทางาน
ประเภทนี้ เพราะจาเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตลอดเวลา ต่างจากการวาดภาพซึ่งใช้มือเพียงอย่างเดียวและ
นั่งอยู่กับที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่มาก
ดังนั้น ผลวิจัยจากการทดลองเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
สามารถนาไปปรับปรุงเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนให้
เหมาะสมสาหรับคนพิการได้ต่อไปในการเสริมอุปกรณ์ช่วย
ทางานให้คล่องตัวมากขึ้น อาจต้องประดิษฐ์เครื่องมือสาหรับ
เด็กพิการโดยเฉพาะ รวมทั้งให้มีห้องทางานออกแบบอย่าง
เหมาะสมในการทางานให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยที่สุด
และลดขั้นตอนการทางานให้รวดเร็ว มีความปลอดภัยสาหรับ
เด็กพิการด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอแนวคิดนี้เพื่อนาไป
พัฒนาการทางานภาพพิมพ์เทคนิคซิลค์สกรีนสาหรับคน
พิการต่อไปในอนาคต
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Uniqueness of Suan Sunandha Palace in the Non-Fiction Literature:
A Case Study on Chiwit Nai Wang (Life in the Palace) by M.L. Neung Nillarat
เอกลักษณ์ของวังสวนสุ นันทาทีป รากฏในวรรณกรรมประเภทสารคดี
กรณีศึกษาเรือง ชีวติ ในวัง ของ ม.ล. เนือง นิลรัตน์
ภัทริยา ศรีสุข1
บทคัดย่อ
ABSTRACT
This research is the qualitative research
that its purpose was to study the uniqueness
of Suan Sunandha Palace in a non-fiction
literature “Chiwit Nai Wang” (Life in the Palace)
by ML. Neung Nillarat. It is the non-fiction
literature that contains three types of
presentation style documentary categories;
including documentary of personal profiles,
memory, and how-to-do feature.
Also, the uniqueness of Suan Sunandha
Palace in the past was found in the main idea
of a story structure of the narrative, that was
the Home Economics in a lifestyle of the
females in the Suan Sunandha Palace.
Moreover, the four major details of the main
idea were as follows: cooking royal cuisine
recipes, working artificial flowers and
needlework, caring landscape, plants, and
flowers of the palace, and a lifestyle of the
females in the palace, respectively.

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่
มุ่งเน้นศึกษาเอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง “ชีวิตในวัง” ของ ม.ล.
เนื่อง นิลรัตน์ โดยเป็นสารคดีที่แสดงเนื้อหา 3 ประเภท
คื อ สารคดี บุ ค คล สารคดี ค วามทรงจํ า และสารคดี
แนะนําวิธีทํา
เอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาในอดีตปรากฏ
อยู่ในความคิดรวบยอดใหญ่ของโครงสร้างภายในของ
การเล่าเรื่องคือ คหกรรมศาสตร์ในวิถีชีวิตชาววังสวน
สุนันทา โดยสามารถจําแนกเป็นรายละเอียดย่อย 4 ด้าน
ดังนี้ การทําอาหารตํารับชาววัง การประดิษฐ์ดอกไม้
และการเย็บปักถักร้อย การดูแลภูมิทัศน์และพรรณไม้
ของวังสวนสุนันทา และวิถีชีวิตสตรีชาววังสวนสุนันทา
ตามลําดับ
คําสําคัญ : เอกลักษณ์ / วรรณกรรมประเภทสารคดี /
วังสวนสุนันทา

Keywords : Uniqueness, Non-Fiction Literature,
Suan Sunandha Palace

อาจารย์ภัทริยา ศรีสุข คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1486, e-mail : patriyafon@gmail.com
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บทนํา
หนึ่ ง ในนโยบายการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาคื อ การสร้ า งความโดดเด่ น ของ
อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่ ส ะ ท้ อ น ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยั ง มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่ ส ากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีประวัติของการก่อตั้ง
อันยาวนานและผูกพันกับวังสวนสุนันทา อันเนื่องมาจาก
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎเกล้ า เจ้ า อยู่ หั วทรง
พระราชทานวัง สวนสุ นัน ทาให้ เป็ นที่ ประทั บของพระ
ม เ ห สี พ ร ะ ร า ช ธิ ด า แ ล ะ เ จ้ า จ อ ม ม า ร ด า ใ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าราช
บริพารที่ติดตามราชนิกุลองค์ต่างๆมาประทับที่วังสวน
สุ นั น ทา ในเวลาต่ อ มาพระวิ ม าดาเธอ พระองค์ เ จ้ า
สายสวลี ภิ ร มย์ กรมพระสุ ท ธาสิ นี น าฏ ปิ ย มหาราช
ปดิ ว รั ด าทรงสร้ า งโรงเรี ย นนิ ภ าคารสอนหนั ง สื อ ตาม
หลัก สูต รการศึ กษาในสมั ยนั้ นให้แก่ บุต รหลานข้า ราช
บริพารในวังสวนสุนันทาซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา อันถือได้ว่าวังสวนสุนัน
ทาเป็นสถานที่ให้ความรู้และวิทยาการแก่ชนชั้นสูงใน
สมั ย นั้ น ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้า อยู่ หัว อนั นทมหิด ลและคณะผู้ สําเร็จ ราชการแทน
พระองค์ได้มีดําริเพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาของ
รั ฐ กระทรวงธรรมการจึ ง ได้ จั ด ตั้ ง วั ง สุ นั น ทาให้ เ ป็ น
สถานศึกษาสําหรับกุลสตรี ชื่อโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย
และมีพัฒนาการด้านการศึกษาเรื่อยมาจากวิทยาลัยครู
สวนสุ นั น ทา สถาบั น ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามลําดับ
วังสวนสุนันทามีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาใน
ปัจจุบันและถือว่าพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลี

ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดาทรงมี
ดําริสร้างโรงเรียนนิภาคารอันถือเป็นสถานศึกษาแห่ง
แรกในวังสวนสุนันทาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาได้ดําเนินนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยโดย
กําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง
ปลู ก ฝั ง องค์ ค วามรู้ ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมให้ เ ชิ ด ชู เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรูส้ สู่ ากล”
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาซึ่งมีความโดดเด่นในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตามครรลองของสมัย จาก
วรรณกรรมประเภทสารคดี เรื่อง ชีวิตในวัง ของ ม.ล.
เนื่อง นิลรัตน์ ความน่าสนใจของวรรณกรรมเรื่องดัง
กล่าวคือ เน้นเรื่องเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สมัยที่ผู้แต่งมีชีวิตในวังสวนสุนันทา โดยใช้ภาษาที่ง่าย
ต่อการอ่านและวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง ชีวิตใน
วั ง ยั ง ทรงคุ ณ ค่ า ในฐานะเป็ น หลั ก ฐานชิ้ น สํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ทําให้สังคมไทยในปัจจุบันได้เห็นภาพ
สะท้อนของสังคม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์อันโดดเด่น
ของภูมิปัญญาของสตรีชาววังสวนสุนันทาในยุคสมัยนั้น
อย่างใกล้ชิดผ่านการอ่านวรรณกรรม
อนึ่ง การศึกษาเอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาที่
ปรากฏในวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง ชีวิตในวัง
ของ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ล้ําค่าในอดีตที่ผ่านการบอกเล่าจากบุคคลร่วมสมัย อัน
ถ้ า จะเปรี ย บแล้ ว วั ง สวนสุ นั น ทาคื อ เอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาอั น ทรงคุ ณ ค่ า ที่
มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งสื บ สาน อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาให้
เป็นไปตามเอกลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้แสดงเจตจํานงไว้
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่
มุ่งเน้นศึกษาเอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาที่ปรากฎใน
วรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง ชีวิตในวัง ของ ม.ล.
เนื่อง นิลรัตน์ โดยผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญ
ของวรรณกรรมประเภทสารคดีเปรียบเหมือนเครื่องมือ
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของวังสวนสุนันทาในอดีต ผ่านการเล่าเรื่องในงาน
วรรณกรรม กล่ า วคื อ วรรณกรรมเปรี ย บเหมื อ นภาพ
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ความโดด
เด่นของวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่องนี้คือ สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์ได้เหมือน
บันเทิงคดี แต่ยังคงเกร็ดประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้น
ร่อ งรอยของความเจริ ญรุ่ งเรือ งของวัง สวนสุ นัน ทาใน
อดีตจากผู้แต่งซึ่งมีชีวิตร่วมอยู่ในสมัยนั้น จึงกล่าวได้ว่าผู้
แต่งเป็นคันฉ่องสะท้อนสังคมในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี
ในการศึ ก ษาโครงสร้ า งของการเล่ า เรื่ อ ง
วรรณกรรมประเภทสารคดี เรื่อง ชีวิตในวัง มีคําถามใน
การวิ จั ย คื อ เอกลั ก ษณ์ ข องวั ง สวนสุ นั น ทาในอดี ต ที่
ปรากฏในวรรณกรรมคืออะไร โดยผู้วิจัยได้ทําหน้าที่ใน
การวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมประกอบกั บ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวังสวนสุนันทา อาทิ เอกสารด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อเป็น
ข้อมูลในการศึกษาวรรณกรรมและมุ่งหาข้อเท็จจริงที่
ได้รับการบอกกล่าวไว้ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังเก็บข้อมูล
ประกอบการวิ จั ย จากสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหอสมุดแห่งชาติ
ในการสํารวจเอกสารสําคัญประกอบการวิจัย ตลอดจน
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยให้มี
ส่วนร่วมในการแสดงทัศนะด้านเอกลักษณ์ของวังสวน
สุนันทา ตลอดจนนําเสนอนโยบายและแนวทางในการ

พัฒนาเอกลัก ษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั นทาใน
ปัจจุบัน และนําข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเรียบเรียงนําเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการดําเนินงาน
ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ ดังนี้
เอกลั ก ษณ์ ข องวั ง สวนสุ นั น ทาปรากฏอยู่ ใ น
โครงสร้างภายในของการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นสารคดีที่แสดง
เนื้อหา 3 ประเภท คือ สารคดีบุคคล สารคดีความทรง
จํา และสารคดีแนะนําวิธีทํา โดยรายละเอียดของเรื่อง
แสดงให้เห็นความคิดรวบยอดใหญ่ที่ผู้เขียนนําเสนอเป็น
การสะท้อ นเอกลั ก ษณ์ ด้า นคหกรรมศาสตร์ จากวิ ถี
ชี วิ ต ชาววั ง สวนสุ นั น ทาในอดี ต ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
รายละเอียดย่อย ดังนี้
โครงสร้างภายในของการเล่าเรื่อง
เรือ่ ง “ ชีวิตในวัง ”
ความคิดรวบยอด
ใหญ่
ภาพสะท้ อนวิถี
ชีวติ ชาววังด้าน
คหกรรมศาสตร์

รายละเอียด1

รายละเอียด2

รายละเอียด4

การทําอาหาร

การประดิษฐ์

การดูแลภูมทิ ัศน์

วิถีชีวติ สตรีชาว

ตํารับชาววัง

ดอกไม้และเย็บ

และพรรณไม้ของ

วังสวนสุ นันทา

ปักถักร้ อย

วังสวนสุ นันทา
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1. การทําอาหารตํารับชาววัง
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ย ใ น ข อ ง
วรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่องชีวิตในวัง พบว่าผู้แต่ง
ได้กล่าวถึงการทําอาหารในวังสวนสุนันทามากที่สุด จึง
ทําให้สารคดีชุดนี้ถือเป็นสารคดีอธิบายวิธีการทําอาหาร
สูตรชาววังตําหนักพระวิมาดาเธอฯ

พิสดาร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเจ้านายและข้าหลวงวัง
สวนสุนันทามีความสามารถในการทําอาหารทั้งดัดแปลง
และประดิดประดอย ตลอดจนถนอมอาหารได้อย่างมี
คุณภาพ
2. งานประดิษฐ์ดอกไม้และเย็บปักถักร้อย
ผู้แต่งวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง ชีวิตใน
วัง ได้กล่าวถึงงานประดิษฐ์ดอกไม้ของวังสวนสุนันทาไว้
เป็ น ลํ า ดั บ ที่ ส อง สิ่ ง ที่ โ ดดเด่ น คื อ การร้ อ ยดอกไม้ ต า
ข่ายงานบําเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันสมเด็จภาณุรังสีที่วัง
บู ร พา ซึ่ ง สมเด็ จ พระองค์ ห ญิ ง น้ อ ยพระธิ ด าในพระ
วิมาดาเธอฯ เป็นผู้ออกแบบลวดลาย

ภาพที่ 1 พระวิม าดาเธอ พระองค์เ จ้าสายสวลีภิ รมย์
กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงได้รับ
การยกย่องว่าเป็นเอกด้านการครัว โดยทรงเป็นผู้ควบคุม
ห้องเครื่องต้นในสมัย ร. 5
ที่มา: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ผู้อ่ านสามารถศึ ก ษาวิธี การทํา อาหารพร้ อ ม
ภาพประกอบ แต่จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการที่ผู้แต่ง
ใช้วิธีบรรยายเหตุการณ์และวิธีทําอาหารแต่ละชนิดโดย
ข้าหลวงในวังสวนสุนันทา จึงเป็นการสร้างคุณค่าให้กับ
อาหารตํารับวังสวนสุนันทา โดยอาหารที่ผู้แต่งกล่าวถึง
ในเรื่อง สามารถจําแนกออกเป็นขั้นตอนและกรรมวิธีใน
การทําอาหาร ได้แก่ อาหารแปรรูปหรือถนอมไว้กินได้
นาน อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอื่น อาหารที่ใช้ความ
ประณี ต และประดิ ด ประดอย และอาหารแปลกและ

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายจําลองการร้อยดอกไม้ตาข่ายรูปพระ
อาทิตย์
ที่มา: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
และงานปักตาลปั ตรเนื่องในงานทํ าบุญครบ
พระชั น ษาหกสิ บ ปี ข องพระวิ ม าดาเธอฯถวายให้
พระภิกษุสงฆ์ (เนื่อง นิลรัตน์, ม.ล. ,2542)
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พันธุ์ไม้ต่างๆมาประดับให้สวยงาม ในพ.ศ. 2445 ได้เชื่อ
ว่ามีการสร้างบริเวณที่เป็นสวนสุนันทามาด้วย (วิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา, 2529) ผู้แต่งได้กล่าวถึงภาพดอกไม้
เขียนสีน้ําฝีมือของข้าหลวงวังสวนสุนันทาซึ่งพระวิมาดา
เธอฯทรงโปรดให้วาดไว้เป็นจํานวนมาก (เนื่อง นิลรัตน์,
ม.ล. ,2542 )
ภาพที่ 3 ภาพถ่ายจําลองงานปักตาลปัตรถวายพระภิกษุ
สงฆ์เนื่องในโอกาสครบหกสิบชันษาพระวิมาดาเธอฯ
ที่มา: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ซึ่ ง มี ค วามสวยงามและได้ มี ก ารจั ด แสดง
แบบจําลองไว้ในอาคารสายสุทธานพดล สํานักศิลปะ
และวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาใน
ปัจ จุบั น นอกจากนั้น ยัง กล่า วถึ งการร้ อยดอกไม้จ าก
ดอกพุทธชาด การร้อยมาลัยสองชาย มาลัยใบตอง ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติของข้าหลวงวังสวนสุนันทาเช่นเดียวกับ
ในวั งหลวง อย่ างไรก็ ตามไม่มี หลั กฐานใดที่ป รากฏถึ ง
ความโดดเด่นของงานประดิษฐ์ดอกไม้ของวังสวนสุนัน
ทาเท่า ที่ควร เพราะเมื่อกล่าวถึง วังสวนสุนันทามักจะ
ปรากฏเอกลั ก ษณ์ ด้ า นอาหารตํ า รั บ พระวิ ม าดาเธอฯ
มากกว่า
3. การดูแลภูมิทัศน์และพรรณไม้ของวังสวน
สุนันทา
จากการศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง
ชีวิตในวัง พบว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของวังสวน
สุนั นทาในอดีต เป็ นสวนป่า ด้ วยพระวิ มาดาเธอฯทรง
โปรดการปลูกดอกไม้เป็นพิเศษ และด้วยสภาพภูมิทัศน์
ของวังสวนสุนันทาที่เป็นสวนป่าตามที่รัชกาลที่ 5 ทรงมี
พระราชดําริในการสร้างพระราชวังสวนดุสิต มีการปลูก

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายสําเนาภาพเขียนสีน้ํารูปดอกไม้ในวัง
สวนสุนันทา โดยคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ
ที่มา: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
แสดงให้เห็นว่าภายในวังสวนสุนันทานั้นมีการ
ดูแลและปลูกดอกไม้เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม
และมีความเป็นสวนป่าเสมอ นอกจากนั้นผู้แต่งยังได้
กล่าวถึงพระจริยาวัตรประจําวันของพระวิมาดาเธอฯคือ
การเสด็จชมสวนดอกไม้ในวังสวนสุนันทาและทรงโปรด
ที่จะซื้อพันธุ์ไม้มาปลูกเสมอ และความโดดเด่นของภูมิ
ทัศน์ของวังสวนสุนันทาอีกสองประการคือ สระน้ําขนาด
ใหญ่และเนินดิน และอาจกล่าวได้ว่าพระวิมาดาเธอฯผู้
เป็นองค์ประธานของวังสวนสุนันทาทรงสามารถดูแลวัง
สวนสุนันทาดั่งแม่บ้านที่ดูแลบ้านเรือนให้มีความน่าอยู่
ยิ่งนัก
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4. วิถีชีวิตของสตรีชาววัง

ข้ า หลวงในวั ง สวนสุ นั น ทาจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
วัฒนธรรมตะวันตกผ่านเจ้านายวังสวนสุนันทา ด้านการ
จากการศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง
ทําอาหารต่างชาติ การเล่นกีฬา การเรียนภาษาอังกฤษ
ชีวิตในวัง พบว่าราชสํานักฝ่ายในของวังหลวงและวัง
และการชมภาพยนตร์ ต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็
สวนสุนันทาต่างมีกิจวัตรที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีความ
ตามวิถีชีวิตของสตรีชาววังสวนสุนันทาเป็นรายละเอียด
แตกต่ า งตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า นายให้
ย่ อ ยที่ ผู้ แ ต่ ง กล่ า วไว้ น้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ปฏิบัติงานด้านใด เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมประเภท
ประเด็นอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
สารคดีเรื่อง ชีวิตในวัง ประกอบกับเอกสารประวัติวัง
สวนสุ นัน ทา พบว่า ชาววัง สวนสุนั นทามี กิ จวั ตรหลาย
อภิปรายและสรุปผล
ประการที่แสดงให้เห็นว่าวังสวนสุนันทานอกจากจะเป็น
ศูนย์รวมด้านการทําอาหาร งานประดิษฐ์ดอกไม้และเย็บ
1. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยต่างๆและ
ปักถักร้อย และการจัดภูมิทัศน์ที่เป็นสวนป่าที่โดดเด่น
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัง
แล้ว วิถีชีวิตของชาววังสวนสุนันทายังมีความน่าสนใจ สวนสุ นั น ทา อาทิ งานวิ จั ย ของผศ.ดร.ศั น สนี ย์ จะ
ด้านอื่นๆ อาทิ ข้าหลวงวังสวนสุนันทาจะได้รับโอกาส สุวรรณ์ (มติชนออน์ไลน์, 2556) เกี่ยวกับตํารับอาหาร
ทางการศึกษาสืบเนื่องมาจากพระวิมาดาเธอฯทรงเป็น ของพระวิมาดาเธอฯมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของ
องค์อุปถัมภ์และจัดสร้างโรงเรียนนิภาคาร ซึ่งสอนทั้ง สาธารณชนได้แก่ ข้าวตังหมี่ ข้าวบายศรีปากชาม เยลลี่
ห่อหมก ข้าวในปลีกล้วย ปลาร้าในกะลา และงานวิจัย
ด้านวิชาการและคหกรรมศาสตร์
ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ภาพลั ก ษณ์ อ าหารชาววั ง สวนสุ นั น ทามี
ความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ (วีณา เอี่ยม
ประไพ, 2551) โดยเฉพาะตํารับอาหารชาววังสูตรพระ
วิมาดาเธอฯ โดยอาหารที่ขึ้นชื่อของวังสวนสุนันทาคือ
น้ําพริกลงเรือ งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอาหาร
ตํารับพระวิมาดาเธอฯที่มีชื่อเสียงจัดอยู่ในกลุ่มเครื่อง
คาว ซึ่งมีการดัดแปลงแปรรูปเป็นอาหารชนิดใหม่และ
ถนอมอาหารไว้ ใ ห้ กิ น ได้ น าน อย่ า งไรก็ ต ามงาน
วรรณกรรมประเภทสารคดีของ ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ได้ให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทํ า อาหารที่ แ ตกต่ า งออกไปจาก
งานวิจัยข้างต้น แต่คงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกัน
กับสูตรอาหารตํารับพระวิมาดาเธอฯที่ได้รับการเผยแพร่
ภาพที่ 5 โรงเรียนนิภาคารแหล่งบ่มเพาะงานกุลสตรี
ข้ า งต้ น อาหารที่ ก ล่ า วถึ ง ในงานเขี ย นดั ง กล่ า วได้ แ ก่
ที่มา: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สะเต๊ะลือ เมี่ยงลาว แกงรัญจวน ผัดด้วงโสน ขนมจีบไส้
ไก่ ขนมเรือ เป็นต้น โดยอาหารเหล่านี้ผู้แต่งได้กล่าวถึง
สวนสุนันทา
ข้าหลวงในวังสวนสุนันทาเป็นผู้คิดค้นและดัดแปลงจาก
อาหารที่รับประทานไม่หมด ซึ่งผู้วิจัยมองว่าอาหารของ
วังสวนสุนันทามีลักษณะใกล้เคียงกับอาหารพื้นบ้านและ
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณ6ธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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สามารถนํ า ไปทดลองปฏิ บั ติ แ ละรั บ ประทานได้ ใ น
ปัจจุบัน
2. งานเขียนเรื่อง ชีวิตในวัง ได้มีการกล่าวถึง
การประดิษฐ์ดอกไม้สดของวังสวนสุนันทา แม้จะไม่โดด
เด่ น เท่ า กั บ ในวั ง หลวง แต่ สิ่ ง ที่ ค วรพิ จ ารณาคื อ
ความสามารถของเจ้านายและข้าหลวงวังสวนสุนันทาที่
ปรากฏในผลงาน แต่ด้วยภารกิจหลักและความสามารถ
ของพระวิมาดาเธอฯจะเน้นด้านการทําอาหาร เนื่องจาก
ทรงได้รับหน้าที่ดูแลห้องเครื่องตลอดรัชกาลที่ 5 ทําให้
เอกลั ก ษณ์ ข องวั ง สวนสุ นั น ทาจึ ง มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการ
ทําอาหารอันสืบเนื่องมาจากภาพลักษณ์ของพระวิมาดา
เธอฯสั ม พั น ธ์ กั บ งานห้ อ งเครื่ อ งนั่ น เอง งานเขี ย น
วรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง ชีวิตในวัง จึงเป็นการ
นํ า เสนอมุ ม มองของกิ จ วั ต รข้ า หลวงวั ง สวนสุ นั น ทาที่
ไม่ได้มีแต่เพียงการทําอาหารแต่ยังมีความสามารถในงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้และเย็บปักถักร้อยอีกด้วย
3. การดูแลตกแต่งภูมิทัศน์และพรรณไม้ของ
วัง เมื่อพิจารณาวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง ชีวิตใน
วั ง พบว่ า เอกลั ก ษณ์ ข องภู มิ ทั ศ น์ วั ง สวนสุ นั น ทา คื อ
สวนป่า ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ ตรง
กับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 5 ครั้งมีพระราชดําริ
ในการสร้างพระราชวังดุสิต ลําดับถัดไปคือ สระน้ํา
ขนาดใหญ่ ที่ใช้สําหรับให้เจ้านายฝ่ายในและข้าหลวงไว้
พักผ่อนสําราญอิริยาบถ และลําดับสุดท้ายคือ เนินดิน
ทีม่ ลี ักษณะคล้ายภูเขาลูกเล็กๆอันเกิดจากการขุดสระน้ํา
และถมดิ นจนสูง เหมือนภูเขา อย่างไรก็ตามสภาพภู มิ
ทัศน์ดังกล่าวในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถานศึกษา
ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การปลู ก ต้ น ไม้ ใ หญ่ แ ละดอกไม้
นานาพันธุ์จึงกลายเป็นอาคารเรียนอเนกประสงค์ ส่วน
สระน้ําขนาดใหญ่มีการขุดถมให้เล็กลงเพื่อขยายพื้นที่ใน
การใช้ ส อย และเนิ น ดิ น ก็ เ ปลี่ ย นเป็ น พระบรมราชา
นุส าวรี ย์ ส มเด็ จพระนางสุนั น ทากุ ม ารี รั ต น์ใ นปัจ จุ บั น

แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะพยายามปรับ
สภาพภู มิทัศน์ ให้มีต้น ไม้และดอกไม้แต่ก็ ไม่เหมือนใน
อดี ต สมั ย ที่ ยั ง คงเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา(อนั น ตชั ย เอกะ,
6 ก.ค 2558, สัมภาษณ์)
4. การแสดงวิถีชีวิตของสตรีชาววังสวนสุนัน
ทา ผู้แต่งได้แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของข้าหลวงวังสวน
สุนันทาไม่ได้เป็นผู้ที่ประกอบกิจวัตรประจําวันแค่เพียง
การทําอาหาร และงานเประดิษฐ์ดอกไม้สดและเย็บปัก
ถักร้อย ซึ่งเป็นความโดดเด่นของชาววังดังที่กล่าวข้างต้น
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจของข้ า หลวงวั ง สวนสุ นั น ทาคื อ โอกาส
ทางการศึกษาอันเนื่องมาจากพระดําริของพระวิมาดา
เธอฯในการก่อตั้งโรงเรียนนิภาคารสําหรับสอนวิชาการ
และการเรือน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าวังสวนสุนันทาใน
อดี ต เป็ น ต้ น กํ า เนิ ด ของการศึ ก ษาทางด้ า นคหกรรม
ศาสตร์ ใ นปั จ จุ บั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี และสมควรที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจะส่งเสริมเอกลักษณ์
ด้านคหกรรมศาสตร์ให้คงอยู่สืบไป
อนึ่ง จากการศึกษาสารคดีเรื่อง ชีวิตในวัง พบว่า
ผู้แต่งไม่ได้นําเสนอเอกลักษณ์ของวังที่โดดเด่นเพียงด้าน
เดียวคือการทําอาหารชาววัง โดยเมื่อศึกษารายละเอียด
ในหลายมิ ติ จ ะพบว่ า เอกลั ก ษณ์ ข องวั ง สวนสุ นั น ทา
ประกอบด้วยกิจวัตรของสตรีชาววังหลายๆด้าน ได้แก่
การทําอาหารชาววัง งานประดิษฐ์ดอกไม้สดและเย็บปัก
ถักร้อย การดูแลภูมิทัศน์ของวัง และการใช้ชีวิตแบบกุล
สตรีชาววังที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาด้าน
คหกรรมศาสตร์ และเมื่อพิจารณารายด้านทั้งหมดแล้ว
พบว่า เอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาคือความโดดเด่น
ด้านคหกรรมศาสตร์นั่นเอง
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
1. ในฐานะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวรรณกรรม
ประเภทสารคดี เรื่อง ชีวิตในวัง พบว่าภาพรวมของ
เนื้อหาสารคดีนั้นคือวังสวนสุนันทาเป็นที่ยอมรับและมี
ชื่อเสียงด้านการทําอาหาร โดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆใน
ปัจจุบัน อาทิ อาหารตํารับพระวิมาดาเธอฯคือ น้ําพริก
เครื่ อ งจิ้ ม ได้ แ ก่ น้ํ า พริ ก ลงเรื อ โดยเจ้ า จอมหม่ อ ม
ราชวงศ์สดับ(ลดาวัลย์) ในรัชกาลที่ 5 ส่วนข้าวปรุง
สําเร็จในภาชนะธรรมชาติ ข้าวปิ้งและงบต่างๆปัจจุบัน
ไม่ เป็ นที่ รู้จั ก แล้ ว (เกศสิ รี ปั้น ธุร ะ,2550) ผู้วิ จัย ขอ
เสนอแนะให้ นั ก ศึ ก ษาด้ า นคหกรรมศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนสุ นั น ทาทดลองปฏิ บั ติ ห รื อ
จั ด ทํ า โครงการฟื้ น ฟู สู ต รอาหารวั ง สวนสุ นั น ทา อาทิ
อาหารที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ในสารคดี เรื่ อ ง ชี วิ ต ในวั ง ซึ่ ง มี
จํานวนมากถึง 35 รายการ ซึ่งสามารถนํามาเผยแพร่
เป็นเอกลักษณ์อาหารวังสวนสุนันทาได้
2. เพื่อให้เอกลักษณ์วังสวนสุนันทามีมิติ ที่
หลากหลายและได้ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า น
คหกรรมศาสตร์ อันประกอบไปด้วย การทําอาหาร การ
ประดิษฐ์ดอกไม้และเย็บปักถักร้อย การดูแลภูมิทัศน์ของ
ที่อ ยู่ อ าศั ย และการส่ ง เสริ ม การศึก ษาด้ า นคหกรรม
ศาสตร์สืบทอดแนวคิดจากการจัดตั้งโรงเรียนนิภาคาร
สําหรับกุลสตรีชาววังในอดีต ตลอดจนการที่ผู้วิจัยได้มี
โอกาสสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายในการ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ รวมถึงความพยายามในการ
สร้างเอกลักษณ์แบบเดิมที่เน้นความเป็นวัง จึงควรมี
การศึ กษาและจํ าแนกว่า สิ่ งใดที่ มีต้ นกํ า เนิ ดในวั งสวน
สุนันทา และเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรม ในปัจจุบันจาก

รายงานผลวิจัยมักกล่าวถึง “ ตํารับน้ําพริกลงเรือ ” โดย
เจ้ า จอมหม่ อ มราชวงศ์ ส ดั บ(ลดาวั ล ย์ ) ในรั ชกาลที่ 5
และบทเพลงเงาะป่าเป็นที่รู้จักเท่านั้น”(อนันตชัย เอกะ,
6 ก.ค 2558, สัมภาษณ์)
ดัง นั้ น มหาวิ ทยาลั ย ควรส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ด้านอื่นๆให้เป็นภาพลักษณ์อันโดดเด่นนอกเหนือจากที่
สาธารณชนรู้ จั ก วั ง สวนสุ นั น ทาในด้ า นการทํ า อาหาร
ตํา รั บ พระวิ ม าดาเธอฯเพี ย งประการเดี ย ว ก็จ ะทํ า ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถเป็นศูนย์กลาง
ของการเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
ของชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวน
สุนันทาที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณการทํา
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ให้คําแนะนําใน
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ตลอดจนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์
อนันตชัย เอกะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะเจ้าหน้า ที่
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฎสวน
สุนันทา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการให้สัมภาษณ์เพื่อนํา
ข้อ มู ล มาประกอบการวิ จั ย ครั้ ง นี้ และทํ า ให้ ง านวิ จั ย
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณ8ธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

423

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เอกสารอ้างอิง
เกศสิรี ปั้นธุระ. (2550). เอกลักษณ์ของ
อาหารไทยชาววั ง : การคงอยู่ แ ละการ
ส่งเสริมคุณค่า. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
เนื่อง นิลรัตน์, ม.ล. (2542). ชีวิตในวัง 1.
พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ.
มติชนออน์ไลน์. (2556). สืบตํานาน อาหาร
ชาววัง เมนูใหม่เอี่ยมอ่อง ข้าวในปลีกล้วยเยลลี่ห่อหมก.สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2557,
จาก http://www.matichon.co.th /
news_detail.php?newssid=1374219794
วีณา เอี่ยมประไพ. (2551). ภาพลักษณ์สวนสุนนั ทา:
วาทกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์.
รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.
สวนสุนันทา, วิทยาลัยครู. (2529). หนังสือที่ระลึก
“สวนสุนันทาในอดีต” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
การจัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาวิทยาลัยครู
สวนสุนันทา ครบรอบ 50 ปี . กรุงเทพฯ:
อมรินทร์ การพิมพ์.
อนันตชัย เอกะ. (2558, 6 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย
อาจารย์ภัทริยา ศรีสุข.

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณ9ธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

424

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

A Composition and Format Outlet the Puppet (Hun Krabok) House Mr. Sirirat Pansen
องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
อรวัฒนา เนียมอุทัย
1

ABSTRACT
The study of a Composition
and format outlet Thai tradition puppetry
(Hun Krabok) performed by the Puppet House
of Mr. Sirirat Pansen is aimed to research the
history, compositions and performance
pattern of this puppet show. The researcher
had conducted the following methods which
were related document analysis and in-depth
Interview with the master of Thai classical
dancing art, including the owner of the troupe
and related persons. All the acquired data
was synthesized and represented in
descriptive research and analyzed in
qualitative research methodology.
The study revealed that
1. Thai tradition puppet show
performed by the Puppet House of Mr. Sirirat
Pansen as known as Khun Rat Puppet troupe
had been held since 1999 or 16 years ago.
This troupe was inherited their performance
by Granny Arb Kaew-On from the famous
Cherd Choo Chamnansilp troupe in Amphawa
district, Samuth Sakhon province. Later, this
puppet show was combined with traditional
and courtly dramas (Lakhon phanthang) in
order to fulfill the audience satisfaction and it
was called Hun Krabok Orktua or puppetry
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

combining with human dancing. Puppet house
of Khun Rat produced over 250 puppet figures
and performed more than 16 stories such as
Phra Apai Manee episode the war of nine
troops, Rod Thasen episode the return of Phra
Rod and Phra Law episode Phuen and Phaeng
courting with Phra Law.
2. The compositions of puppet
performance by the Puppet house of Mr.
Sirirat Pansen were puppet figures, story, play,
scene, puppet theatre, music and puppeteers
which these compositions usually were
prepared before opening the stage. The
puppeteers are the most important key to
enhance the performance complete and
accurate according to the heritage pattern of
puppetry.
Furthermore, the process to perform
the puppet show was to begin with scene and
theatre setup. Those puppet figures and
master figure were placed at the back of stage
by turning their faces toward the scene and
separated the puppet figure of master aside.
The music band was at the right of the stage,
then classical Thai orchestra played Sathukarn
song. The owner of the house conducted the
ritual ceremony to pay respect to the late
master along side with the puppeteers. The
band played Sanrasoen Phra Barami song
(song to glorify H.M. the King prestige) and Wa
song. Followed by fiddle playing Sang klala
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song, then the puppet show began to play.
One puppeteer performed and narrated for
one puppet figure. The story had been played
by puppetry alternated by human dancing in
fully dressed for their roles as Lakhon
Phanthang pattern. The performance between
puppet and actor were smooth, harmony and
beautiful giving utmost satisfaction to the
audiences.
Suggestions
1. There should be further study of
the puppetry performing nowadays in order to
be a guideline for preservation and restoration
of puppetry.
2. Data collection and restoration
about puppetry including puppet figure
making and performance method should be
introduced to serve for further study.
KEYWORDS Thai Dance Puppet
Hun Krabok
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง องค์ประกอบและรูปแบบ
วิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาการแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน องค์ประกอบและ
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสน การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการวิเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ เจ้าของคณะ นักแสดง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ นาเสนอใน
รูปแบบพรรณา วิเคราะห์ตามแบบงานวิจัยเชิง
คุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความเป็นมาของการแสดงหุ่นกระบอก
บ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสนหรือที่เรียกว่า หุ่นคณะคุณ
รัตน์ เป็นหุ่นกระบอกที่จัดแสดงครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542
รวมเป็นเวลา 16 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดจากคุณ

ยายอาบ แก้วอ่อน คณะเชิดชูชานาญศิลป์ที่โด่งดัง
มากในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมา
ภายหลังได้มีการนาละครพันทางผสมผสานกับการเชิด
หุ่นเพื่อเพิ่มอรรถรสให้แก่ผู้ชม จึงเรียกว่า หุ่น
กระบอกออกตัว หุ่นคณะคุณรัตน์นี้ มีหุ่นกระบอกถึง
250 ตัวและสามารถแสดงได้มากถึง 16 เรื่อง เช่น
เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ เรื่องรถเสน ตอน
พระรถเข้าเมือง เรื่องพระลอ ตอนเพื่อนแพงพลอด
พระลอ เป็นต้น
2. องค์ประกอบและรูปแบบวิธกี ารแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสนนั้น ซึ่งต้องมีการ
จัดเตรียมงานก่อนการแสดง ได้แก่ ตัวหุ่นกระบอก
เรื่องที่แสดง บทละคร ฉากและโรงหุ่น ดนตรี
ประกอบการแสดง และผู้เชิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญช่วยให้การแสดงสมบูรณ์และถูกต้องตาม
แบบอย่างของการเชิดหุ่นแต่โบราณที่สืบทอดกันมา
ส่วนรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกเริ่มต้นด้วยการ
ติดตั้งฉากและโรงหุ่น จัดวางตัวหุ่นที่แสดงและหุ่นครู
ไว้ด้านหลังฉาก หันหน้าเข้าฉาก โดยจัดเรียงที่บูชาหุ่น
ครูแยกต่างหาก วงดนตรีอยู่ด้านขวาของเวที ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงสาธุการ เจ้าของคณะทาพิธีไหว้ครูบูชาครู
พร้อมด้วยผู้เชิดหุ่น ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี เพลงวา จากนั้นบรรเลงเพลงสังขาราด้วยซออู้
เป็นการเปิดเรื่องเริ่มแสดงหุ่นกระบอก ผู้เชิด 1 คนจะ
ทาหน้าที่เชิดและพากย์ต่อหุ่น 1 ตัว มีการดาเนินเรื่อง
การเชิดหุ่นสลับกับใช้คนแสดงจริงๆแต่งกายตามแบบ
ของละครพันทาง แสดงอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน
กลมกลืนได้อย่างลงตัว และให้ความเพลิดเพลินแก่
ผู้ชมเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกที่มีจัด
แสดงในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
เผยแพร่ต่อไป
2. ควรมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเรื่อง
การสร้างหุ่นกระบอกและวิธีการแสดงหุ่นกระบอก เพื่อ
สะดวกแก่การค้นคว้า
คาสาคัญ การแสดงนาฏศิลป์ไทย หุ่น
หุ่นกระบอกไทย
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นการแสดง
มหรสพที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมี
รูปแบบและลักษณะของการแสดงที่มีความหลากหลาย
ได้แก่ โขน ละคร ระบา รา และการแสดงพื้นเมือง
นอกจากนั้นยังมีการแสดงหนังใหญ่ หนังตะลุง หุ่น
กระบอก ซึ่งการแสดงแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ทั้งรูปแบบ
ลักษณะ วิธีการแสดง การแต่งกายและเนื้อเรื่อง เป็น
ต้น นอกจากนั้น ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ไม่ได้ใช้
คนจริงแสดงแต่ใช้รูปจาลองเหมือนคนจริงหรือตุ๊กตา
แทนคนแสดงเราจะหมายถึง การแสดงหุ่น ซึ่งการ
แสดงหุ่นนั้นตามหลักฐานที่ปรากฏมีมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้แก่ หุ่นใหญ่
หรือหุ่นหลวง หุ่นจีน หุ่นละครเล็ก และหุ่นกระบอก
เป็นต้น
การแสดงหุ่นเป็นมหรสพที่สะท้อนให้เห็นถึง
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์รูป
จาลองเพื่อแสดงแทนคน และเคลื่อนไหวด้วยการเชิด
หรือบังคับ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพ
ของสื่อศิลปะหลายสาขา ทั้งด้านฝีมือประติมากรรม
จิตรกรรม การลงสีเขียนเส้น ประณีตศิลป์ในการเย็บ
ปักถักร้อย คีตดุริยางคศิลป์ ความไพเราะของเสียงขับ
ร้องและดนตรี ประยุกต์ศิลป์ การจัดฉาก แสง และ
องค์ประกอบอื่น ๆ
การแสดงหุ่นไทย ตามที่อรชุมา ยุทธวงศ์
(2519 : 6 - 8) ได้กล่าวไว้ว่า หุ่นไทยมีหลักฐาน
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในจดหมายเหตุ
ลาลูแบร์ เขียนโดยนายเดอ ลา ลูแบร์ อัครราชทูต
ฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมาประเทศไทยในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช กล่าวถึงหุ่นไทยนั้นว่า มีการแสดง
หุ่นตัวหุ่นไม่ออกเสียง เป็นมหรสพที่ไม่ขึ้นหน้าขึ้นตา
เท่าใดนัก จากข้อเขียนนี้ทาให้สันนิษฐานว่า หุ่นไทย
อาจเริ่มมีตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. 2199 - 2231) หรือมีมาก่อนหน้านั้นแต่ไม่มี
หลักฐานปรากฏ หุ่นไทยมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หุ่น
ของไทยนอกจากหุ่นหลวง (หุ่นใหญ่) หุ่นเล็ก หุ่น
กระบอก เและหุ่นละครเล็กแล้วยังมีมหรสพที่เรียกว่า

หนังอีก 2 ประเภท คือ หนังใหญ่และหนังตะตุง ซึ่ง
เป็นลักษณะหุ่นเงา
หุ่นกระบอกนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากหุ่นของ
จีนแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า “หุ่นไหหลา” เกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยหม่อมราชวงศ์เถาะ พยัคฆเสนาได้คิด
สร้างหุ่นขึ้น โดยได้แบบอย่างจากนายเหน่ง เป็นคน
สุโขทัยได้นาหุ่นไหหลามาดัดแปลงเป็นหุ่นไทยและได้
จัดแสดง เป็นหุ่นที่มีหัวและมือสองข้าง ตัวใช้กระบอก
ไม้ไผ่สวมลงมาเอาผ้าคลุมตั้งแต่คอกว้างออกไปเท่าที่มือ
จะเหยียดได้ ต่อมือหุ่นตรงมุมผ้าผืนเดียวกัน เพื่อ
บังคับมือคนที่จับกระบอกและแกนไม้ที่เสียบกันหุ่น
สาหรับเชิด ทาให้เชิดได้กระฉับกระเฉงว่องไว เราจึง
เรียกหุ่นประเภทนี้ว่า หุ่นกระบอก นิยมแสดงเรื่องที่
ใช้ในละครนอกและละครใน ได้แก่ เรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่ และเรื่องรามเกียรติ์ การดาเนินเรื่องใช้
เพลงร่ายนอกหรือร่ายในตลอดและใช้ทานองเพลงสัง
ขาราโบราณมาดัดแปลง มีซออู้สีเคล้ากับการขับร้อง
เพลงสังขารามีหลายทานอง เช่น ร้องโศก ร้องตลก
เมื่อละครมีการลงท้าย เพลงมีการลงเพลงต่าง ๆ เช่น
ลงโอด ลงเจรจา ลงเห่ ออกลูกจีนตามแบบฉบับเดิม
ของหุ่นกระบอกซึ่งเป็นอิทธิพลจากจีนไหหลา เพลงอื่น
ๆ ที่ใช้เป็นเพลงที่เหมือนในละครนอก คือ กราวนอก
ฉุยฉาย เพลงชุบ และเพลงตระต่าง ๆ ใช้ผู้หญิงร้อง
ทั้งหมด แต่ต่อมาก็ร่วมร้องในบทของผู้ชายด้วย
และจากการที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่องบ้านเครื่อง
ละครการผลิตและการจัดการเชิงวัฒนธรรม และ
กระบวนการปักเครื่องละคร : กรณีศึกษาบ้านคุณศิริ
รัตน์ ปานเสน พบว่าบ้านเครื่องละครที่มีการแสดงหุ่น
กระบอกและมีหุ่นกระบอกประมาณ 250 ตัว และเป็น
บ้านเครื่องละครที่มีการจัดการแสดงหุ่นกระบอกหลาย
เรื่อง ได้แก่ พระอภัยมณี เป็นต้น ซึ่งในการแสดงแต่
ละครั้งจะมีการสร้างโรงหุ่น การขับร้อง ดนตรี ฉาก
ตัวหุ่นกระบอก คนเชิด ในการแสดงแต่ละครั้งได้รับ
ความสนใจจากผู้ชมเป็นจานวนมาก
ดังนั้น จึงเป็นผลทาให้ผู้วิจัยสนใจและ
ต้องการศึกษาข้อมูลเรื่องหุ่นกระบอกจากแหล่งบ้านคุณ
ศิริรัตน์ ปานเสน ในเรื่องความเป็นมา องค์ประกอบ
และรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอก จึงได้ทาการวิจัย
ในลักษณะเชิงคุณภาพ
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กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน พร้อมทั้งสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 การศึกษาความเป็นมาของการ
แสดงหุ่นกระบอกของบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน นา
ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารร่วมกับการ
สัมภาษณ์ และการศึกษาภาคสนาม เกี่ยวกับความ
เป็นมาของการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
ขอบเขตการวิจัย
เสน รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เจ้าของ
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบและ
คณะหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน นักแสดง
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสน โดยมีขอบเขตของโครงการวิจัยดังนี้
ขอบเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นกรอบคาถามในการ
ด้านเนื้อหา ศึกษาความเป็นมาการแสดงหุ่นกระบอก สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ความเป็นมาของการแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน การสัมภาษณ์เชิง
บ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน องค์ประกอบและรูปแบบ
ลึก (In-depth Interview) เจ้าของคณะหุ่นกระบอก
วิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
บ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน โดยการคัดเลือกแบบ
ขอบเขตด้านพื้นที่ ซึ่งกลุ่มที่ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าของ
คณะ นักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตด้านเวลา เฉพาะเจาะจง ( Purposive Collection) เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของการแสดงหุ่น
มีการกาหนดเวลาในการดาเนินงาน ตลอดระยะเวลา
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
สัมภาษณ์
12 เดือน
นักแสดงโดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ในเรื่อง ความ
เป็นมาของการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
วิธีดาเนินการวิจัย
เสน จานวน 2 ท่าน สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
การศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบและรูปแบบ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ในเรื่องความเป็นมาของ
วิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
ครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสาร การการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
สัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาภาคสนาม ที่มุ่งหาคาตอบ จานวน 4 ท่าน
ขั้นที่ 3
การศึกษาองค์ประกอบและ
ทางการวิจัย เพื่อทราบถึงการแสดงหุ่นกระบอกคณะคุณรัตน์
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกของบ้านคุณศิริรัตน์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา องค์ประกอบและ
ปานเสน นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอก โดยมีวิธีดาเนินการ
ร่วมกับการสัมภาษณ์และการศึกษาภาคสนาม
วิจัย ดังนี้
เกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน รวมทั้งข้อมูลที่ได้
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบ จากการสัมภาษณ์ เจ้าของคณะ นักแสดง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหากรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์
วิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
เกี่ยวกับ องค์ประกอบรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอก
โดยการการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นกระบอก
บ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน สัมภาษณ์เจ้าของคณะหุ่น
บ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน นักแสดง ในเรื่อง
เป็นมา องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่น
องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้าน
กระบอก จากหนังสือ ตารา วารสาร งานวิจัย
เกี่ยวกับหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน การ คุณศิริรัตน์ ปานเสน สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เจ้าของคณะ องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้าน
คุณศิริรัตน์ ปานเสน รวบรวมข้อมูล เพื่อประมวล
นักแสดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ( Purposive Collection)
และ ความคิดเห็นและข้อสรุป
การศึกษาภาคสนาม ไปสังเกตการสาธิตการแสดงหุ่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความเป็นมาการแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบวิธีการ
แสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
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ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เจ้าของคณะ นักแสดง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง นามาสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา
องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้าน
คุณศิริรัตน์ ปานเสน
ขั้นที่ 5 สังเคราะห์ องค์ประกอบและ
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสน
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและ
การสัมภาษณ์ นามาสังเคราะห์และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ แล้วนาผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสม
นาผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย มาเขียนรายงานผลการวิจัย จัดทาร่าง
รายงานการนาเสนอผลการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ
และจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผนแบบการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้กาหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ
และการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าของคณะ นักแสดง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทาการศึกษาองค์ประกอบ
และรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์
ปานเสน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง สุ่มตัวอย่างจากประชากร 3
กลุ่ม คือ เจ้าของคณะ นักแสดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าของคณะ ได้แก่
คุณศิริรัตน์ ปานเสน นักแสดง 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ไม้เจริญ คุณกัญจน
ปกรณ์ แสดงหาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ท่าน ได้แก่
รองศาสตราจารย์นงเยาว์ อารุงพงษ์วัฒนา อาจารย์
ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน คุณสุพัตรา ผลแก้ว และคุณ
ฉัตรแก้ว ชื่นกมล
2) ตัวแปรที่ศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย
มุ่งศึกษาถึงองค์ประกอบ และรูปแบบวิธีการแสดง หุ่น

กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน ดังนั้น ตัวแปรที่
ศึกษาในครั้งนี้คือ ความเป็นมา องค์ประกอบและ
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง สาหรับการสัมภาษณ์เจ้าของคณะหุ่น
กระบอก ในการทาการศึกษาเรื่อง องค์ประกอบและ
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสน โดยผู้วิจัยได้จาแนกประเด็นศึกษาไว้เป็นกรอบใน
การสัมภาษณ์ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด
สาหรับสัมภาษณ์นักแสดง 2 ท่าน โดยผู้วิจัยจาแนก
ประเด็นศึกษาไว้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย การแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์
ปานเสน ในเรื่องความเป็นมา องค์ประกอบและ
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอก แบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด สาหรับสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ท่าน โดย
ผู้วิจัยจาแนกประเด็นศึกษาไว้เป็นกรอบในการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย การแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณ
ศิริรัตน์ ปานเสน ในเรื่องความเป็นมา องค์ประกอบ
และรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอก
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมี
กระบวนการในการเก็บข้อมูลดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารเพื่อนามาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบใน
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ติดต่อขออนุญาตเข้าพบ
สัมภาษณ์เจ้าของคณะหุ่นกระบอก นักแสดง ด้วย
ตนเอง ขั้นแรกได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างในเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสน ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ได้รับการตอบรับที่เป็น
ข้อมูลสาคัญ การศึกษารวมทั้งได้สัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบและ
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสน ในเรื่องความเป็นมา องค์ประกอบและรูปแบบ
วิธีการแสดงหุ่นกระบอก ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง หัวข้อ องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดง
หุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน ในเรื่องความ
เป็นมา องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่น
กระบอก
5) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่
1
การวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Research) โดยแบ่งข้อมูลเป็น
หัวข้อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และจัดกลุ่มเนื้อหา
เป็นแต่ละประเด็น โดยนาเสนอข้อค้นพบในรูปของ
การพรรณนาความเป็นหลัก
ส่วนที่ 2 การสรุปผลและวิเคราะห์ผลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ตามกรอบคาถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เพื่อ
หาข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์
เพื่อหาข้อค้นพบ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
การเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และออก
ภาคสนาม เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
6) การนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาสรุปประเมินผลและ
สังเคราะห์ เพื่อนาเสนอเป็นการศึกษา องค์ประกอบ
และรูปแบบ วิธีการแสดง หุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์
ปานเสน โดยนาเสนอในรูปแบบความเรียงแบบ
พรรณาวิเคราะห์ตามแนวทางเชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
องค์ประกอบและรูปแบบวิธกี ารแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน พบว่า ความ
เป็นมาของการแสดงหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปาน
เสนหรือที่เรียกว่า “หุ่นคณะคุณรัตน์” เป็นหุ่น
กระบอกที่จัดแสดงครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542 รวมเป็น
เวลา 16 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดจากคุณยายอาบ
แก้วอ่อน คณะเชิดชูชานาญศิลป์ที่โด่งดังมากในอาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งคุณศิริรัตน์ ปานเสน
เกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่จะหัดการเชิดหุ่นกระบอก
การสร้างตัวหุ่นกระบอก ต่อมาภายหลังได้มีการนา
ละครพันทางผสมผสานกับการเชิดหุ่นเพื่อเพิ่มอรรถรส
ให้แก่ผู้ชม จึงเรียกว่า หุ่นกระบอกออกตัว หุ่นคณะ
คุณรัตน์นี้ มีหุ่นกระบอกถึง 250 ตัวและสามารถ
แสดงได้มากถึง 16 เรื่อง เช่น เรื่องพระอภัยมณี
ตอนศึก 9 ทัพ เรื่องรถเสน ตอนพระรถเข้าเมือง เรื่อง
พระลอ ตอนเพื่อนแพงพลอดพระลอ เป็นต้น
องค์ประกอบและรูปแบบวิธกี ารแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิรริ ัตน์ ปานเสน นั้น ต้องมีการ
จัดเตรียมก่อนการแสดง ได้แก่ ตัวหุ่นกระบอก การ
เชิดหุ่น ดนตรีประกอบการแสดง โรงหุ่นและฉาก
เรื่องที่นิยมแสดง โอกาสในการแสดง และผู้เชิด

รูปแบบวิธีแสดงหุ่นกระบอกเริ่มต้นด้วยการ
ติดตั้งฉากและโรงหุ่น จัดวางตัวหุ่นที่แสดงและหุ่นครู
ไว้ด้านหลังฉาก หันหน้าเข้าฉาก โดยจัดเรียงที่บูชาหุ่น
ครูแยกต่างหาก วงดนตรีอยู่ด้านขวาของเวที ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงสาธุการ เจ้าของคณะทาพิธีไหว้ครูบูชาครู
พร้อมด้วยผู้เชิดหุ่น ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี เพลงวา จากนั้นบรรเลงเพลงสังขาราด้วยซออู้
เป็นการเปิดเรื่องเริ่มแสดงหุ่นกระบอก ผู้เชิด 1 คนจะ
ทาหน้าที่เชิดและพากย์ต่อหุ่น 1 ตัว มีการดาเนินเรื่อง
การเชิดหุ่นสลับกับใช้คนแสดงจริงๆแต่งการตามแบบ
ของละครพันทาง แสดงอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน
กลมกลืนได้อย่างลงตัว และให้ความเพลิดเพลินแก่
ผู้ชมเป็นอย่างดี
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกบ้าน
คุณศิริรัตน์ ปานเสน มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
ความเป็นมาของการแสดงหุ่นกระบอกบ้าน
คุณศิริรัตน์ ปานเสนหรือที่เรียกว่า หุ่นคณะคุณรัตน์
เป็นหุ่นกระบอกที่จัดแสดงครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542 รวม
เป็นเวลา 16 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากความประทับใจ
ในวัยเด็กครั้งเมื่อดูการแสดงของคณะครูเปียก
ประเสริฐกุล(บิดาของครูชื่น สกุลแก้ว) ที่เล่น
ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ในเรื่อง
พระอภัยมณี เมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้ว สิ่งนี้ได้
ประทับฝังในใจคุณศิริรัตน์ ปานเสน มาตลอด จน
เมื่อคุณศิริรัตน์ ปานเสน มีโอกาสก็ไม่ลังเลเลยที่จะ
ยอมทุ่มกายและใจ เพื่อสืบสานศิลปะการเล่นหุ่น
กระบอกนี้ โดยครูผู้ “ประสิทธ์” ประสาทมือจับหุ่น
ให้กับคุณศิริรัตน์ ปานเสน ก็คือ ยายอาบ แก้วอ่อน
หนึ่งในผู้เชิดร่วมกับคณะตาวงษ์ ร่วมสุข หรือคณะชู
เชิดชานาญศิลป์ที่โด่งดังมากในแถบอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้น คุณศิริรัตน์ ปานเสน
ก็เริ่มตั้งดณะหุ่นอย่างจริงจังเมื่อปีพ.ศ.2542
จน
ปัจจุบันนี้ คุณศิริรัตน์ ปานเสน มีหุ่นกระบอกทั้งสิ้น
250 ตัว สามารถแสดงได้ถึง 16 เรื่อง และที่มาก
ขนาดนี้เพราะตั้งใจจะให้เล่นได้หลาย ๆ เรื่องอย่างที่
เคยเป็นมาในแบบคณะหุ่นกระบอกเมื่อครั้งเก่า ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยูร กมลเสรีรัตน์ ( 2540 : 102) ได้
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กล่าวว่า นับแต่หุ่นกระบอกเริ่มปรากฏต่อสายตา
ประชาชนในปีพ.ศ. 2436 เป็นต้นมาวรรณคดีที่นามา
แสดงหุ่นกระบอกนั้นมีมากมายหลายเรื่อง อาทิ พระ
อภัยมณี ลักษณวงศ์ คาวี สุวรรณหงส์ ไชยเชษฐ์
ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน พระปิ่นทอง วงศ์สวรรค์-จัน
ทวาส ศรนรินทร์ สุริยัน ลิ้นทอง มาลัยทอง และโก
มินทร์ เป็นต้น แต่เป็นเรื่องที่นิยมกันมาก และเป็นที่
ติดอกติดใจผู้ชมนั้น คือเรื่องพระอภัยมณี ส่วนตอนที่
ใช้แสดงได้แก่ ตอนศึกเก้าทัพ ตอนศึกเจ้าละมาน
ตอนหนีนางผีเสื้อและตอนหลงรูปนางละเวง เป็นต้น
และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลักษณวงศ์ ได้แก่ตอนยี่สุ่นขัน
หึง และฆ่าพราหมณ์ ตอนประหารลักษณวงศ์กับนาง
สุวรรณอาภา และตอนยุขันพราหมณ์เข้าเฝูาถวายตัว
นอกจากคุณศิริรัตน์ ปานเสน จะฟื้นหุ่น
กระบอกกลับมาเล่นใหม่แล้ว ยังได้ฟื้นเรื่องละครที่ห่าง
หายไปจากเล่นหุ่นกระบอกตั้งแต่ครั้งโบราณ นั่นคือ
การจับเอาเรื่องพระรถเมรีมาเล่นกับหุ่นกระบอก
อีกครั้ง ตรงนี้เองที่ถือเป็นความสามารถ
พิเศษอย่างยิ่ง เพราะแต่ครั้งเดิมมาจะหาหุ่นกระบอก
คณะไหนที่จับเรื่องพระรถเมรีมาเล่นได้ยากเต็มที ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเรื่องพระรถเสนกับนางเมรีเป็นนิทาน
จากทางใต้จึงนิยมเล่นอยู่แต่เฉพาะในทางละครชาตรี
ในขณะที่หุ่นกระบอกนั้นนิยมที่จะนาเรื่องนิทานของ
ทางภาคกลางมาเล่นมากกว่า ต่อมาภายหลังได้มีการนา
ละครพันทางผสมผสานกับการเชิดหุ่นเพื่อเพิ่มอรรถรส
ให้แก่ผู้ชม จึงเรียกว่า “หุ่นกระบอกออกตัว”
จะเห็นได้ว่า หุ่นกระบอกคณะคุณศิริรัตน์
ปานเสน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คณะคุณรัตน์ เกิด
จากความชอบและแรงบันดาลใจ ทาให้คุณศิริรัตน์
ปานเสน ได้พยายามฝึกหัดเชิดจนชานาญ และได้
จัดสร้างหุ่นกระบอกเพื่อแสดงประมาณ 250 ตัว
เพื่อแสดงละครเรื่องต่าง ๆ 16 เรื่อง ได้แก่ พระอภัย
มณี พระลอ รามเกียรติ์ ไกรทอง เป็นต้น รวมทั้งได้
สร้างโรงและฉากหุ่น ประกอบการแสดง อุปกรณ์การ
แสดง และบทละคร พร้อมทั้งจัดการแสดงอย่าง
สมบูรณ์ และได้มีการพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอก
ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นการแสดงหุ่นกระบอกออก
ตัวในปัจจุบัน
องค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหุ่น
กระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสนนั้น มีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ ได้แก่ ลักษณะตัวหุ่นกระบอก การเชิดหุ่น

ดนตรีประกอบการแสดง โรงหุ่นและฉาก ผู้เชิด
เรื่องที่นิยมแสดง และโอกาสในการแสดง ลักษณะ
ตัวหุ่นกระบอก ได้แก่ ศีรษะหุ่น ลาตัวหุ่น มือหุ่น
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ศีรษะหุ่นได้สร้างทา
โดยช่างผู้ชานาญสร้างหัวโขน แล้วนามาตกแต่ง
ประกอบเป็นตัวหุ่นที่สวยงามและเหมาะสม ซึ่งยังใช้
วิธีการแบบเดิมและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้
คงทนต่อการใช้งาน แต่เดิมส่วนมากทาด้วยไม้เนื้อเบา
เช่น ไม้ทองหลาง ไม้นุ่น ไม้ลาพูน ไม้โมก หรือไม้
สักทอง ไม้ที่นามาควรเป็นไม้เนื้อดี ไม่มีตาไม้ เพราะ
ยากแก่การขัดเกลาและแกะสลัก แท่งไม้ควรมีขนาด
กว้างประมาณ 5 นิ้ว และยาวประมาณ 8 นิ้ว เมื่อ
ได้ไม้มาแล้ว ช่างก็จะนามาแกะสลักให้เป็นรูปศีรษะ
หน้า และลาคอ นอกจากนั้นการสร้างศีรษะหุ่น เมื่อ
ได้รูปศีรษะเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจะปั้นแต่งด้วยรัก
หรือดิน เสริมไม้ให้เห็นเป็นจมูก ปาก คิ้ว หู แล้ว
จึงนากระดาษสาฉีกเป็นแผ่นบาง ๆ ทาแปูงเปียกหรือ
กาว การปิดทับด้วยกระดาษสา ควรต้องทาอย่างน้อย
3 ชั้น เพื่อให้ใบหน้าและศีรษะหุ่นเนียนเรียบสวยงาม
เมื่อทาครบ 3 ชั้น จึงใช้สีฝุนสีขาวแบบที่ใช้แต่งหน้า
งิ้วทาอีก 3 - 4 ชั้น รอจนแห้งจากนั้นจึงขัดผิวหน้าหุ่น
ด้วยใบลิ้นเสือ จากนั้นลงสีขาวเป็นพื้น แล้วจึงเขียนสี
หน้าตาอย่างละคร ปัจจุบันช่างประดิษฐ์ศีรษะหุ่นนิยม
ใช้สีพลาสติกและกระดาษทรายน้าแทนสีฝุนจีนและใบ
ลิ้นเสือ พอสีแห้งเป็นขั้นตอนการเขียนสี ซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการตกแต่งใบหน้าหุ่น คือ วาดคิ้ว
ปาก และตา ลงบนพื้นฝุุนสีขาว การเขียนหน้าหุ่นจะ
เป็นไปตามลักษณะของตัวละครนั้น ๆ แต่ละตัวจะไม่
เหมือนกัน คุณศิริรัตน์ ปานเสน จะเป็นผู้ที่ออกแบบ
วาดและเขียนหน้าเอง โดยจะเน้นคิ้ว ตา ปาก ให้
ชัดเจนตามตัวละครตัวนั้น ๆ ปัจจุบันเนื่องจากไม้หา
ยากประกอบกับช่างแกะสลักที่มีฝีมือมีน้อย จึงได้มี
การปรับเปลี่ยนการสร้างหัวหุ่น ให้สะดวกและทนทาน
จากวัสดุที่หาได้ง่าย แต่ที่คณะหุ่นคุณรัตน์นี้จะไม่ใช้
ศีรษะหุ่นที่ทาด้วยการหล่อเรซิน ดูแล้วเป็นงานที่ไม่
ประณีตงดงาม หรืออีกวิธีหนึ่งของการสร้างหัวหุ่นคือ
การนากระดาษสามาปิดทับลงบนปูนปั้นรูปศีรษะ
ด้านท้ายทอย ส่วนหน้าหุ่นจะใช้ปูนเทลงในแบบพิมพ์
หลังจากปูนแห้งก็นาออกมาจากแบบพิมพ์แล้วนาไป
ประกอบกับส่วนท้ายทอย นาศีรษะหุ่นที่ได้มาปิดทอง
ประดับกระจกเครื่องประกอบศีรษะหุ่น กรองคอหุ่น
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ของตัวพระ ตัวนาง ใส่อยู่ระหว่างตัวหุ่นกับศีรษะหุ่น
อินทรธนูติดอยู่บนบ่าทั้งซ้ายขวาของตัวหุ่นตัวพระ
เอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายหุ่นคือการใช้เลื่อมและ
ลูกปัด นามาปักให้สวยงามตามลวดลายของผ้าที่
นามาใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่เรียกว่า ถุงผ้าหรือเสื้อ
คลุม เจาะคอ ลาตัวกว้าง 21 นิ้ว สูง 18 นิ้ว การ
ปักลายตามความสูง 15 นิ้ว เว้นตรงชายไว้ 3 นิ้ว
ที่มุมด้านซ้ายและขวา นาปูนที่ปั้นเป็นรูปมือมาติดไว้
หรือทาด้วยไม้กลึงเหลาเป็นรูปมือ และมีไม้ที่เรียกว่า
“ตะเกียบ” ติดอยู่กับมือทั้งสองข้าง ยาวลงมา
ประมาณ 15 นิ้ว การสร้างหรือประดิษฐ์หุ่นกระบอก
จะต้องมีพิธีไหว้ครูเบิกเนตรหุ่น คล้ายกับการประดิษฐ์
หัวโขน ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทา จะละเว้นเสียมิได้
ดังนั้นการเขียนดวงตาหุ่นกระบอกจึงทาให้เป็นขั้นตอน
สุดท้ายและต้องทาในพิธีด้วย โดยถือว่าตัวหุ่นกระบอก
พระฤาษี เป็นหุ่นครูเช่นเดียวกับโขน บรรดาช่างผู้
ประดิษฐ์หุ่นกระบอกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
มหรสพชนิดนี้จะจัดพิธีไหว้ครูเป็นงานใหญ่ประจาทุกปี
ๆ ละครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ลาตัวหุ่น
กระบอก ในสมัยก่อนนั้นทาด้วยกระบอกไม้ไผ่รวกยาว
ประมาณ 1 - 2 ฟุต มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 11.5 นิ้ว แต่เนื่องจากไม่ทนทาน มีมอด ทาให้ต้อง
เปลี่ยนมาเป็นใช้ท่อน้าพลาสติกหรือท่อ pvc แทน สูง
ประมาณ 15 นิ้ว เพราะหาได้ง่ายและมีน้าหนักเบา
หุ่นกระบอกจะมีไหล่ ทาด้วยไม้เนื้อเบา เจาะรูตรง
กลาง อยู่ด้านบนมีลักษณะเป็นไม้กลึงติดอยู่ทาเป็นรูป
ไหล่ กว้างประมาณ 5 นิ้ว แล้วนาเหล็กทาเป็นขาตั้ง
หุ่น ไว้สาหรับตั้งหุ่นต่างหาก ส่วนประกอบของลาตัว
หุ่นที่ทาด้วยไม้และไม้ไผ่ จะอยู่ภายในเสื้อ ซึ่งจะมอง
ไม่เห็นคลุมไว้อย่างมิดชิด ลาตัวของหุ่นกระบอก มี
ลักษณะดังนี้ ไหล่หุ่นยาวจากปลายไหล่ด้านหนึ่งถึง
ปลายอีกด้านหนึ่ง 5 นิ้ว ไม้กระบอกยาวจากถึงปลาย
ไม้ 15 นิ้ว เสื้อหุ่นจากปลายเสื้อด้านล่างถึงไหล่ 18
นิ้ว และจากปลายมือด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง 21 นิ้ว
ตะเกียบ (ไม้ไผ่เหลาเล็กเสียบต่อจากมือสาหรับจับ
เชิด) 15 นิ้ว ผ้าห่มนางกว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
จากจีบชายพกถึงคอ 5 นิ้ว ส่วนมือหุ่นกระบอก มี
ขนาดประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว ทาด้วยไม้ หรือปูนปั้นก็
ได้ ซึ่งความสวยงามจะต่างกัน แล้วทาสีขาวที่สองข้าง
โดยมีขนาดพอดีกับตัวหุ่น มือทั้งสองข้างจะตอกติด
อย่างแน่นหนาอยู่บนเรียวไม้ไผ่เหลาเล็ก ๆ 2 อัน

ขนาดความยาวระดับเดียวกับปลายไม้ด้านล่าง ซึ่งเสียบ
ต่อจากมือลงมาสาหรับจับเชิด ไม้ไผ่นี้ ที่เรียกว่า
ตะเกียบ มือหุ่นกระบอกนี้ มือมีลักษณะตั้งวงทั้ง 2
ข้าง บางครั้งหุ่นบางตัวมือซ้ายจะตั้งวง มือข้างขวา
เจาะรูไว้สาหรับเสียบใส่อาวุธหรืออุปกรณ์กระกอบการ
แสดง เช่น ปี่ พัด กระบอง พระขรรค์ คันศร
แล้วแต่ตัวละครตัวนั้น ๆ แต่จะมีขนาดเล็กจาลองขนาด
มาจากของจริงเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เป็นส่วนที่ทา
ให้ผู้ชมเกิดความตื่นตาตื่นใจ เสื้อผ้าหุ่นกระบอกจะมี
การจัดทาเอง โดยการปักลวดลายให้สวยงาม และ
นิยมใช้ผ้าลาย เสื้อผ้าหุ่นมีขนาดกว้างประมาณ 3 ฟุต
และยาวประมาณ 4 ฟุต สาหรับเสื้อผ้านั้น จะมีการ
ปักด้วยลูกปัดและเลื่อม โดยมีการปักเสื้อหุ่นกระบอก
นิยมปักโดยใช้สะดึงขึงก่อน แล้วจึงปักด้วยดิ้นทอง
ดิ้นเงิน ลูกปัด และเลื่อม บางครั้งผ้าที่นามาประดิษฐ์
เสื้อเป็นผ้าตาดทองหรือเงินอยู่แล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องปัก
ด้วยดิ้นก็ได้ ตามที่ จักรพันธุ์ โปษยกฤต (2540 : 80
– 81) ได้อธิบายไว้ว่า เครื่องประดับศีรษะหุ่น
กระบอก ได้แก่ ชฏา รัดเกล้า มงกุฏกษัตริย์ กระ
บังหน้า ปันจุเหร็จ ตลอดจนหัวม้า หัวช้าง ฯลฯ
มักจะประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่มีน้าหนักเบา ชฏาตัวพระ
ส่วนมาก มักแกะชั้นเชิงบาตรกัยศีรษะหุ่นไปเลย บาง
หัวก็ทาเป็นชฏาสวมต่างหาก มงกุฏกษัตริย์ก็เช่นกัน
ส่วนรัดเกล้ามักจะกลึงไม้เนื้อเบาเป็นฐานรัดเกล้าทั้งอัน
ปลียอดชฏา ยอดรัดเกล้า ยอดมงกุฏกษัตริย์เป็นไม้
กลึงทั้งยอด ปันจุเหร็จ กระบังหน้า รัดเกล้าเปลว
กรรเจียกจร มักทาด้วยหนังบาง ๆ หรือไม่ก็เป็นสังกะสี
รองฉลุเป็นลวดลาย แล้วเย็บตรึงด้านในด้วยโครงลวด
อีกที
การเชิดหุ่น เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่าง
หนึ่งที่จะสื่อความหมายไปยังผู้ชมให้เข้าใจเรื่องราวของ
เรื่องที่แสดง การเชิดหุ่นของคณะคุณรัตน์ มีการ
ฝึกซ้อมเชิดก่อนการแสดงทุกครั้ง ตนเองก็เป็นผู้เชิด
คนหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดการเชิดหุ่นจากคุณยายอาบ
แก้วอ่อน ภรรยาคุณตาวงษ์ รวมสุข คณะชูเชิด
ชานาญศิลป์ จังหวัดสมุทรสงคราม และได้มีการฝึกหัด
การเชิด ร่วมกับผู้เชิดอีกหลายคนส่วนมากล้วนมี
ประสบการณ์ เป็นอาจารย์นาฏศิลป์บ้าง หรือเป็นผู้ที่
มีความรู้ทางนาฏศิลป์ และมีความสามารถด้านการเชิด
พากย์เป็นอย่างดี การเชิดหุ่นกระบอกเป็นการเชิดตาม
ท่าทางของตัวละครราแบบละครนอก แต่มีข้อจากัดใน
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การเชิด เพราะหุ่นกระบอกมีแต่ศีรษะ ลาตัว และมือ
ไม่มีขา จึงทาให้มีการเคลื่อนไหวได้ไม่มาก ท่าทางที่
ฝึกไม่ว่าจะเป็นตัวพระ นาง ยักษ์ และลิง ต้องฝึกท่า
พื้นฐาน ได้แก่ ท่ากล่อมตัว ท่ากระทบตัว ท่ายืด
ท่ายุบ ท่าปูอง เป็นต้น ท่าทางต่าง ๆ ต้องฝึกให้เข้า
กับเพลงหน้าพาทย์และเพลงอื่น ๆ เช่น เพลงสังขารา
เป็นต้น ดังนั้น การเชิดหุ่นกระบอกเป็นหัวใจสาคัญใน
การแสดงที่ทาให้การแสดงเกิดอรรถรส ผู้เชิดต้องมี
ความสามารถในการร่ายราและมีปฏิภาณไหวพริบใน
การพากย์ด้วย จึงทาให้เรื่องนั้น ๆ สนุกสนานยิ่งขึ้น
ดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอกคณะ
คุณศิริรัตน์ ปานเสน จะใช้วงปี่พาทย์เครื่อง
5
ประกอบการแสดง การบรรเลงและการขับร้อง ก็ได้มี
การประดิษฐ์รูปแบบเฉพาะสาหรับประกอบการแสดง
หุ่นเพื่อลงจบตามเพลงต่าง ๆ ซึ่งได้แก่เพลงโอด
เสมอ ลา และเชิด รวมทั้งการร้องโดยสอดแทรก
สานวนจีนลงไป ซึ่งเป็นวิวัฒนาการชั้นหนึ่งของการขับ
ร้องเพื่อประกอบการแสดงของไทย และในการร้องเชิด
หุ่นนี้เองที่จะต้องใช้ซออู้สีเคล้าไปกับการขับร้อง โดย
ให้มีเสียงและการดาเนินทานองสอดประสานอย่างดีกับ
ทานองขับร้อง การบรรเลงซออู้ดังกล่าวจะต้องใช้
ปฏิภาณและประสบการณ์ของผู้บรรเลง เหตุเพราะ
เพลงเชิดหุ่นนี้ทานองที่บรรเลงมิได้กาหนดไว้ตายตัว
เช่นเพลงอื่น มีแต่เพียงทานองตอนต้นเพื่อส่ งให้ผู้ขับ
ร้องเท่านั้น แต่ทานองที่สาคัญนั้นมาจากการขับร้อง
และมีนักดนตรีจากสานักการสังคีต กรมศิลปากร มีคน
ร้องเพลง 3 คน ผู้ควบคุมดนตรีโดย อาจารย์
มัณฑนา อยู่ยั่งยืน คีตศิลป์ สานักการสังคีต กรม
ศิลปากร คุณกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปิน
ชานาญงาน สานักการสังคีต กรมศิลปากร เครื่อง
ดนตรีที่จะขาดไม่ได้คือ กรับ ซออู้จะบรรเลงเพลงสัง
ขารา ประกอบกับการขับร้อง เพลงสังขารา เมื่อเริ่ม
การแสดง ดนตรีโหมโรงเพลงสาธุการ ต่อด้วยเพลงวา
ซออู้บรรเลงเพลงสังขารา เพลงเสมอ เชิดหุ่นครูออก
พระปรคนธรรพ ตามบทร้อง ปิดท้ายเพลงรัวหรือรัว
สามลา วงดนตรีก่อนแสดงหุ่นกระบอก จะมีการไหว้
ครูด้วยเงินกานล 24 บาท ดอกไม้ธูปเทียน
พวงมาลัย น้า และเหล้าขาว
โรงหุ่นและฉาก ส่วนโรงหุ่น มีการสร้างโรง
หุ่นโดยใช้เหล็กฉากทาเป็นโครง นามาประกอบเป็นโรง
หุ่น เพื่อสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายและเก็บ โรงหุ่นจะมี

ขนาดกว้างประมาณ 9 เมตร สูง 3.5 เมตร มี
ประตูด้านข้าง 2 ประตูสาหรับเชิดหุ่นและอีก 2
ประตูให้ตัวละครออกแสดงโดยขยายหลืบออกข้างละ
1.5 เมตร แต่ถ้าเป็นการแสดงหุ่นกระบอกธรรมดาจะ
ใช้แค่ 2 ประตู ก่อนการสร้างโรงหุ่นจะมีการไหว้ครู
ไหว้บอกกล่าวเจ้าที่ทุกครั้ง เมื่อสร้างโรงหุ่นกระบอก
เสร็จแล้ว นาชั้นที่วางตัวหุ่นกระบอกไว้ด้านหลังโรงหุ่น
ด้านขวาของโรงจะวางชั้นที่วางหุ่นครูพร้อมเครื่องบูชา
ดอกไม้ธูปเทียน จะใช้ผ้าสีขาวหรือผ้าลูกไม้คลุมเป็นที่
บูชา อีก 2 ชั้นจะวางต่อกันไป แต่ละชั้นจะวางตัว
หุ่นเรียงกันไปจากซ้ายไปขวา ตามลาดับที่ออกแสดง
จากบนลงล่าง ชั้นที่วางหุ่น จะมี 4 ระดับ วางตัวหุ่น
ระดับละ 4 ตัว แต่ละชั้นจะวางห่างจากโรงหุ่น
ประมาณเมตรครึ่ง เพื่อสะดวกรวดเร็วในการหยิบ
ยกขึ้นเชิดและจัดเก็บ การแสดงส่วนใหญ่จะแสดงใน
โรงละครจึงไม่ต้องใช้ผ้าใบมากั้นบังลมด้านข้างและ
ด้านหลัง 3 ด้าน อาจทาให้หุ่นและอุปกรณ์ประกอบ
ฉากล้มและเสียหายได้ สาหรับเครื่องประกอบฉากที่
นามาเชิดเสริมนั้น คุณศิริรัตน์ ปานเสน เองก็ตั้งใจทา
ออกมาอย่างเต็มที่ให้มีความวิจิตรงดงาม ฉากการ
แสดงหุ่นจะเป็นฉากที่ใช้ผ้าขาวแล้ววาดเป็นฉากปุา
ปราสาทราชวัง โดยใช้ช่างจิตรกรวาดได้อย่างสวยงาม
ฉากควรใช้สีอ่อนเพื่อให้ตัวหุ่นดูเด่น ด้านหน้าเป็นฉาก
ผ้าสีขาว ด้านหลังเป็นฉากกาแพงเมืองสีเทาอ่อนหรือ
ม่วงอ่อน ๆ ไม่ควรใช้สีฉูดฉาดแข่งกับตัวละคร ฉากจะ
วาดตามแบบจิตรกรรมไทยคือเป็นภาพที่มองในมุมสูง
จะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ในปราสาทราชวังนั้น ๆ
และฉากนั้นก็ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบทละครเรื่อง
นั้น ๆ เดิม
สร้างฉากขนาด 4 เมตร แต่ถ้าสถานที่กว้าง
5 เมตร ปัจจุบันสร้างฉากประมาณ 7 เมตร เพราะ
แสดงที่หอประชุมใหญ่
ฉากจะวาดเป็นประตู
ทางเข้าออก 2 ทางด้านซ้ายและขวา แต่ถ้าแสดงหุ่น
กระบอกออกตัว ก็จะมีหลืบออกไปทั้งสองข้าง เพื่อให้
ตัวละครที่แสดงออกมาแสดงสลับกับการเชิดหุ่นได้
อย่างสะดวก การสร้างฉากต้องสัมพันธ์กับขนาดของ
โรงหุ่นจึงจะดูสวยงาม
ผู้เชิดหุ่นกระบอกคณะนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยมากในการเชิดและ
พากย์หุ่น และได้มาร่วมแสดงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 และ
ด้วยใจรักในการแสดงหุ่นกระบอก ในการแสดงแต่ละ
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ครั้งจะใช้ผู้เชิด 10 คน เป็นหญิง 5 คน ชาย 5
คน ได้แก่ คุณศิริรัตน์ ปานเสน
เจ้าของคณะ
ผศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์สุเทพ
อ่อนสะอาด อาจารย์โรงเรียนวัดบางพลัดใน อาจารย์
ไอยเรศ งามแฉล้ม คุณนัยนา แก้วสาร คุณจารุ
วรรณ สุขสาคร หัวหน้าคณะละครจงกลโปร่งน้าใจ
คุณวีรดา ผลพิบูลย์ชัย คุณนารี ขอเจริญ
คุณ
กฤชพร ผลัดศรี อาจารย์เกริกชัย ใหญ่ยิ่ง สานัก
การสังคีต และนักแสดงรับเชิญ อาจารย์มณีรัตน์ บุญ
ชู สานักการสังคีต ผู้เชิดนับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ช่วยให้การแสดงหุ่นกระบอกสมบูรณ์และถูกต้องตาม
แบบอย่างของการเชิดหุ่นแต่โบราณที่สืบทอดกันมา
เรื่องที่แสดงหุ่นกระบอกคณะนี้ ได้จัดการ
แสดงทั้งหมด 16 เรื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 จัดแสดง
เป็นครั้งแรก ได้แก่ พระอภัยมณี สังข์ทอง ไกรทอง
ลักษณีวงศ์ มณีพิชัย สุวรรณหงษ์ คาวี พระลอ รถ
เสน พระอภัยนุราช โกมินทร์ แก้วหน้าม้า สังข์สิน
ชัย วงษ์สวรรค์จันทวาส กลายเพชรกลายสุวรรณ
และขุนช้างขุนแผน สาหรับเรื่องที่นิยมแสดง คือ
เรื่องพระอภัยมณี เป็นเรื่องที่เหมาะกับการแสดงมาก
ที่สุด เพราะมีตัวละครหลากหลาย การดาเนินเรื่อง
รวดเร็วสนุกสนานและให้แง่คิดแก่ผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับ
มนตรี ตราโมท ( 2540 : 27) ได้กล่าวว่า ในบรรดา
เรื่องต่าง ๆ ที่นามาแสดงนี้ อาจารย์มนตรี ตราโมท
ได้กล่าวไว้ในหนังสือการละเล่นของไทยว่า ไม่มีเรื่องใด
ที่หุ่นกระบอกแสดงได้แนบเนียนเท่าเรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่ ด้วยเหตุว่าลักษณะการดาเนินเรื่องนั้น
รวบรัดเป็นลักษณะการเล่าเรื่อง โดยใช้การขึ้นบทด้วย
คาว่า”ฝุาย” ซึ่งมีลักษณะแตกต่างออกไปจากบท
ละครในเวลานั้นที่มักจะขึ้นต้นด้วยคาว่า “เมื่อนั้น”
“บัดนั้น” หรือ”ครานั้น” หากมาพิจารณาว่าเหตุใด
เรื่องพระอภัยมณี เป็นเรื่องที่นามาแสดงหุ่นกระบอก
แล้วเกิดทาให้ความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก
แม้ปัจจุบันเมื่อนึกึงการแสดงหุ่นกระบอก ก็จะต้องนึก
ถึงเรื่องพระอภัยมณีทุกครั้ง มีการใช้เพลงหน้าพาทย์
เพลงออกภาษาหลายเพลง ส่วนบทละคร คุณศิริรัตน์
ปานเสนเป็นเจ้าของคณะและเป็นผู้กากับการแสดงหุ่น
กระบอกเอง จึงได้นาบทละครมาตัดต่อ ตัดฉาก เข้า
เพลง เพิ่มเติมบทพูดให้สมบูรณ์ และจัดทาเข้าเล่ม

เป็นชุด ๆ สาหรับผู้กากับเวที ผู้เชิด นักร้อง นัก
ดนตรี ฝุายเทคนิค แสงสีเสียง เป็นต้น
โอกาสในการแสดง การแสดงหุ่นกระบอก
เป็นการแสดงที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่เรา
รักและสนใจจึงพยายามสืบสานอนุรักษ์การแสดงนี้ไว้
โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถานศึกษา สอนการ
สร้างตัวหุ่น การสร้างเครื่องประดับ เสื้อผ้าหุ่น
อุปกรณ์ประกอบการแสดง โรงหุ่นและฉาก วิธีการ
เชิด การพากย์ การเก็บรักษาตัวหุ่น และ พร้อมทั้ง
การจัดการแสดงให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเข้าใจ
วิธีการแสดงหุ่นกระบอกที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือน
หุ่นประเภทอื่น ๆ เช่น หุ่นจีน หุ่นหลวง เป็นต้น
การแสดงหุ่นกระบอกคณะคุณรัตน์ เริ่มแสดงตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เนื่องในโอกาสต่าง ๆ แสดง
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริ
กิตติ์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ศูนย์สังคีต สังคีต
ศาลา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร หอประชุมสุนันทา
นุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สรุปได้ว่า องค์ประกอบ และรูปแบบและ
วิธีการแสดงหุ่นคณะคุณศิริรัตน์ ปานเสนนั้น มี
ความสาคัญต่อการแสดงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตัว
หุ่นกระบอก การเชิดหุ่นจากผู้ที่มีประสบการณ์ การ
บรรเลงดนตรีประกอบการแสดง การสร้างโรงหุ่นและ
ฉากที่มีลักษณะเฉพาะของการเชิดหุ่น ผู้เชิด เรื่องที่
แสดงเป็นเรื่องที่มาจากวรรณคดีหลายเรื่อง และเรื่องที่
เหมาะสาหรับการแสดงหุ่นกระบอกคือ เรื่องพระอภัย
มณี เป็นต้น ส่วนโอกาสที่แสดงหุ่นกระบอกนั้น ได้มี
การสนับสนุนจากภาครัฐและได้มีการถ่ายทอดไปยัง
สถานศึกษา ให้เข้าใจในรูปแบบการแสดงหุ่นกระบอก
ที่มีการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง
ปัจจุบันนี้
รูปแบบวิธีการแสดงหุ่นกระบอกนั้น เมื่อ
ได้รับมอบหมายจัดการแสดงหุ่นกระบอก ก่อนอื่น
จะต้องมีขั้นตอนดังนี้
การเตรียมการแสดง เริ่มจากการเตรียมตัว
หุ่นกระบอก
มีการนาหุ่นกระบอกที่จะมาใช้แสดง
เรื่องนั้น ๆ มาจัดเรียงไว้ให้ครบทุกตัว ตรวจดูความ
เรียบร้อย จากนั้นนามาจัดเก็บไว้ในซองที่ทาด้วยผ้ากรุ
ฟองน้าด้านใน เพื่อกันการกระแทกเวลาขนย้าย โดย
จัดเก็บซองละ 1 ตัว แล้วนามาเรียงซ้อนกันในลัง
เหล็ก หุ่นกระบอกที่ไม่ใช่ตัวเอกจะวางลงก้นลังก่อน
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แล้วตัวที่สาคัญหรือตัวเอก จะวางซ้อนสลับหว่างไว้
ด้านบนไปเรื่อย ๆ แต่ไม่อัดแน่นจนเกินไป หุ่น
กระบอกก็จะไม่ช้าหรือแตกหักได้ อยู่ในสภาพที่ดี
และหลังจากใช้ตัวหุ่นกระบอกเสร็จแล้ว นาเก็บจัดเข้า
ตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นกลุ่ม ๆ ไป เพื่อสะดวก
ในการหยิบใช้ครั้งต่อไป ตัวหุ่นกระบอกนี้จัดแยกกับลัง
อุปกรณ์ประกอบการแสดงต่าง ๆ เช่น ม้ามังกร เรือ
เป็นต้น เรื่องที่แสดงนั้น มีการเตรียมเรื่องที่แสดง บท
ละคร มีการตัดต่อให้กระชับ จัดทาไว้หลายชุดสาหรับ
ผู้เชิด นักร้อง นักดนตรี ผู้กากับเวที ได้ทราบคิวการ
แสดง อะไรก่อนหลังเพื่อให้การแสดงดาเนินเรื่องได้
อย่างสมบูรณ์ที่สุด โรงหุ่นและฉาก ได้มีการจัดเตรียม
ให้พร้อมเพราะต้องสร้างโรงก่อนล่วงหน้า 1 วันก่อน
แสดง พร้อมทั้งการติดตั้งฉากที่แสดงขนาด 7 เมตร
เป็นฉากผืนเดียววาดเป็นพลับพลา หรือ ปราสาท
เพราะเวทีกว้าง และเผื่อไว้สาหรับแสดงหุ่นกระบอก
ออกตัวด้วย โรงหุ่นใช้เหล็กฉากทาเป็นโครงเพื่อ
สะดวกแก่การขนย้าย สร้างได้อย่างแข็งแรง และ
สะดวกรวดเร็ว ส่วนที่วางตัวหุ่นกระบอก ก็สร้างด้วย
โครงเหล็กฉากเช่นเดียวกัน ที่วางหุ่น 1 อัน จะมี 3
ชั้นลดหลั่นเป็นขั้นบรรได ใน 1 ชั้นจะวางหุ่นเรียงกัน
เป็นแถว ๆ ละ 4 ตัว โดยการวางหุ่นกระบอกเสียบไว้
กับที่วางเฉพาะตัวหุ่น 1 ตัว ที่วางหุ่นจะมี 3 อัน
วางเรียงกันไป ด้านหลังของเวทีจากขวาไปซ้าย ขวา
สุดเป็นที่วางหุ่นครู จะมีขนาดเล็กกว่าชั้นอื่น ๆ เพราะ
วางหุ่นกระบอกครู 2 องค์ ได้แก่ หุ่นครูฤาษี และ
หุ่นครูพระปรคนธรรพ ที่วางหุ่นอันที่ 2 วางตรงกลาง
และอันที่ 3 วางด้านซ้ายสุด การวางห้ามเกินออก
นอกฉากให้ผู้ชมเห็นตัวหุ่นเป็นอันขาด โรงหุ่นคณะ
คุณรัตน์นี้มีความยางของโรงหุ่นกระบอกประมาณ 9
เมตร สูง 3.5 เมตร ดนตรีประกอบการแสดง มี
การติดต่อประสานงานกับนักดนตรี นักร้อง ของวง
ดนตรีปี่พาทย์เครื่อง 5 จากกองการสังคีต กรม
ศิลปากร มาประกอบการแสดงวงดนตรีอยู่ด้านขวา
ของเวที ถ้าเชิดหุ่นกระบอกโดยทั่วไป วงดนตรีจะอยู่
ด้านหลังโรงหุ่น ถ้าเป็นหุ่นกระบอกออกตัว วงดนตรี
จะอยู่ด้านขวาของเวที เป็นการโชว์วงดนตรีให้เห็นนัก
ดนตรี นักร้องด้วย ผู้เชิดหรือนักแสดง ทีหน้าที่
จัดเตรียมตัวหุ่นที่จะแสดงอยู่หลังฉาก จัดเรียงลาดับตัว
ละครที่สาคัญจากซ้ายไปขวา
ผู้เชิดเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการเชิดและพากย์หุ่นกระบอกเป็น

อย่างดี ผู้เชิดมักเป็นทีมงานที่เคยร่วมแสดงทุกครั้ง
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 มักเป็นอาจารย์ ข้าราชการ
ศิลปินจากกรมศิลปากร เป็นต้น ผู้เชิดได้ศึกษาบท
ล่วงหน้าถึงเรื่องที่จะแสดง และกาหนดตัวหุ่นกระบอก
ที่จะเชิดว่าใครรับบทเป็นอะไร เช่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ รับบทเป็น นาง
เมรี จากเรื่องรถเสน ก็สามารถเชิดได้ประทับใจแก่
ผู้ชมเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แล้วผู้เชิดหุ่นกระบอกคณะ
คุณรัตน์ สามารถเชิดได้คนละหลายตัวละคร และ
ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาอยู่หลังฉาก ซีง่ เปรียบเสมือน
การทางานเป็นทีม ผู้เชิดหุ่นกระบอกคณะนี้ เป็นผู้ที่
อยู่ในวัยกลางคน จึงมีการปรับเปลี่ยนจากการนั่งเชิด
แบบเก่าเป็นการยืนเชิด เพื่อสะดวกแก่การหยิบและ
เก็บตัวหุ่นที่แสดง
วิธีการแสดง เมื่อทุกฝุายพร้อมทั้งผู้แสดงและ
ผู้ชม นักดนตรีนักร้องเข้าประจาที่ ผู้เชิดหรือนักแสดง
จัดเตรียมตัวหุ่นที่จะแสดงอยู่หลังฉาก จัดเรียงลาดับตัว
ละครที่สาคัญจากซ้ายไปขวา และลองเชิดอยู่หลังฉาก
การเชิดหุ่นกระบอกคณะนี้ผู้เชิดจะยืนเชิด เพื่อความ
สะดวกและคล่องตัวในการเชิด และจัดเก็บตัวหุ่น
กระบอก ที่สาคัญผู้เชิดอยู่ในวัยกลางคนจะลุกนั่ง
ลาบาก มีไมโครโฟนแขวนห้อยลงมาจากด้านบนของ
โรงหุ่น ไว้สาหรับให้ผู้เชิดพากย์ จากนั้นปี่พาทย์
บรรเลงเพลงโหมโรง เพลงสาธุการ เจ้าของคณะ จุด
ธูปเทียน ด้านหน้าที่บูชาหุ่นครูพระพรตฤาษี หุ่นครู
พระปรคนธรรพ ทาพิธีไหว้ครูบูชาครู พร้อมด้วยผู้
เชิดหุ่นประมาณ 10 คน ทุกคนจะนั่งคุกเข่าอยู่หลัง
เวที ทาพิธีสักการะบูชาไหว้ครูร่วมกัน ต่อจากนั้น
ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ชมและผู้
แสดงทาความเคารพ ดนตรีบรรเลงเพลงวา เพลงสัง
ขาราด้วยการสีซออู้ และเพลงเสมอ จะเชิดหุ่นครู
พระปรคนธรรพ ออกมาร่ายราตามบทไหว้ครู ตามที่
ประจักษ์ ไม้เจริญ ( 2552 : 42-43) ได้สรุปว่า
นอกจากทาพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีการไหว้ครูอีกครั้งหนึ่ง
เป็นการราไหว้ครูหุ่นกระบอก (เชิดราไหว้ครู)
โดยเฉพาะ เมื่อได้เวลาการแสดงปี่พาทย์จะทาเพลง
โหมโรง เมื่อจบเพลงโหมโรงแล้ว ปี่พาทย์จะลงเพลง
วา แล้วเล่นเพลงเสมอให้หุ่นออกมาจากโรงราไหว้ครู
โดยปี่พาทย์เล่นเพลง “ช้าปี่” แล้วออกเพลง “ ปีน
ตลิ่งนอก”
เป็นการเปิดเรื่องเริ่มแสดงหุ่นกระบอก
ต่อจากนั้นก็จะเชิดหุ่นตัวพระออกแสดงและดาเนิน
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เรื่องต่อไป ผู้เชิด 1 คนจะทาหน้าที่เชิดและพากย์ต่อ
หุ่น 1 ตัว ผู้เชิดจะใช้ลีลาท่าทางตามแบบละครรา
โรงหุ่นจะมีประตูทางเข้าออก 4 ทางอยู่ด้านข้าง
สาหรับการแสดงหุ่นกระบอกออกตัว ถ้าเชิดหุ่น
ธรรมดาใช้ 2 ประตูเท่านั้น ตัวหุ่นกระบอกจะออก
แสดงทางประตูด้านขวา และเข้าโรงทางประตู
ด้านซ้ายของเวที ตัวหุ่นจะมีการโต้ตอบสนทนากันตาม
แบบของละคร แต่ผู้เชิดจะพากย์ด้วยน้าเสียงที่ฟังแล้ว
เข้าใจและสนุกสนาน ใช้คาพูดที่ง่าย ๆ อาจเชื่อมโยง
กับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ ถ้าเป็นการแสดงหุ่นกระบอก
ออกตัว มีการดาเนินเรื่องการเชิดหุ่นสลับกับใช้คน
แสดงจริง ๆ แต่งกายตามแบบของละครพันทาง ซึ่ง
คนแสดงนั้นจะต้องแต่งกายเหมือนหุ่นที่เชิดออกมาไม่
ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย ท่าทางอย่างตัวละครเรื่องนั้น
ๆ การแสดงจะเป็นไปตามบทที่กาหนดไว้ การใช้เพลง
การพากย์หุ่น ผู้เชิดจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ
บางครั้งก็ล้อเลียนเหตุการณ์ปัจจุบัน ทาให้คนดู
สนุกสนานไปด้วย แสดงอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน
กลมกลืนได้อย่างลงตัว และให้ความเพลิดเพลินแก่
ผู้ชมเป็นอย่างดี

ภาพที่ 1 การแสดงหุ่นกระบอกคณะคุณ
ศิริรัตน์ ปานเสน
ที่มา: อรวัฒนา เนียมอุทัย (สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่25 มีนาคม 2558)

ภาพที่ 2 การแสดงหุ่นกระบอกออกตัว
คณะคุณศิริรัตน์ ปานเสน
ที่มา: อรวัฒนา เนียมอุทัย (สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่25 มีนาคม 2558)
สรุปผล
สรุปผลได้ว่าองค์ประกอบและรูปแบบวิธีการ
แสดงหุ่นกระบอกคณะคุณศิริรัตน์ ปานเสน จัดการ
แสดง 2 รูปแบบ คือการแสดงหุ่นกระบอก กับการ
แสดงหุ่นกระบอกออกตัว จะจัดการแสดงทั้งหมด 16
เรื่อง และแสดงเป็นหุ่นกระบอกออกตัว 4 เรื่อง
ด้วยกันคือ พระลอ วงศ์สวรรค์จันทร์วาส คาวี พระ
อภัยมณี และเรื่องที่แสดงหุ่นกระบอกออกตัวเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 19.00 น. ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร คือ
เรื่องพระอภัยมณี ตอน ศึก 9 ทัพ เป็นการแสดงที่
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม ตัวหุ่นกระบอกก็
สวยงามรวมทั้งการเชิดที่มีลีลาอย่างละครรา ส่วนผู้
แสดงจริงก็แสดงได้อย่างสมบทบาท โดยเฉพาะคุณศิริ
รัตน์ ปานเสน เป็นทั้งผู้กากับการแสดงและเป็นผู้
แสดงตัวพระอภัยมณี ซึ่งเป็นการแสดงที่สืบทอดความ
เป็นไทยในด้านหุ่นกระบอกและละครไทย และมีการ
อนุรักษ์เก็บรักษาตัวหุ่นกระบอก 250 ตัวเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกที่มีจัด
แสดงในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เผยแพร่
ต่อไป
2. ควรมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเรื่อง
การสร้างหุ่นกระบอกและวิธีการแสดงหุ่นกระบอก เพื่อ
สะดวกแก่การค้นคว้า
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3. เป็นแนวทางในเรื่องการสร้างหุ่นกระบอก
ให้กับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษานาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นแนวทางในการเรียนการสอนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จไปด้วยดีจากการเล็งเห็น
ความสาคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัยและการทุ่มเทเสียสละเวลา เพื่อให้
ความช่วยเหลือตามกระบวนการวิจัยดังต่อไปนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์นงเยาว์
อารุงพงษ์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์
ไม้เจริญ อาจารย์ประพัฒน์พงษ์ ภูวธน ที่ได้กรุณาให้
คาปรึกษาแนะนาเพื่อแก้ไข
ขอขอบพระคุณ เจ้าของคณะหุ่นคุณรัตน์
คุณศิริรัตน์ ปานเสน คุณกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ
ที่ให้ความกรุณาให้ข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัย
ขอขอบคุณนางสาวอัชรา อุ่นแจ่ม ที่ได้
ช่วยเหลือด้านการพิมพ์ การค้นคว้าหาข้อมูล ในการ
ทาวิจัยในครั้งนี้มาโดยตลอด
และขอขอบคุณ สานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้กรุณามอบ
ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
อรวัฒนา เนียมอุทัย
สิงหาคม 2558
เอกสารอ้างอิง
จักรพันธ์ โปษยกฤต. 2552. หุ่นจักรพันธ์.
กรุงเทพฯ : ศรีสารา หน้า 79-80
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New Social and Cultural Phenomena and the Occupation of Thai Classical Dance Drama
at City Pillar and Brahma Shrines, Rajaprasong, Bangkok
ปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรมกับการประกอบอาชีพละครราไทย
ประจาเทวสถานศาลหลักเมืองและศาลท้าวมหาพรหมแยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
เสาวภา ไพทยวัฒน์1 ,ศิริมาลย์ วัฒนา2 และสุวรรณฤทธิ์ วงค์ชะอุ่ม2
1

ABSTRACT
Thai Dance Drama that is one of Thai
Dramatic Arts in holy places has become known as
the occupation emerging from the City Pillar and
Brahma Shrines for 60 years. In order to make use
from the study of recent circumstance and trends
of the occupation in both shines, this research
aims 1) to study the occupation of Thai Dance
Drama groups in the holy places and 2) to learn
impact factors and the tendency of the
occupation. The study employs qualitative
research method and its findings disclose that Thai
Dance Drama groups performing in the City Pillar
shrine, the holy place built as long as the
establishment of Bangkok, are seldom hired
encounter low earning incomes due to the shrine
is situated within the historic site, managed by the
public sector, difficult of access and low number
of visitors. The findings also indicate that most of
the group members are elder actors and actresses,
and the group leaders have to find out additional
jobs out of the shrine to secure the drama groups’
survival. On the other hand, the dance drama
groups performing in the Brahma Shrine earn high
incomes from high numbers of both Thai and
foreign visitors since the shine located in the
central business district is accessible for the
visitors, is under the management of the private
sector and provides services from day till night.
Besides the belief in the Brahma as the Creator
1

รองศาสตราจารย์
อาจารย์
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2

God who brings about happy lives draws public to
the shrine, easy connection between the Brahma
Shrine and leading hotels including major
department stores also enhances numbers of
visitors paying homage to the Brahma and using
services of the dance drama groups. Moreover,
the front of Central World and Isetan Department
Store where are nearby the Brahma Shrine house
other significant Hindu God statues. This open
cultural space with sacred statues encourages great
numbers of visitors paying respect to the Gods,
using services of dance drama groups and
generating high incomes to the dance drama
performers. Consequently, most of the performers
who are young and beautiful women study in Thai
Dramatic Arts obtaining employment opportunities
and wages. These young women in Thai dramatic
costumes also generate living ambiance to the
Brahma Shrine. Thus, the direction of Thai Dance
Drama occupation in holy places is associated with
traditionalism and capitalism.
Key words: New Social and Cultural Phenomena,
Thai Dance Drama Occupation, Holy Place , BKK .
บทคัดย่อ
งานละครราไทยเป็นอาชีพหนึ่งที่ถ่ายทอดนาฏศิลป์
ไทยในเทวสถาน ในกรุงเทพฯอาชีพนี้ปรากฏที่ศาลหลักเมือง
และศาลท้าวมหาพรหมมาร่วม60ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันของการประกอบอาชีพนี้และ
แนวโน้มการประกอบอาชีพละครในพื่นที่ทั้งสองแห่ง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพของ
คณะละครราไทยในเขตเทวสถาน 2)ปัจจัยที่ส่งผลกับการ
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ประกอบอาชีพและแนวโน้มของการประกอบอาชีพ
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่าคณะละครราไทยประจา
ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นเทวสถานเก่าแก่พร้อมกับการสร้าง
กรุงเทพมหานครมีผู้มาว่าจ้างการแสดงละครราใน
ศาลหลักเมืองค่อนข้างน้อยด้วยเหตุผลในด้านการตั้งอยู่ใน
เขตโบราณสถาน การบริหารโดยทางราชการ การเดินทางไม่
สะดวก มีนักท่องเที่ยวมาชมค่อนข้างน้อยจึงส่งผลต่อการมี
รายได้ของคณะละครรา จึงทาให้ผู้แสดงละครราจะเป็นกลุ่ม
ผู้อาวุโส เจ้าของคณะจะต้องหางานแสดงภายนอกมาเสริม
เพื่อให้คณะละครราดารงอยู่ได้ ในขณะที่ละครราประจาศาล
ท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์มีความเจริญ คณะละครรา
มีรายได้ดี มีผู้มาสักการะองค์ท้าวมหาพรหมทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ทั้งนี้เพราะการเดินทางมาสักการะมีความ
สะดวกอยู่ในพื้นที่ธุรกิจและบริหารโดยเอกชน มีการเปิดการ
แสดงละครราทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้มาสักการะสามารถ
เข้าไปในศูนย์การค้าและโรงแรมที่มีชื่อเสียงได้ สาหรับจุดเด่น
ที่สุดที่ทาให้ผู้มาสักการะท้าวมหาพรหม นอกจากความเชื่อ
ว่าท้าวมหาพรหมสามารถดลบันดาลความสุขให้กับมวล
มนุษย์ได้จึงจูงใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้ามา
สักการะพร้อมกับการจัดราถวาย อีกทั้งในพื้นที่รายรอบแยก
ราชประสงค์ด้านหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ และอิเซตัน
ต่างสร้างเทวรูปเคารพตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์
หลายองค์ ไว้บริเวณด้านหน้าอย่างสง่างาม การเปิดพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมในการเคารพบูชาองค์เทพจึงสนับสนุนให้ผู้คนมา
สักการะและขอพรจึงทาให้การแสดงละครราได้รับความนิยม
สูง ผู้แสดงละครรามีรายได้ดี ผู้ราจะเป็นสุภาพสตรีสาวสวย
แต่งกายชุดนาฏศิลป์ไทย ที่ดูใหม่และสวยงามสร้าง
บรรยากาศให้ศาลท้าวมหาพรหมมีสีสันอีกทั้งเป็นพื้นที่สร้าง
รายได้ให้กับนักศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย มีงานทา ซึ่งส่งผล
ด้านแนวโน้มของการประกอบอาชีพละครราไทยในเทวสถาน
มีความสัมพันธ์กับความเป็นจารีตนิยมและระบบทุนนิยม
คาสาคัญ:ปรากฏการณ์การใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรม,
การประกอบอาชีพละครราไทย, เทวสถาน , กรุงเทพฯ
บทนา

เทียน พร้อมการแสดงละครราที่สวยงามประกอบเพลงที่
ไพเราะเพื่อการสรรเสริญองค์เทพในเทวสถานจึงเป็นที่มาของ
การราแก้บนในเขตเทวสถาน (สานักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ท่องเที่ยว กรุงเทพฯ 2557
,48-49) จากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในการสร้างกรุงเทพ เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.
1782 ในช่วงเวลานั้นได้สร้างศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล
แก่บ้านเมืองตามความเชื่อแบบไทยมาปรากฏในเทวสถาน
เนื่องจากสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียใน
ด้านภาษาและวัฒนธรรม จึงให้ความสาคัญในการร้องราที่
ไพเราะและสวยงามในการถวายต่อองค์เทพ ทีเ่ ชื่อว่ามีอานาจ
เหนือธรรมชาติสามารถดลบันดาลความต้องการในชีวิตของ
มนุษย์ได้ ในเบื้องต้นจึงมีการจัดราถวายโดยมิได้ปรากฏอาชีพ
ละครรา เมื่อกรุงเทพเจริญรุ่งเรืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองหลวงมากขึ้น พื้นที่บริเวณ
ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานกลางกรุงเทพ จึงทา
ให้ผู้คนเมื่อได้สักการะพระแก้วมรกตก็จะต้องมาสักการะ
ศาลหลักเมืองทาให้เกิดละครราแก้บนเป็นอาชีพที่อยู่ประจา
ศาลหลักเมือง
เนือ่ งจากศาลหลักเมืองเป็นพืน้ ที่ทางราชการจึง
บริหารงานโดยองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึกและนา
รายได้จากการสักการะเป็นรายได้ของทางราชการเมื่อ
นโยบายการพัฒนากรุงเทพ ได้เปิดพื้นที่กรุงเทพให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวและสร้างพื้นที่ใหม่โดยใช้แยกราชประสงค์เป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจเมื่อ60ปีที่ผ่านมาพร้อมสร้างโรงแรม
เอราวัณเป็นโรงแรมแห่งแรกที่สวยงามตามแบบตะวันตกและ
นาความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ในการเคารพองค์เทพเจ้า
การสร้างเทวรูปองค์ท้าวมหาพรหมซึ่งสัมพันธ์กับชื่อของ
เอราวัณมาไว้ด้านหน้าของโรงแรมและได้รับความนิยมจาก
คนทั่วไปในด้านสักการบูชา ซึ่งองค์ท้าวมหาพรหมเป็นเทพที่
ประทานความเมตตาให้กับมวลมนุษย์ อีกทั้งนาความสาเร็จ
ให้กับมนุษย์ จากความเชื่อดังกล่าวจึงทาให้มีการจัดละครรา
ถวายองค์ท้าวมหาพรหมและเกิดอาชีพคระละครราประจา
ศาลท้าวมหาพรหม โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารของ
มูลนิธิท้าวมหาพรหมกับโรงแรม ไฮแอท เอราวัณ

ความเชื่อ ศาสนาและพิธีกรรมเป็นพลังทางจิตใจที่
มนุษย์ใช้ในการสร้างความหวัง ความสุขให้กับชีวิต ใน
สังคมไทย ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียจากศาสนา
ในเวลาต่อมา เมื่อมีการเปิดพื้นทีท่ างธุรกิจใน
พราหมณ์ ในความเชื่อการบูชาองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้บน บริเวณแยกราชประสงค์ทั้งศูนย์การค้าเวิลด์เทรด ศูนย์การค้า
ขอจากองค์เทพต้องนาสิ่งสวยงามนับตั้งแต่การจัดดอกไม้ ธูป
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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อิเซตันและโรงแรมที่มีชื่อเสียงรายล้อมได้มีความเชื่อด้านการ
เคารพสักการะองค์เทพอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ จึง
ได้สร้างเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ รวมเจ็ดองค์ ได้แก่
1.ท้าวมหาพรหม เทวรูปประจาโรงแรมไฮแอท
เอราวัณ
2.พระนารายณ์ทรงสุบรรณ(ครุฑ) เทวรูปปรพจา
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนตัล
3. พระแม่อุมาเทวี บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี
4. องค์พระพิฆเนศ เทวรูปประจาหน้าห้างอิเซตัน
5. ท้าวอัมรินทร์เทวาธิราช เทวรูปพระอินทร์หน้า
อัมรินทร์พลาซ่า
6. พระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราช
เทวรูปด้านหน้าสานักงานตารวจแห่งชาติ
7.พระตรีมูรติ (ท้าวมหาพรหม พระนารายณ์ พระ
ศิวะ เทวรูปทั้ง3องค์หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์
เทวรูปทั้งเจ็ดองค์ถูกสร้างไว้บริเวณด้านหน้าของ
ศูนย์การค้าและโรงแรม จึงทาให้พื้นที่ศาลท้าวมหาพรหมกับ
บริเวณรายล้อมเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมแบบฮินดูที่มีองค์เทพ
เจ้าคอยให้ความช่วยเหลือมนุษย์ ผลจากการเปิดพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่ทาให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความ
เชื่อและศรัทธาต่อองค์เทพอันศักดิ์สิทธิ์ได้สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพละครราของศาลท้าวมหาพรหมโดยผู้ว่าจ้าง
นางราได้ทาให้ราถวายตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งแต่
10 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกาในทุกๆวัน คณะละครราและผู้
ราจึงมีรายได้ดีมีอาชีพที่มั่นคง ผู้ร่ายราเป็นสุภาพสตรีสาว
สวยและเป็นนักศึกษานาฏศิลป์ไทยได้มาร่วมราทั้งให้เกิด
บรรยากาศสวยงามดูสดใสพร้อมมีเสียงดนตรีไทยที่ไพเราะ
ส่งผลการบูชาองค์ท้าวมหาพรหมให้เกิดความขลังน่าศรัทธา
การมีผู้ใช้บริการมากทาให้อาชีพของคณะละครรามีความ
มั่นคงและผู้ทางานมีความสุขกับการประกอบอาชีพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในด้านพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมในย่านธุรกิจเมื่อนาความเชื่อและพิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ์ไปปรากฏในพื้นที่ได้ส่งผลด้านความนิยมสูง
ในขณะที่การจัดละครราในเทวสถานศาลหลักเมืองซึ่งตั้งอยู่
ในเขตโบราณสถานของกรุงเทพ ต้องพบกับความซบเซาอัน
เนื่องจากผู้คนเข้ามาสักการะองค์เทพของศาลหลักเมืองจะ
ปรากฏเฉพาะคนไทยที่มีความเชื่อว่าองค์เทพประจา
ศาลหลักเมืองจะนาความสุข ความสาเร็จ ให้กับบ้านเมือง
และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนมาในยุคปัจจุบันกลุ่มคนไทย
บางกลุ่มมีความเชื่อว่าองค์เทพของศาลหลักเมืองจะนา
ความสุขเฉพาะบ้านเมืองโดยมิได้ดลบันดาลให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมดังเช่น ความเชื่อในองค์เทพของศาสนาพราหมณ์ที่มี
พลังในการดลบันดาลและมีอิทธิฤทธิ์ในการปกปักษ์รักษากับ

มวลมนุษย์ยรวมถึงอาคารสถานกับการทามาหากิน ด้วยเหตุ
นี้ความต้องการของมนุษย์จึงเป็นปัจจัยให้มนุษย์แสดงความ
ศรัทธาและจัดสิ่งที่สนองตอบต่อเทพเจ้าเพื่อจะได้รับการ
ตอบสนองตามเจตนารมณ์ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด ความเชื่อ โดยอาศัยศาสนาและพิธีกรรมเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดความสมหวังจึงกลายเป็นความคิดใหม่ในยุค
ปัจจุบันที่มีแตกต่างจากยุคจารีตซึ่งเคยมีความเชื่อว่าองค์เทพ
ในศาลหลักเมืองเทพเจ้าทั้ง 5 องค์จะปกปักษ์รักษาเมือง
รวมถึงผู้คนให้อยู่เย็นเป็นสุข จากช่องว่างทางความคิด ความ
เชื่อว่าองค์เทพทั้ง5องค์ของความเชื่อแบบไทยใน
ศาลหลักเมืองมิได้บันดาลประทานพรได้ในทันทีทันใด ดั่งที่
ปรากฏในศาลท้าวมหาพรหม ความเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด ความเชื่อ ดังกล่าวนี้ได้ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ละครราไทยในพื้นที่เทวสถานทั้งสองพื้นที่ในกรุงเทพ การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของ
มนุษย์ส่งผลกับการสักการะองค์เทพเจ้าในเทวสถานและการ
ประกอบอาชีพละครราที่สืบต่อกันมายาวนานกว่า 60 ปี
ความเชื่อต่อศาลท้าวมหาพรหมจะมีความสัมพันธ์กับระบบ
ทุนนิยม สาหรับความเชื่อที่มีต่อศาลหลักเมืองคงเป็นไปตาม
แบบจารีตนิยม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสภาพการประกอบอาชีพละครราไทย
ในเทวสถานของกรุงเทพฯ
2.ปัจจัยที่ส่งผลการดารงชีพของคณะละครรา
ประจาศาลหลักเมืองและศาลท้าวมหาพรหมและแนวโน้มใน
การประกอบอาชีพละครราไทย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดของ Donald Light JT. และ Suzanne
Keller(1979 ;546-549) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่มีแผนรองรับกับแบบไม่มีแผนรองรับ
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจาก
ปัจจัยรองรับมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
2.แนวคิดในการศึกษาเงื่อนไขทางสังคมที่ส่งผลต่อ
การกาหนดการดารงอยู่ในระบบความเชื่อเพื่อใช้เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจการประกอบพิธีกรรมได้สะท้อน
ความสาคัญระหว่างมนุษย์กับอานาจเหนือธรรมชาติโดยใช้
แนวคิดของนักมนุษยวิทยา
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2.1 แนวคิดของ V.Tuner 1967 มองว่าสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พิธีกรรมเป็นการแสดง
สัญลักษณ์ที่มีลักษณะพิเศษ3ประการ (1.) มีความเข้มข้น
(Condensation) (2.)มีลักษณะรวมความหมายหลายอย่าง
(Certification)และ(3.)มีขั้วของความหมาย
(Polarization)ซึ่งรวมถึงอุดมการณ์ทางสังคมการเข้าถึงใน
ด้านอารมณ์และความรู้สึกT(tuner1967:52-54)
2.2 แนวคิดของ Geertz 1973 พิธีกรรมเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งที่สามารถอธิบายความจริงแห่งจินตนาการให้
หล่อหลอมเป็นเรื่องราวเดียวกันละเป็นที่มาของการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม(Geertz1968,26-29)
2.3. ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ตามทฤษฎี
ของมาสโลว์(Maslow) มาสโลว์ได้ลาดับความต้องการของ
มนุษย์ประกอบด้วย
1)ความต้องการทางร่างกาย 2) ความต้องการ
ความปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการ
เกียรติยศและชื่อเสียง 5.) ความสมหวังของชีวิตตามทฤษฎี
ของมาสโลว์ได้พัฒนาสาคัญในความต้องการที่ยังมิได้
ตอบสนองจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม เมื่อความ
ต้องการได้รับการตอบสนองแล้วก็ยุติ
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินวิธีวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทยในการรับอารยธรรมอินเดีย การผสมผสาน
ด้านความเชื่อในองค์เทพเจ้าของฮินดูกับศาสนาพุทธ การ
ก่อตั้งศาลหลักเมืองและการก่อตั้งศาลท้าวมหาพรหมบริเวณ
แยกราชประสงค์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของคณะละครรา
ศาลหลักเมืองและศาลท้าวมหาพรหม
3. การสังเกตและมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม
เป็นเวลา1ปี

4. การสนทนากลุ่มผู้ประกอบอาชีพในคณะละคร
ราได้แก่ นักดนตรีไทย ผู้รา จานวนแห่งละ10คนรวม20คน
5. การสัมภาษณ์ผู้ดาเนินการบริหารศาลหลักเมือง
และศาลท้าวมหาพรหมจานวน2คน
6. การสัมภาษณ์ผู้ว่าจ้างละครราจานวนแห่งละ20
คน รวม40คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาซึ่งวิเคราะห์จาก
เอกสารและการศึกษาพัฒนาการทางสังคมของคนไทยกับ
การประกอบอาชีพละครราร่วมกับการวิเคราะห์ในบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีผลกับ
การประกอบอาชีพละครราไทยและการปรากฏตัวของ
แนวโน้มในการประกอบอาชีพของคณะละครราไทยในเทวส
ถานทั้งสองพื้นที่
ผลการวิจัย
1. สภาพการประกอบอาชีพละครราไทยใน
ศาลหลักเมืองและศาลท้าวมหาพรหม
ศาลหลักเมืองเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของ
กรุงเทพฯ ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จในพระ
ราชพิธีสมโภชหลังการบูรณะและครั้งล่าสุดในพุทธศักราช
2529ได้อัญเชิญเทพารักษ์ที่ดูแลบ้านเมืองประกอบด้วย พระ
เสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าเจตคุปต์และเจ้า
พ่อหอกลอง ให้มาสถิต ณ ศาลหลักเมืองซึ่งสถานที่แห่งนี้
ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานตรงข้ามวัดพระศรีศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังอีกทั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลขององค์การ
ทหารผ่านศึกมาร่วม60ปี สาหรับศาลท้าวมหาพรหมตั้งอยู่ที่
แยกราชประสงค์เป็นรูปองค์เทพที่กรมศิลปากรเป็นผู้สร้างให้
โดยบริษัทท้าวมหาพรหมเป็นเจ้าของและทาการบริหาร
เอกชนมาเป็นเวลากว่า60ปีในศาลทั้งสองแห่งต่างมีคณะ
ละครราไทยประจาศาลศาลละ4คณะโดยให้สลับกัน ทาการ
แสดงคณะละ1สัปดาห์ศาลหลักเมืองเปิดเวลา8.00 -18.00
นาฬิกา ศาลท้าวมหาพรหมจะเปิดตั้งแต่เวลา8.00 -22.00
นาฬิกา โดยละครราจะเริ่มบริการราตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไป
ในคณะละครราประกอบด้วยผู้ราจานวน8คน ผู้เล่นดนตรี
ไทย 5คน การราแก้บนจะราเป็นรอบๆละ5นาที 8 นาที อีก
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ทั้งจัดเป็นชุดรา4คน 6คน 8คน การบริหารคณะละครราใน
แต่ละคณะจะมีหัวหน้าซึ่งรับงานแสดง จัดผู้แสดง จ่ายเงินให้
คณะผู้แสดง การจ่ายค่าแสดงจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์
ถ้าหากรับงานแสดงนอกสถานที่จะจ่ายค่าแสดงเมื่อการแสดง
เสร็จสิ้น คณะละครราจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวโดยมี
เคารพความเป็นผู้อาวุโสของคณะ มีความรู้สึกเป็นญาติพี่
น้องเพราะได้ผ่านพิธีกรรมการครอบครูในอาชีพซึ่งเป็นส่วน
สาคัญของผู้ประกอบอาชีพละครราไทย คณะผู้ราจะเป็น
ผู้หญิงล้วน แต่แสดงตัวพระ นาง สาหรับผู้เล่นดนตรีไทยจะ
เป็นผู้ชายโดยจะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันผู้ที่ได้รับค่าจ้างสูงสุด
เป็นผู้ราสภาพปัจจุบันคณะละครราในศาลหลักเมืองจะมีงาน
แสดงค่อนข้างน้อย ผู้มาว่าจ้างแก้บนจะเป็นคนกลุ่มเดิมที่เคย
มาขอพรจากองค์เทพในศาลหลักเมืองและขอรับความ
คุ้มครองจากความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมือง คนกลุ่มนี้จะ
มาจ้างคณะละครราไทยถวายปีละครั้ง ส่วนลูกค้ารายใหม่จะ
มาว่าจ้างละครราน้อยมากและไม่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจะมาว่าจ้างราแก้บนเนื่องจากชาวต่างชาติยังไม่
เข้าใจถึงความสาคัญในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองและ
ขององค์เทพทั้ง5องค์ในศาลหลักเมืองคณะละครราและนัก
ดนตรีจะทางานประจาทุกๆวันอาจจะเปลี่ยนตาชื่อเฉพาะ
ของคณะละครราสัปดาห์ละคณะผู้แสดงละครราจะเป็น
ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตเป็นนางราประจาศาลหลักเมืองมายาวนาน
ร่วม30ปีและเป็นกลุ่มที่มีความชานาญในการร้องรากับการ
แสดงลิเก ละครชาตรี ผลจากการที่ผู้มาว่าจ้างละครรา
ค่อนข้างน้อยทาให้เจ้าของคณะละครราต้องหางานภายนอก
มาเป็นรายได้หลักและนาผู้แสดงไปแสดงร่วมกับผู้ราที่ไม่มี
สังกัด ดังเช่น นักศึกษานาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยจะมาร่วม
ราเพื่อความสวยงามในการแสดงนอกสถานที่

อายุ18ปีถึง25ปีและจะมีกลุ่มผู้อาวุโสอายุไม่เกิน35ปีมาเป็น
หัวหน้านารา ผู้ราจะราตามเพลงที่มาจากเสียงดนตรีโดยมิได้
มีการแสดงอื่นๆเช่นการแสดงลิเก ละครชาตรี มาผสมเพื่อ
ความสนุกสนานเช่นการแสดงของคณะละครราประจา
ศาลหลักเมือง
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดารงชีพของคณะละครรา
ไทยประจาศาลหลักเมืองและประจาศาลท้าวมหาพรหมและ
แนวโน้มที่มีต่อการประกอบอาชีพ
ศาลหลักเมืองเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของ
องค์เทพดาคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเมือง ชาวไทยจะไปสักการะ
ในวันขึ้นปีใหม่และชาวไทยเชื่อสายจีนจะมาสักการะในวัน
ตรุษจีนซึ่งในแต่ละปีองค์การทหารผ่านศึกจะจัดพิธีบวงสรวง
หลักเมืองพร้อมทั้งการปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อนาไปมอบ
ให้กับทหารที่ไปรบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลามี
กิจกรรมและวันสาคัญดังกล่าวนี้ คณะละครราจะมีผู้มาจัดรา
แก้บนค่อนข้างมากแต่จากสภาพโดยรวมของการแสดงตลอด
ปี ผู้ราและนักดนตรีจะมีรายได้ค่อนข้างน้อยคนละ300บาท
ต่อวัน

ศาลท้าวมหาพรหมเป็นเทวสถานที่มีผู้มาสักการะ
วันละหลายหมื่นคน ทาการจัดละครรารอบละ5-8นาทีตลอด
วันและกลางคืนในแต่ละวันจะมีการราไม่น้อยกว่า200รอบ
โดยคิดเงินเป็นขั้นต้น 400บาทต่อ5นาทีในแต่วันละครรามี
รายได้หลายหมื่นบาท ซึ่งต้องหักค่าสถานที่40 %ต่อครั้งที่มี
การราแก้บน จากรายได้ที่ค่อนข้างสูงจึงส่งผลให้อาชีพละคร
ราไทยเป็นอาชีพที่มีนักศึกษาวิชานาฏศิลป์และผู้จบนาฏศิลป์
ไทยเลือกที่จะมาเป็นผู้แสดงละครรา ผู้ราจะเป็นสาวสวยและ
ใช้ชุดราไทยตัวพระ ตัวนาง แต่งกายตามเสื้อผ้าราไทยที่เป็น
สภาพการประกอบอาชีพละครราศาลท้าว
ชุดใหม่มีความสวยงามทาให้คุณค่าทางนาฏศิลป์ไทยได้
มหาพรหมในแต่ละวัน นับตั้งแต่การเปิดศาลจะมีผู้คนมา
ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติอีกทั้งร่วมกับบรรยากาศจาก
สักการะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและจัดละครราแก้บน
เสียงดนตรีไทยโดยเฉพาะเสียงระนาคและเสียงกลอง ผู้ราที่
ตลอดกลางวันและกลางคืน คณะละครราจะได้สิทธิ์ในการรับ ศาลท้าวมหาพรหมจะราตามเพลงไทยที่นักดนตรีใช้บรรเลง
งานประจาสัปดาห์ละ2คณะโดยทาการราในกลางวันและรอบ โดยไม่ร่วมกับขับร้องดังเช่นนางราในศาลหลักเมือง
ค่าสลับกันไป ทั้งผู้ราและนักดนตรีต่างมีรายได้ดีโดยเฉพาะ
ผลจากการการสัมภาษณ์ผู้มาสักการะท้าว
นางราจะมีการราเป็นรอบๆละ5นาที 8นาที ผู้ราก็จะได้รับ
ส่วนแบ่งค่าจ้างโดยรวมวันละ2 ,000บาท นางราทุกคนจะ มหาพรหมร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมพบว่าความ
ได้รับคิวราคนละ3สัปดาห์ต่อเดือน ผู้ราส่วนใหญ่เป็นสาวสวย ศรัทธาที่มีต่อองค์ท้าวมหาพรหมและเชื่อว่าองค์เทพในเทวส
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ถานสามารถประทานพรให้กับมนุษย์ตลอดเวลา การจัด
ละครราจะจัดตั้งแต่การบนขอความสาเร็จและการแก้บน
หลังจากประสบความสาเร็จ โดยมีความเชื่อว่าท้าว
มหาพรหมสามารถดลบันดาลความสุขตามความต้องการของ
มนุษย์ได้เพราะท่านมีความเมตตา เมื่อพื้นที่บริเวณด้านหน้า
ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดและอิเซตันได้สร้างเทวรูปพระศิวะ
พระนารายณ์ พระพิฆเนศ จึงทาให้พื้นที่แห่งนี้มีความ
สมบูรณ์แบบในการบูชาเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ได้หลาย
องค์ทาให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้ามาเคารพ
สักการะร่วมกับการบูชาท้าวมหาพรหม โดยเฉพาะกลุ่มชาว
จีนฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี นอกจากนี้บริเวณ
ย่านธุรกิจมีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู้พื้นที่ หลักจาก
สักการบูชาแล้วสามารถเข้าไปพักผ่อนตามอัธยาศัยใน
ห้างสรรพสินค้าได้
อภิปรายผล
งานศึกษาเรื่องนี้มสี มั พันธ์กบั การศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งความเชื่อ ประเพณี
และพิธีกรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์ดาเนินการเพื่อรักษาอานาจ
เหนือธรรมชาติและนาอานาจเหนือธรรมชาติมาให้ความสุข
ตามความต้องการของมนุษย์ ความเชื่อจึงเป็นพลังให้เกิด
พฤติกรรม การประกอบพิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ของการสร้าง
ความความเชื่อเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวคิด V.Tuner
และแนวคิดของ Geertz อีกทั้งมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีการ
จูงใจของมาสโลว์ งานศึกษาในเรื่องนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชวรรณ รัตนพันธ์ (2543)เรื่องพฤติกรรมเครื่องเซ่น
ไหว้และความเชื่อทางศาสนา กรณีศึกษาวัดมังกรกมลลาวาส
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯพบว่าการเซ่นไหว้เป็นเรื่องทางจิตใจ
และเป็นความผูกพันซึ่งจะนาความสาเร็จในอาชีพและ
ความสุขทางใจ หากได้ทาการบนแล้วประสบผลสาเร็จทาการ
เซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยุทธนา วรุณปิติกุล (2541) ศึกษาเรื่อง
พิธีกรรมกินเจในสังคมชาวจีนภาคใต้ :กรณีชาวจีนอาเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พบว่าพิธีกินเจของชาวจีนฮกเกี้ยนใน
ศาลเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของชุนชนซึ่งเปิดโอกาสทางสังคมโดย
ใช้พิธีกรรมเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับคนในสังคม งาน
ศึกษาของเชาวฤทธิ์ เรื่องปราชญ์(2549) ศึกษาเรื่องความเชื่อ
และประเพณีการทาบุญของชาวมุสลิมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กรองแก้ว แสงเพ็ชร (2543) เรื่อง
องค์ประกอบการแสดงลิเกของคณะพรเทพ พรทวี ซึ่งทาการ
รักษาเอกลักษณ์ของการร้องเพลงรานิเกเพื่อใช้ในการแสดง
และสอดคล้องกับการศึกษางานของ กฤชศิกย์ กวีวัจน์
(2548) เรื่องกระบวนการฝึกอบรมหมอศาลเพื่อนอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย บทคัดย่อพบว่า หมอศาลที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
กระบวนการฝึกอบรมและมีคู่มือปฏิบัติจะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการทางานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
งานศึกษาของ เรืองแสง ทองสุขแสงเจริญ(2542) ศึกษาเรื่อง
การรับรู้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานของประชาชนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รับตั้งแต่การเฝ้า
ระวัง การจัดกิจกรรม การจัดเงินสนับสนุน การประสานกับ
ผู้รู้เพื่อการรักอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ชุมชนให้
ความสาคัญสูงสุด งานศึกษาของวินัย หมั่นคติธรรมและ
วิทยา เมฆขา(2549) เรื่องสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัต
กรรมโลหะกรุงรัตนโกสินทร์พบว่าเพศหญิงอายุเฉลี่ย 50 ปี
ขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่ให้ความสาคัญในงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุป
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
ร่วมกัน ความเชื่อเป็นความคิดของมนุษย์โดยสัมพันธ์กับ
ความต้องการในชีวิต เมื่อมนุษย์เป็นชีวิตหนึ่งที่อยู่ภายใต้
อานาจเหนือธรรมชาติ มนุษย์จึงเลือกในการขอรับพรจาก
องค์เทพ ซึ่งความสาคัญที่กล่าวมานี้ส่งผลให้การบูชาองค์ท้าว
มหาพรหมและละครราไทยได้รับความนิยมร่วมกัน ในขณะที่
องค์เทพในศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองมา
ตั้งแต่ครั้งยุคจารีต มีผู้คนให้การสักการะค่อนข้างน้อยและ
ส่งผลกับอาชีพละครราไทย ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของความเชื่อ
ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของบ้านเมืองจึงมิอาจตอบสนองใน
ทันทีทันใดได้ดังเช่นความเชื่อในการขอพรจากเทพเจ้าของ
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งแสดงว่าระบบทุนนิยมและการท่องเที่ยว
มีอิทธิพลด้านการแสดงออกในการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามใน
ด้านความผูกพันภายในกลุ่มนางรา นักดนตรีกับหัวหน้าคณะ
ละครราประจาศาลหลักเมือง ได้คงระบบอาวุโส ระบบเครือ
ญาติแบบไทยมากกว่าการว่าจ้างการราในลักษณะธุรกิจ ของ
คนหนุ่มสาว ดังที่ปรากฏที่ศาลท้าวมหาพรหม ถ้าหากนางรา
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อายุเกิน 45 ปี และรูปร่างไม่เหมาะสมกับการราก็จะถูกเลิก
จ้าง ในขณะที่ละครราประจาศาลหลักเมืองให้โอกาสนางรา
อาวุโสอายุ 75 ปี ซึ่งมีใจรักในอาชีพการราให้คงประกอบ
อาชีพเป็นนางราต่อไป
ข้อเสนอแนะ
คณะละครราประจาศาลหลักเมืองเป็นผู้อาวุโสที่มี
ความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ทั้งร้องและรา การ
แสดงลิเก ละครชาตรี แต่มีรายได้น้อยซึ่งส่วนราชการที่ดูแล
จะต้องจัดสวัสดิการ ด้านการรักษาดูแลสุขภาพ สาหรับละคร
ราศาลท้าวมหาพรหมควรจัดสวัสดิการในด้านการเก็บออม
เงินเพื่อเป็นการสร้างฐานะทางการเงินให้กับผู้ราและนัก
ดนตรีในระยะยาว สาหรับการศึกษาเพื่อการวิจัยสมควร
ศึกษาต้นแบบของละครราไทยและวิถีชีวิตของนางราประจา
เทวสถาน
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Transfer of Knowledge and Local Wisdom on the Production of Teen Chok
Tai-Yuan Fabric in Ratchaburi Province
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี
วรรณา โชคบรรดาลสุข1, กุลยา อนุโลก2 และวรลักษณ์ ทองประยูร3
ABSTRACT1
The research focused on: 1) codifying
the knowledge repository of Teen Chok Tai-Yuan
fabric patterns in Ratchaburi province,
2) transferring the local wisdom on Teen Chok
Tai-Yuan fabric production through the weavers of
new generations. Qualitative research method was
used for data collection and undertaken from
2014 to 2015. The area of the study was in
Tambon Kubue, Donrae, Rang Bue in Ratchaburi
province. The 15 key informants included local
philosopher, primitive Teen Chok weavers, as well
as academic experts in Teen Chok textile. Data
was collected by In-depth Interview, Unstructured
interview, Non-Participant Observation and
Participant Observation. Data analysis was
performed with content analysis and a holistic
synthesis. The finding was discovered that the
original Teen Chok fabric patterns of Thai Yuan in
Ratchaburi consisted of 8 common patterns as
follows: 1) Dok-Sia, 2) Kab, 3) Na-Morn, 4) KhongKheng, 5) Kab-Dok-Khaw, 6) Khong-Kheng-Sorn-Sia,
7) Kab-Sorn-Hak, and 8) Hak-Nok-Khu. Likewise,
those from household of Khun Yai Sorn
Kamlangharn also had 8 patterns, but there was
some difference in the designs and names as seen
in the following list: 1) Sia-Sorn-Hak, 2) Sia-Sorn-Sia,
3) Hak-Sorn-Hak, 4) Khong-Kheng, 5) Na-Morn,
6) Keaw-Sorn-Kab, 7) Sorn-Kb, and 8) Hak-Dam.
The researcher compiled the data of Teen Chok
patterns and kept it systematically in form of a

handbook of Teen Chok Thai-Yuan Fabric
Production in Ratchaburi, and then distributed it
over to all engaging parties. A training course was
held to disseminate the knowledge gaining
through 15 participants of Teen Chok present
weavers in the community. From the result of
satisfaction survey of the participants toward the
course, it was found at a high level, the result
revealed that the participants got greater ability to
weave the standard fabric patterns, more familiar
with patterns until they could recognize the
patterns of Teen Chok fabric.
Keywords: transfer, knowledge, Local wisdom,
Teen-chok Thai-Yuan fabric
บทคัดยํอ
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) รวบรวมองค์
ความรู๎ด๎านลวดลายผ๎าตีนจกไท -ยวนในจังหวัดราชบุรี
2) ทาการถํายทอดภูมิปัญญาการทอผ๎าตีนจกไท -ยวนสูํ
ชํางทอรุํนใหมํ ใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข๎อมูล
ชํวงปี พ.ศ. 2557-2558 พื้นที่ศึกษาคือตาบลคูบัว ดอนแรํ
และรางบัว จังหวัดราชบุรี ผู๎ให๎ข๎อมูลสาคัญ คือปราชญ์
ชาวบ๎าน ชํางทอผ๎าตีนจกรุํนเกํา และนักวิชาการด๎านผ๎า
ตีนจก เก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู๎ให๎ข๎อมูล
สาคัญ ใช๎แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง การสังเกต
แบบไมํมีสํวนรํวมและแบบมีสํวนรํวม วิเคราะห์ข๎อมูลเชิง
เนื้อหาด๎วยการรังสรรค์ข๎อมูลครบทุกประเด็นแบบองค์รวม
ผลการวิจัยพบวํา ลวดลายผ๎าตีนจกซึ่งเป็นลายดั้งเดิมของชาว
ไท-ยวนราชบุรี มี 8 ลายคือ ดอกเซีย กาบ หน๎าหมอน
โก๎งเก๎ง กาบดอกแก๎ว โก๎งเก๎งซ๎อนเซีย กาบซ๎อนหัก
และหักนกคูํ สํวนกลุํมบ๎านคุณยายซ๎อน กาลังหาญ
ลักษณะของลวดลายและการเรียกชื่อลาย มีความแตกตํางกัน
ไปบ๎าง แตํม8ี ลายเชํนเดียวกันได๎แกํ เซียซ๎อนหักเซียซ๎อน
เซีย หักซ๎อนหัก โก๎งเก๎ง หน๎าหมอน เกี้ยวซ๎อนกาบ ซ๎อน
กาบ และหักดาผู๎วิจัยได๎รวบรวมลายกราฟของผ๎าตีนจก แล๎ว
จัดเก็บอยํางเป็นระบบด๎วยการจัดทาเป็นคูํมือการทอผ๎าตีนจก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึ ง
1 โทรศัพท์ 0-8675-7892-6 e- mail: ckwanna@yahoo.com
2 โทรศัพท์ 0-8168-9929-0 e-mail : kunlaya2511@gmail.com
3 โทรศพท์ 0-8148-5686-9 e-mail: maetim2@hotmail.com
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ไท-ยวนราชบุรี เผยแพรํถํายทอดคูํมือไปยังกลุํมคนที่สนใจ
และจัดฝึกอบรมให๎กับชํางทอผ๎าตีนจกรุํนใหมํ จานวน
15 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมในภาพรวม
มีความพอใจอยูํในระดับมาก ผู๎เข๎ารับการฝึก อบรมได๎รับ
ความรู๎ในการทอผ๎าเพิ่มขึ้น สามารถทอผ๎าตีนจกลาย
พื้นฐานได๎ และรู๎จักลวดลายผ๎าตีนจกมากขึ้น
คาสาคัญ : การถํายทอด องค์ความรู๎ ภูมิปัญญา
ผ๎าตีนจกไท-ยวน
บทนา
ผ๎าจกไท -ยวนเป็นผ๎าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็น องค์
ความรู๎และ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่บรรพบุรุษของชาว
ไท-ยวนผู๎สืบเชื้อสายมาจากชาวโยนกเมืองเชียงแสน
แหํงอนาจักรล๎านนา ได๎มีการสืบทอดการทอผ๎าจกมา
หลายชํวงอายุคน ภูมิปัญญาถือวําเป็นปรัชญาชีวิต (เสรี
พงศ์พิศ , 2547) เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การกาหนด
คุณคําและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาช๎านาน
จากพํอแมํปูุยําตายายสูํลูกหลาน จากคนรุํนหนึ่งสูํอีกรุํนหนึ่ง
ชาวไท-ยวน เป็นชนกลุํมหนึ่งที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน
ได๎กํอกาเนิดมาราว 200 กวําปีแล๎ว ครั้งแรกอพยพมาอยูํ
บริเวณฝั่งขวาของแมํน้าแมํกลอง บริเวณบ๎านไรํนที
ตํอมามีการ ขยายครัวเรือนออกไปที่ตาบลคูบัว ดอนตะโก
อํางทอง ดอนแรํ หนองโพ บางกะโด รางบัว บ๎านชัฏใหญํ
รางอาว และนาขุนแสน เป็นต๎น
ในอดีตชาวไท -ยวน สํวนใหญํประกอบอาชีพทา
ไรํทานา ยามวํางนาองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาการทอผ๎าจกที่
ติดตัวมาทอผ๎าซิ่นให๎ลูกสาวและทอผ๎าขาวม๎าให๎ลูกชาย
ถักกระเป๋าลายจกคาดเอวให๎สามี ทอยํามจกเพื่อถวาย
ภิกษุที่เคารพนับถือ หรือทาหมอนหน๎าจกไว๎ใช๎ใน
ครอบครัว การทอเป็นไปตามโอกาสและฤดูกาล เมื่อใด
วํางจากการทานาก็จะลงหูกทอผ๎า ผลงานจึงประณีต
ละเอียดอํอน ทุกตารางนิ้วของผืนผ๎าเกิดจากความตั้งใจ
มุํงมั่นสอดใสํอารมณ์สุนทรียะแหํงศิลป์เพืง่อานทอแกํคนที่
ตนรักและนับถือ ไมํมีการทอผ๎าจกเพื่อการซื้อขาย
ตํอมาเมื่อสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
ลูกหลานรุํนใหมํไมํสนใจการทอผ๎าด๎วยกี่พื้นบ๎านแตํหัน
ไปทางานในโรงงาน และนิยมสวมใสํผ๎าแบบสากล คนที่
เคยทอผ๎าไท -ยวนได๎ก็ลดน๎อยลง เพราะคนแกํทยอย
เสียชีวิตไป เด็กรุํนใหมํไมํสืบสานอนุรักษ์
ในชํวงปี พ.ศ.
2517-2529 องค์ความรู๎ใน ภูมิ
ปัญญาการทอผ๎าจกไท-ยวนได๎รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหมํอีก
ครั้ง โดยอุดม สมพร (2540) จัดประกวดธิดาผ๎าจก

ประกวดผ๎าจกโบราณและแขํงขันทอผ๎าจก อีกทั้งมีการ
จัดตั้งศูนย์สืบทอดศิลปะผ๎าจกราชบุรีขึ้นที่วัดแคทราย
เพื่อรวบรวมผ๎าเกําโบราณไว๎ และ เปิดสอนการทอผ๎าจก
ให๎แกํกลุํมคนที่สนใจ ตํอมา ผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี
เห็นความสาคัญที่จะต๎องชํวยกันฟื้นฟูและสํงเสริมการ
ทอผ๎าจกอยํางจริงจัง จึงได๎จัดสรรงบเพื่อจัดตั้งศูนย์ทอ
ผ๎าขึ้น 3 แหํงที่ตาบลคูบัว รางบัว และ ดอนแรํ อีกทั้ง
มอบหมายให๎โรงเรียนในสังกัดสานักงานประถมศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคในราชบุรีเปิดสอนการทอผ๎าจกไท-ยวน ทั้ง
หลักสูตรระยะสั้นและยาว ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จัดหาวิทยาการ วัสดุฝึก อุปกรณ์ทอผ๎า สอนทอผ๎าให๎แกํ
ชาวบ๎านที่สนใจ ทาให๎องค์ความรู๎ด๎านการทอผ๎าจกที่
กาลังจะศูนย์หายไปได๎กลับคืนสูํลูกหลานชาวไท -ยวนอีก
ครั้งหนึ่ง
อยํางไรก็
ตาม ชํวงที่สํงเสริมให๎มีการฝึกหัดทอผ๎า
ตีนจก มีปัญหาวําเมื่อทอผ๎าจกได๎แล๎ว หาแหลํงจัด
จาหนํายไมํได๎ รวมทั้งราคาผ๎าตีนจกก็ถูกมาก ชํางทอ
ต๎องนาผ๎าไปฝากขายตามศูนย์ทอผ๎า เมื่อขายได๎จึงจะ
ได๎รับเงิน ซึ่งผ๎าบางผืนใช๎เวลาหลายเดือนกวําจะขายได๎
จึงไมํเกิดแรงจูงใจให๎ทาการผลิตเพื่อเป็นอาชีพ ชํางทอที่
เคยได๎รับการฝึกหัดทอผ๎า จึงหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ
แทน องค์ความรู๎ด๎านการทอผ๎าตีนจกจึงเริ่มซบเซาลง
อีกครั้ง สอดคล๎องกับงานศึกษาของ วรรณา
โชคบรรดาลสุข และคณะ (2557) ที่พบวําจานวนคนทอ
ผ๎าตีนจกได๎ลดน๎อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากชํางทอแกํชราลง
และลูกหลานสนใจการผ๎าน๎อยลง การถํายทอดมีแตํเฉพาะ
ในเครือญาติใกล๎ชิดเทํานั้น สํวนงานศึกษาของ เขตรัฐ
พํวงธรรมรงค์(2553) ก็พบวําคนรุํนใหมํไมํให๎ความสาคัญใน
การผลิตผ๎าจก เพราะคําแรงไมํคุ๎มคํา ใช๎เวลาผลิตนาน
ระยะตํอมา
เมื่อผ๎าตีนจกมีคนผลิตได๎น๎อยลง
จึงเกิดกระแสความต๎องการมากขึ้น มีคนไปซื้อหาผ๎าตีน
จกเกําตามหมูํบ๎านมาเก็บสะสมไว๎ บ๎างก็ซื้อมาเพื่อขาย
ตํอ ราคาผ๎าตีนจกรุํนเกําจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ
ครอบครัว
ไท-ยวนที่มีผ๎าตีนจกเกําซึ่งเป็นสมบัติของยายและยํา ถูก
นาออกมาขายจนหมดสิ้น ในที่สุดผ๎าจกเกําก็ขายหมดไป
คนที่เคยทอผ๎าตีนจกได๎ จึงหันกลับมาทอผ๎าตีนจกใหมํ
อีกครั้ง กี่ทอผ๎าที่เคยรกร๎างมานานถูกนามาปัดฝุุน
ซํอมแซมให๎มีสภาพใช๎งานได๎ดี ปัจจุบันผ๎าตีนจกราคา
สูงขึ้น คนรุํนใหมํหันมาสนใจการทอผ๎าตีนจกกันมากขึ้น
คนที่ไมํมีพื้นฐานในการทอผ๎าตีนจก ก็ไปขอให๎ญาติ /
เพื่อนบ๎านชํวยสอนให๎ องค์ความความรู๎เริ่มถํายทอด
ขยายสูํวงกว๎างมากยิ่งขึ้น เมื่อตลาดของผ๎าตีนจกขยาย
วงกว๎างอีก ปัญหาก็ตามมา เพราะมีพํอค๎าคนกลางเข๎า

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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มาในหมูํบ๎าน นาเส๎นไหมเส๎นด๎ายไปจ๎างชํางทอตาม
ใต๎ถุนบ๎านทอให๎ ชํางทอตามบ๎าน จึง ทอตามคาสั่งโดย
ได๎รับคําจ๎างเป็นรายผืน หากทาเสร็จเร็วก็จะได๎รับเงินเร็ว
ดังนั้น ชํางหัดใหมํจะรีบเรํงทอผ๎า เพื่อให๎เสร็จเร็วขายเร็ว
ได๎เงินมาอยํางรวดเร็ว โดยไมํได๎คานึงถึงคุณภาพของผ๎า
สํงผลให๎ผ๎าตีนจกหลายๆ ผืน ที่ทอโดยคนรุํนใหมํ
ลวดลายไมํละเอียดอํอนเหมือนชํางรุํนเกํา ความงดงาม
ของผ๎าตีนจกจึงลดน๎อยลงไป คล๎ายกับการทอผ๎าไหมของ
ชุมชนตาบลโคกงาน จังหวัดศรีสะเกศ ซึ่ง ลออ ไชยโยธา
(2553) ศึกษาแล๎วพบวําคนทอผ๎าไหมที่ชานาญมีน๎อยลง
และการถํายทอดก็มีน๎อย ขาดการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน จากปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงเข๎ามาศึกษา
รวบรวมองค์ความรู๎ด๎านลวดลายผ๎าตีนจกและการทอผ๎า
ตีนจก นามา วิเคราะห์สังเคราะห์ จัดทาเป็นหมวดหมูํ
แล๎วจัดเก็บอยํางเป็นระบบ ทาการเผยแพรํและถํายทอด
องค์ความรู๎ในการทอผ๎าตีนจกให๎แกํกลุํมคนที่สนใจ เพื่อ
สร๎างชํางทอผ๎าตีนจกรุํนใหมํขึ้นมาทดแทนชํางรุํนเกําที่
แกํชราลง เป็นการสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ๎า
ตีนจกของชาวไท-ยวนราชบุรีให๎ดารงอยูํตํอไป
งานวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการความรู๎ (knowledge management : KM) มา
เป็นกรอบแนวคิดในการทาวิจัย ซึ่ง Marquardt (1996)
ได๎ เสนอตัวแบบเชิงระบบของการจัดการความรู๎ไว๎ 6
ขั้นตอน ได๎แกํ 1) มีการแสวงหาความรู๎ (acquisition) จาก
แหลํงภายในองค์กรและนอกองค์กร 2) มีการสร๎างสรรค์
ความรู๎ ( creation) ขึ้นใหมํ อาจได๎ความรู๎ที่เกิดจาก
สมาชิกขององค์กรค๎นพบแนวทางได๎เอง การรวบรวม
และสังเคราะห์ความรู๎ที่มีอยูํเข๎าด๎วยกัน หรือนาความรู๎ที่
องค์กรมีอยูํผนวกเข๎ากับความรู๎ของแตํละบุคคลเพื่อให๎
เกิดเป็นความรู๎ใหมํ 3) มีการจัดเก็บ ความรู๎ ( storage)
ไว๎อยํางเป็นระบบ สามารถนามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องและ
รวดเร็ว 4) มีการวิเคราะห์และทาเหมืองความรู๎ ( analysis
and data mining) 5) มีการถํายโอนและเผยแพรํความรู๎
(transfer and dissemination) อยํางทั่วถึงและรวดเร็ว
6) มีการประยุกต์ใช๎และการทาให๎ข๎อมูลถูกต๎องและ
เที่ยงตรง (application and validation)
ในขณะที่ สมชาย นาประเสริฐชัย (2558) ได๎
อธิบายกระบวนการพัฒนาความรู๎ผําน กระบวนการ SECI
ของ Ikujiro Nonaka ซึ่งกระบวนการจัดการความรู๎มี 6
ขั้นตอนเชํนเดียวกัน ได๎แกํ 1) องค์กรต๎องมีการกาหนด
ความรู๎ ( identification) กํอนวําองค์กรต๎องการความรู๎
แบบใด 2) ทาการแสวงหาความรู๎ ( acquisition) จาก
ภายนอกองค์กร 3) พัฒนา/สร๎าง /บูรณาการความรู๎

(development/creation/integration) มีการนา
ความรู๎นั้นมาพัฒนา สร๎างและบูรณาการความรู๎ ผําน
กระบวนการ SECI ของศาสตราจารย์อิคุจิโระ โนนากะ
(Ikujiro Nonaka) ได๎แกํ socialization คือการแลกเปลี่ยน
ผํานกระบวนการทางสังคม เชํน การอยูํในสิ่งแวดล๎อม
เดียวกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนและสร๎างความรู๎แฝงในระดับ
บุคคล externalization คือการสกัดความรู๎ออกจากตัว
บุคคล เป็นการเปลี่ยนความรู๎แฝงที่อยูํในตัวบุคคล ให๎
กลายเป็นความรู๎แบบชัดแจ๎งที่สามารถถํายทอดและจัดเก็บ
ได๎ combination เป็นการบูรณาการความรู๎ชัดแจ๎งเข๎า
ด๎วยกัน internalization เป็นการประยุกต์ความรู๎ชัดแจ๎ง
ให๎กลายเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือปรับปรุงให๎เกิด
คุณคําเพิ่มขึ้น ในกระบวนการนี้กํอให๎เกิดความรู๎แฝง
เพิ่มขึ้น
อีก 4) การถํายทอดแบํงปัน เผยแพรํและแลกเปลี่ยนความรู๎
(transfer/sharing/dissemination/distribution) เป็นการ
ถํายทอดความรู๎แฝงและความรู๎แบบชัดแจ๎ง จากต๎นทางไป
ยังปลายทาง 5) การประยุกต์ใช๎ความรู๎และนาความรู๎
กลับมาใช๎ใหมํ (apply/utilization/reuse) 6) มี การ
จัดเก็บ /รักษา /ปรับปรุง /ตรวจสอบความรู๎
( storage/maintenance/update/verification) ให๎มี
ความถูกต๎องและทันสมัยอยูํตลอดเวลา
ในสํวนของงานวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
ความรู๎และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ ร๎อย
ขวัญพุทธ มุํงมาจน และ ทวีศักดิ์ วังไพศาล ( 2556) ได๎
ศึกษา การบูรณาการรูปแบบองค์ความรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
พบวํา โรงเรียนเป็นแหลํงของความรู๎ วัดเป็นแหลํงของ
ภูมิปัญญา บ๎านเป็นได๎ทั้งแหลํงความรู๎และแหลํงภูมิ
ปัญญา การถํายทอดการเรียนรู๎ คือเรียนรู๎จากคาสอน
ของศาสนา การเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหวํางคนในชุมชน เรียนรู๎
จากพิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม บุญธรรม กันยา
(2555) ได๎ศึกษา กระบวนการอนุรักษ์ผ๎าทอพื้นบ๎านใน
ชุมชนตาบลน้าอําง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบวํา
การจะอนุรักษ์เพื่อรักษาให๎คงอยูํ การทอผ๎าต๎องไมํเอา
ลายของที่อื่นมาปน ต๎องให๎มีการแตํงกายด๎วยผ๎าทอ
พื้นบ๎านในชุมชน มีการปลูกฝังและสํงเสริมให๎เด็กรุํนใหมํ
เข๎าใจและรักในประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ๎าน ต๎องมีการ
บรรจุเรื่องการทอผ๎าไว๎ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในท๎องถิ่น มีการจัดตั้งกลุํม /ศูนย์รับซื้อผ๎าทอ
และหาตลาดให๎ มีสถานที่เพื่อจัดเป็นศูนย์ในการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับลูกหลาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู๎ด๎านลวดลายผ๎าตีนจก
ไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี
2. เพื่อทาการถํายทอดภูมิปัญญาการทอผ๎าตีนจก
ไท-ยวนสูํชํางทอรุํนใหมํ

เสรี เพิ่มชาติ และคณะ (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง
การจัดการความรู๎เพื่อสร๎างสรรค์คุณคําผ๎าจกราชบุรี
พบวํา รูปแบบของผ๎าจกมีการเปลี่ยนไปตามวัสดุและ
ความต๎องการ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้น
ปัญหาที่พบได๎แกํ วัสดุราคาแพง ไมํมีคนทอผ๎า ขาดการ
รวมตัวเป็นเครือขํายตํางคนตํางทา คูํแขํงแหลํงผลิตมี
มากขึ้น ไมํมีนโยบายสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ผ๎าจกยังเป็นที่ต๎องการของคนเฉพาะกลุํมแม๎จะมีราคา
แพง รูปแบบการสร๎างสรรค์คุณคําผ๎าจกราชบุรีคือ ต๎องมี
การรํวมมือกันทุกฝุาย เป็นชุมชนคนอนุรักษ์ เน๎นการ
เรียนรู๎สูํคนรุํนใหมํ สํงเสริมให๎มีการใช๎ผ๎าจกและจัด
กิจกรรมแพรํหลายอยํางตํอเนื่อง วรรณา โชคบรรดาลสุข
และคณะ(2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การ
แขํงขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค์สาหรับผ๎าทอ
พื้นเมืองในจังหวัดราชบุรี พบวํา การผลิตผ๎าจกไท -ยวน
ผลิตได๎น๎อยลงเพราะชํางทอแกํชราลง ลูกหลานสนใจ
การทอผ๎าน๎อยลง ชํางทอผ๎ารุํนใหมํขาดความรู๎ด๎าน
ลวดลายผ๎าจก ชอบทอลวดลายงํายๆ ความละเอียดอํอน
ลดลง ราคาผ๎าสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีพํอค๎าคนกลางแยํง
กันซื้อผ๎า ชํองทางการจัดจาหนํายแคบ การใช๎เทคโนโลยี
เพื่อการประชาสัมพันธ์มีน๎อย กลยุทธ์การแขํงขันของผ๎า
ไท-ยวนคือ สถาบันการศึกษา ชํวย จัดเก็บองค์ความรู๎
ลวดลายผ๎าจกโบราณ เผยแพรํองค์ความรู๎ที่ถูกต๎องสูํชําง
ทอรุํนใหมํพร๎อมทั้งสร๎างชํางทอรุํนใหมํ
และปลูก
จิตสานึกสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ๎าตีนจก
จากการทบทวนงานวรรณกรรมและแนวคิด
ทฤษฎีที่ผํานมา ผู๎วิจัยได๎ประยุกต์แนวคิดเรื่องการ
จัดการความรู๎ ตามแนวคิดของ Marquardt (1996)
และ สมชาย นาประเสริฐชัย (2558) มาใช๎กับงานวิจัยนี้
คือการแสวงหาความรู๎ (knowledge acquisition) ด๎วย
การรวบรวมลวดลายผ๎าตีนจกโบราณและวิธีการทอผ๎า
ตีนจกจากนักวิชาการด๎านผ๎า ปราชญ์ชาวบ๎านที่เป็นชําง
ทอผ๎าตีนจกรุํนเกํา นามา พัฒนา /บูรณาการจัดเป็น
หมวดหมูํ (knowledge Creation/integration) แล๎ว
ทาการจัดเก็บองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบ ( knowledge
storage) ในรูปแบบของเอกสารคูํมือการทอผ๎าตีนจก
จากนั้นทาการถํายทอด /เผยแพรํความรู๎ (knowledge
transfer/dissemination) ด๎วยการแจกจํายเอกสารไป
ยังกลุํมคนที่สนใจ เผยแพรํบนเว็บไซต์ และจัดฝึกอบรม
การทอผ๎าตีนจกแกํกลุํมคนที่สนใจ เพื่อสร๎างชํางทอผ๎า
ตีนจกรุํนใหมํขึ้นมา

ระเบียบวิธวี ิจัย
การดาเนินการวิจัยใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่
ศึกษาหรือผู๎รู๎หลัก คือ ตาบลดอนแรํ รางบัว และคูบัว
จังหวัดราชบุรี มีผู๎ให๎ข๎อมูลสาคัญkey
( informants) จานวน
15 คน ได๎แกํ ปราชญ์ชาวบ๎านรุํนเกําที่รู๎จักลวดลายผ๎าตีนจก
โบราญ ชํางทอผ๎ารุํนเกําที่สามารถทอผ๎าตีนจกได๎ดี และ
นักวิชาการด๎านผ๎าตีนจกไท-ยวน ราชบุรีลักษณะของข๎อมูล
เป็นบทถอดเทปจากการไปสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depthinterview) กับผู๎ให๎ข๎อมูลสาคัญ การจดบันทึกจากสิ่งที่
สังเกตได๎ จากภาพถําย และอุปกรณ์ในการทอผ๎าตีนจก
รวบรวมข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง จากการ
สังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (non-participant observation)
และการสังเกตแบบมีสํวนรํวมparticipant
(
observation) มี
การตรวจสอบคุณภาพข๎อมูลแบบสามเส๎า (triangulation)
โดยตรวจสอบความเชื่อถือได๎ของข๎อมูลจากการสังเกต จาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง จากวิธีการ และจากข๎อมูลเชิงประจักษ์
วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการรังสรรค์ข๎อมูล ( constructivism)
ครบทุกประเด็นแบบองค์รวม(holistic)
สาหรับการถํายทอดภูมิปัญญาผ๎าตีนจก ผู๎วิจัยได๎
รวบรวมลวดลายของผ๎าตีนจกและวิธีการทอผ๎าตีนจก นามา
จัดหมวดหมูํแล๎วจัดพิมพ์เป็นเอกสารคูํมือการทอผ๎าตีนจก
จานวน 200 เลํม (ผลิตจากโรงพิมพ์ด๎วยกระดาษสี) จากนั้น
นาไปเผยแพรํให๎กับชาวบ๎านที่สนใจ ศูนย์ทอผ๎า โรงเรียนที่มี
การสอนทอผ๎าในระดับพื้นฐาน อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมการ
ทอผ๎าตีนจกให๎แกํชาวบ๎านที่สนใจ จานวน
15 คน โดยใช๎เวลา
ฝึกอบรม 4 วัน จานวน 25 ชั่วโมง มีวิทยากรฝึกอบรม2 คน
คือ อาจารย์สอนทอผ๎าตีนจกของโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
1 คน และปราชญ์ชาวบ๎านที่มีฝีมือในการทอผ๎าตีนจกอีก
1 คน ใช๎โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวเป็นสถานที่ฝึกอบรมการทอ
ผ๎าตีนจก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีการสอนทอผ๎าจก
ระดับพื้นฐานอยูํแล๎ว จึงมีกี่ทอผ๎า และอุปกรณ์อื่นๆ พร๎อม
สาหรับกลุํมผู๎เข๎ารับการอบรม ผู๎วิจัยได๎ประสานงานไปยัง
ผู๎นาชุมชน คือนายกองค์การบริหารสํวนตาบลรางบัว ให๎ชํวย
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครคนที่สนใจมาเข๎ารํวมการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้
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ผลการวิจัย
1. องค์ความรู๎ด๎านลวดลายผ๎าตีนจกไท-ยวนใน
จังหวัดราชบุรี
อุดม สมพร (2540) ซึ่งเป็นลูกหลานไท -ยวน
ทํานหนึ่ง ได๎ทาการรวบรวมลายผ๎าจกโบราญของชาวไทยวนที่อพยพมาอยูํราชบุรี แล๎วนาภูมิปัญญาการทอผ๎า
ตีนจกมาถํายทอดสูํลูกหลานนับถึงชํวงปี 2537 มีจานวน
8 ลาย คือ 1) ดอกเซีย 2) กาบ 3) หน๎าหมอน 4)
โก๎งเก๎ง 5) กาบดอกแก๎ว 6) โก๎งเก๎งซ๎อนเซีย 7) กาบ
ซ๎อนหัก 8) หักนกคูํ ตํอมาในปี 2538 อาจารย์อุดม
สมพร ได๎ออกแบบลายผ๎าตีนจก ขึ้น ใหมํ เป็น ลายที่ 9
ชื่อ ลายแคทราย (มีรูปทรงเหมือนดอกแคทราย)
ในชํวงปี 2556-2558 เมื่อผู๎วิจัยเข๎าไปศึกษา
สภาพการทอผ๎าตีนจกของชํางทอผ๎าในตาบลคูบัว พบวํา
กลุํมบ๎านคุณยายซ๎อน กาลังหาญ นับเป็นตระกูลชํางทอ
ผ๎าตีนจกไท -ยวนที่มีฝีมืออีกกลุํมหนึ่ง มีการออกแบบ
ลวดลายผ๎าได๎ 8 ลายเชํนเดียวกัน ลักษณะของลวดลาย
จะคล๎ายคลึงกับกลุํมอื่นๆ แตํการเรียกชื่อลายแตกตําง
ออกไปบ๎าง ได๎แกํ 1) เซียซ๎อนหัก 2) เซียซ๎อนเซีย
3) หักซ๎อนหัก 4) โก๎งเก๎ง 5) หน๎าหมอน 6) เกี้ยวซ๎อนกาบ
7) ซ๎อนกาบ และ 8) หักดา เป็นต๎น
ในชํวงที่ 2536-2538 ผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี
เข๎ามาฟื้นฟูและสํงเสริมการทอผ๎าจกอยํางจริงจัง ได๎
มอบหมายให๎โรงเรียนในสังกัดสานักงานประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรีเปิดสอนการทอผ๎าตีนจกระดับพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัดหาวิทยาการ วัสดุฝึก
และอุปกรณ์ทอผ๎า สอนให๎แกํกลุํมชาวบ๎านที่สนใจ มี
อาจารย์สมบุญ คายอด ปราชญ์ชาวบ๎านเป็นวิทยากร
สอนทอผ๎าตีนจกให๎ โดยอาจารย์สมบุญ คายอด ได๎นา
ผ๎าซิ่นเกําๆ ของแมํของยายและของเพื่อนบ๎านที่แขวน
อยูํตามรั้วบ๎าน มาแกะลายตีนจกแล๎วระบายลงใน
กระดาษกราฟ ทาให๎ได๎ลายผ๎าตีนจกที่จัดเก็บอยูํใน
กระดาษ (ชาวบ๎านเรียก โฉนด) สะดวกที่จะนาไปสอน
และถํายทอดให๎กับผู๎เรียนได๎ครั้งละหลายๆ คน จึง
นับเป็นบุคคลแรกๆ ที่ทาให๎องค์ความรู๎ด๎านลวดลายผ๎า
ตีนจกที่ฝังลึกอยูํในตัวคน (tacit knowledge) ถูกนา
ออกมา เผยแพรํ เป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง ( explicit
knowledge) โดยแกะลวดลายผ๎าตีนจกออกมาเป็น
กราฟที่คนอํานสามารถเข๎าใจได๎โดยทั่วไป (ในอดีตการ
ถํายทอดการทอผ๎าตีนจกใช๎ปากตํอปาก และจกผ๎าให๎ดู)

ลวดลายผ๎าจกไท -ยวนราชบุรีแบํงกลุํมลายได๎ 2
ประเภท คือลายหลักและลายประกอบ
1) ลายหลัก เป็นลายขนาดใหญํที่ใช๎จกอยูํตรง
กลางของตีนจก เชํน ลายดอกเซีย ลายหน๎าหมอน ลาย
เกี้ยว ซ๎อนกาบ ลายหักซ๎อนหัก หักนกคูํ หรือหักดา
เป็นต๎น
2) ลายประกอบ ได๎แกํ ลายที่มีขนาดเล็กกวํา
ลายหลัก ลายประกอบจะถูกจัดตาแหนํงให๎อยูํ 2 ข๎าง
ของลายหลัก ข๎างละเทําๆ กัน เชํน ลายขอประแจ ดอก
แก๎ว มะลิเลื้อย กูด ขอเหลียว ต๎นไม๎ นกคูํกินน้ารํวม
เต๎า ม๎า คน หนามเตย และสะเปา เป็นต๎น
เมื่อผู๎วิจัยเข๎าไปเก็บข๎อมูล ได๎ทาการรวบรวม
ลายกราฟของการทอผ๎าตีนจก ซึ่งชาวบ๎านเรียกโฉนด
ลาย (เป็นกระดาษขาวที่ระบายสีตามลวดลาย ) จานวน
9 ลาย (ลายหลัก) นามาจัดพิมพ์ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อยํางสวยงาม แตํสาหรับบางลายที่ชํางทอ
ผ๎าไมํเคยแกะลายออกมาเป็นกราฟ เชํน ลวดลายของ
กลุํมบ๎านคุณยายซ๎อน กาลังหาญ ผู๎วิจัยจาเป็นต๎องสั่งซื้อ
ผ๎าตีนจก แล๎วนาไปให๎ปราชญ์ชาวบ๎านชํวยแกะออกมา
เป็นลายกราฟ เชํน ลายเกี้ยวซ๎อนกาบ เป็นต๎น
รูปแบบของลวดลายในผ๎าตีนจก จะเอามาจาก
สิ่งที่อยูํรอบๆ ตัวซึ่งพบเห็นได๎ในวิถีชีวิตประจาวัน เชํน
ลายนกคูํ กาบของต๎นไผํ ยอดผักกูด ต๎นไม๎ และ
มะลิเลื้อย เป็นต๎น
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ลายโก๎งเก๎ง มีลักษณะเป็นเส๎นทามุมสามเหลี่ยมตํอๆ กัน มีลายกูด
อยูํในเส๎นสามเหลี่ยม สาเหตุที่เรียกวําโก๎งเก๎ง เพราะวํามีลักษณะเก๎ๆ กังๆ

ภาพ 1 ลายโก๎งเก๎ง
ลายโก๎งเก๎งซ๎อนเซีย เป็นลายผสมระหวํางลายโก๎งเก๎งและ
ลายดอกเซีย มีลักษณะเป็นเส๎นทามุมสามเหลี่ยมตํอๆ กัน
โดยมีลายกูดอยูํในเส๎นสามเหลี่ยม และซ๎อนอยูํกับลายเซีย

ภาพที่ 2 ลายโก๎งเก๎งซ๎อนเซีย
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ลายกาบ มีลักษณะเหมือนขนมเปียกปูน ด๎านในมีลักษณะ
คล๎ายกับกาบของลาไม๎ไผํและมีนก 4 ตัวอยูํในรัง

ภาพ 3 ลายกาบ
ลายเกี้ยวซ๎อนกาบ เป็นลายบ๎านคุณยายซ๎อน กาลังหาญ
มีลักษณะเหมือนขนมเปียกปูน ด๎านนอกจกเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
ด๎านในเป็นลายกาบและมีนก 4 ตัวอยูํในรัง

ภาพ 4 ลายเกี้ยวซ๎อนกาบ
กาบซ๎อนหัก เป็นลายกาบผสมกับลายหัก รูปทรงเหมือน
ขนมเปียกปูน ด๎านนอกเป็นลายหัก ที่เรียกวําลายหักเพราะ
มีลักษณะหักๆ งอๆ ด๎านในเป็นลายกาบ และมีนก 4 ตัวอยูํในรัง

ภาพ 5 ลายกาบซ๎อนหัก
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ลายกาบดอกแก๎ว รูปทรงลักษณะเหมือนขนมเปียกปูน
ด๎านในมีนก 2 ตัว และดอกแก๎ว ด๎านนอกเป็นลายกาบ

ภาพ 6 ลายกาบดอกแก๎ว

ลายดอกเซีย รูปทรงลักษณะเหมือนขนมเปียกปูน ด๎านนอกจะมีเส๎น
ขีดสั้นและขีดยาวสลับกันไป ด๎านในเป็นลายกูด (คล๎ายยอดของใบผักกูด)

ภาพ 7 ลายดอกเซีย
ลายหน๎าหมอน รูปทรงลักษณะเหมือนขนมเปียกปูน
ด๎านในเป็นลายกูด
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ภาพ 8 ลายหน๎าหมอน
ลายหักนกคูํ เป็นลายผสมมีลายหักกับลายกูดผสมกัน
รูปทรงเหมือนขนมเปียกปูน ด๎านในเป็นลายกูด มีนกคูํอยูํ
ตรงกลาง ด๎านนอกเป็นลายหัก

ภาพ 9 ลายหักนกคูํ
แบบมีสํวนรํวม พบวําผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมบางสํวนมีพื้น
ฐานความรู๎ในการทอผ๎าตีนจกได๎ 1 ลาย บางสํวนทอเป็น
แคํลายประกอบเล็กๆ และบางสํวนไมํมีพื้นฐานในการ
ทอเลย สํวนใหญํจะรู๎จักแคํลายเล็กๆ บางลายก็เรียกชื่อ
ไมํถูกต๎อง การมาเข๎ารับการฝึกอบรมทาให๎รู๎จักลวดลาย
มากขึ้น เรียกชื่อลายได๎ถูกต๎อง มีความรู๎เพิ่มขึ้น สามารถ
ทอผ๎าตีนจกลายพื้นฐานได๎และสามารถอํานลายผ๎าตีนจก
อื่นๆ ที่เป็นลายกราฟได๎ จากการประเมินความพึงพอใจ
โดยใช๎แบบประเมินคํา (rating scale) 5 ระดับ พบวํา
โดยภาพรวมแล๎วผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
อยูํระดับมาก เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําวิทยากรมี
ความสามารถสอนการทอผ๎าให๎เข๎าใจได๎มาก เป็นอันดับ
1 รองลงมาคือสถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก
จานวนชั่วโมงที่อบรมก็มีความเหมาะสมมาก
ได๎รับความรู๎จากการมาอบรมทอผ๎ามาก กี่ทอผ๎า
เส๎นด๎ายไหม จัดเตรียมไว๎อยํางเพียงพอ
ปัญหาของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้พบวํา ผู๎เข๎า
รับการอบรมบางสํวนมีเวลาไมํเพียงพอที่จะอยูํฝึกอบรม
จนครบหลักสูตร บางคนมีพื้นฐานในการทอผ๎าตีนจกได๎
บ๎างแล๎วก็ไมํสนใจที่จะอยูํฝึกอบรมจนครบหลักสูตร
ประกอบกับกี่ทอผ๎ามีขนาดเล็ก เส๎นด๎ายยืนเล็กและถี่
เกินไป จึงเป็นปัญหาสาหรับผู๎สูงอายุ สายตามองไมํเห็น
เส๎นด๎าย จึงไมํสามารถอยูํฝึกอบรมจนครบหลักสูตรได๎

2. การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจก
ไท-ยวนสู่ช่างทอรุ่นใหม่
ผู๎วิจัยเข๎าไปสารวจและเก็บข๎อมูลจาก
ปราชญ์ชาวบ๎าน ชํางทอผ๎าตีนจกรุํนเกํา และนักวิชาการ
ด๎านผ๎าตีนจก รวบรวมลวดลายผ๎าตีนจกโบราญ ซึ่งเป็น
ลายหลัก จานวน 9 ลาย และลายประกอบ 4 ลาย
นามาบูรณาการจัดหมวดหมูํ
จัดพิมพ์ด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และจัดเก็บอยํางเป็นระบบ โดยจัดทาเป็น
เอกสารคูํมือการทอผ๎าตีนจก จานวน 200 เลํม (ผลิต
จากโรงพิมพ์ด๎วยกระดาษสี) จากนั้นนาไปเผยแพรํให๎กับ
กลุํมชาวบ๎านที่สนใจ ศูนย์ทอผ๎า โรงเรียนที่มีการสอนทอ
ผ๎าจกระดับพื้นฐาน และเผยแพรํผํานสื่ออินเทอร์เน็ต อีก
ทั้งมีการจัดฝึกอบรมการทอผ๎าตีนจกให๎แกํชาวบ๎านที่
สนใจ จานวน 15 คน ใช๎เวลาฝึก 4 วัน จานวน 25
ชั่วโมง โดยใช๎โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวเป็นสถานที่ฝึก
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีการสอนทอผ๎าจกระดับพื้นฐาน
อยูํแล๎ว มีกี่ทอผ๎าและอุปกรณ์ทอผ๎าพร๎อม มีวิทยากร
ฝึกอบรม 2 คน เป็นอาจารย์สอนทอผ๎าตีนจก 1 คนและ
เป็นปราชญ์ชาวบ๎านที่มีฝีมือในการทอผ๎าตีนจกอีก 1 คน
ผลการจัดฝึกอบรม
การทอผ๎าตีนจก มีผสู๎ นใจ
เข๎ารับฝึกอบรมเป็นหญิง 14 คน เป็นชาย 1 คน อายุ
มากที่สุด 53 ปี อายุน๎อยที่สุด 12 ปี สํวนใหญํมีอายุเกิน
40 ปีขึ้นไป จากการสัมภาษณ์พูดคุย และการสังเกต
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มีการลงทะเบียนผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม พร๎อมแจกคูํมือการทอผ๎าตีนจกคนละ 1 เลํม

ภาพ 10 บรรยากาศการจัดฝึกอบรมทอผ๎าตีนจก โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว จ.ราชบุรี
สรปุและอภิปรายผลการวิจัย
ในอดีตการถํายทอดภูมิปัญญาการทอผ๎าตีน
จกไท -ยวน เป็นการถํายทอดกันเองภายในครอบครัว
จากยายสูํแมํ จากแมํสูํลูกสูํหลาน สอนด๎วยวิธีการบอก
ปากตํอปากและจกผ๎าให๎ดู เป็นการทอเพื่อให๎สมาชิกใน
ครอบครัวสวมใสํ ทอให๎กับคนที่รักและนับถือ ไมํได๎ทอ
เพื่อการซื้อขาย ผู๎ทอจึงใสํความรักความตั้งใจลงไปบน
ผืนผ๎าทุกตารางนิ้ว สอดคล๎องกับแนวคิดการสร๎างและ
พัฒนาความรู๎ผํานกระบวนการ SECI ของ IKuJiro
Nonaka (สมชาย นาประเสริฐชัย , 2558) ที่กลําววํา
socialization เป็นกระบวนการสร๎างความรู๎จากการ
แลกเปลี่ยนผํานกระบวนการทางสังคม เชํน การอยูํ
รํวมกัน กระบวนการนี้กํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและ
สร๎างความรู๎แฝงในระดับบุคคล ในปัจจุบันการถํายทอด
ขยายวงกว๎างขึ้น ไมํได๎มีการถํายทอดอยูํเฉพาะเครือญาติ
ภายในครอบครัวเทํานั้น แตํยังมีการถํายทอดออกสูํ
ภายนอก เชํน มีการสอนทอผ๎าจกระดับพื้นฐานใน
โรงเรียน พํอค๎าคนกลางสอนทอผ๎าให๎กับลูกน๎องที่รับจ๎าง
ผลิต มีการสกัดองค์ความรู๎ลวดลายผ๎าตีนจกออกมาเป็น
ลายกราฟ เพื่องํายตํอการจดจาและถํายทอดได๎
กว๎างขวาง สอดคล๎องกับแนวคิดของ IKujiro Nonaka
(สมชาย นาประเสริฐชัย , 2558) วําเป็น การเปลี่ยนรูป
จากความรู๎แฝงที่อยูํในตัวบุคคล ให๎กลายเป็นความรู๎แบบชัด
แจ๎งที่สามารถถํายทอดและจัดเก็บได๎ คือมีการสกัดองค์
ความรู๎ด๎านลวดลายผ๎าตีนจกออกมาเป็นลายกราฟ ที่

ชํางทอทุกคนเมื่อเห็นกราฟก็จะทอได๎ และสอดคล๎องกับ
งานศึกษาของ ร๎อยขวัญพุทธ มุํงมาจน และ ทวีศักดิ์
วังไพศาล (2556) ที่พบวํา การถํายทอดการเรียนรู๎ คือ
การเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันระหวํางคนในชุมชน
สาหรับโครงการฝึกอบรม พบ
ปัญหาวําผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรมบางคนที่มีพื้นฐานการทอผ๎าตีนจกมาบ๎าง
แล๎วไมํอยูํฝึกอบรมจนครบหลักสูตร อาจเป็นเพราะการ
ฝึกอบรมเป็นการสอนแคํลายพื้นฐานเทํานั้น ซึ่งเป็น
ความรู๎ที่ทาเป็นอยูํแล๎ว
สอดคล๎องกับ ที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ได๎พูดถึง
จิตวิทยาในการสร๎างแรงจูงใจ วําการสร๎างแรงจูงใจให๎
บุคคลเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี ก็ตํอเมื่อความรู๎นั้นมีความ
เหมาะสมกับระดับการเรียนรู๎ของตนเอง สํวนการที่ผู๎เข๎า
รับการอบรมบางคนไมํมีเวลาวํางเพียงพอที่จะอยูํฝึกอบรม
ให๎ครบหลักสูตร บางคนมีปัญหาด๎านสายตาจึงฝึกอบรม
ตํอไมํได๎ เนื่องจากอุปกรณ์กี่ทอผ๎า เส๎นด๎ายยืนมีขนาดเล็ก
และถี่เกินไป จึงเป็นปัญหาสาหรับผู๎ใหญํที่มีอายุมาก
สอดคล๎องกับ พะยอม วงศ์สารศรี(2545) ที่กลําววํา การ
ฝึกอบรมจะประสบความสาเร็จ บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
ไว๎ ผู๎รับการฝึกอบรมจะต๎องมีความพร๎อมและมี
ความสามารถที่จะรับความรู๎ใหมํๆ การเตรียมอุปกรณ์
อยํางพร๎อมเพรียงและเหมาะสมยํอมชํวยให๎การฝึกอบรม
ประสบความสาเร็จได๎
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สรุปได๎วํา การจะถํายทอดองค์ความรู๎ใดๆ
ลงไป ต๎องเป็นความรู๎ที่กลุํมเปูาหมายต๎องการพอดี และ
ถํายทอดลงไปในชํวงเวลาที่เหมาะสม ทันความต๎องการ
อีกทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือตํางๆ ในการฝึกต๎องมีพร๎อมเพียง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
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The Creation of Thai Classical Dance: PlengSamur in the Role of Characters
แนวทางการสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลงเสมอตามสภาพของตัวละคร
สุภาวดี โพธิเวชกุล
Abstract
This research aimed to study
background, occasions of the use of Samur
songs in Thai dance, the dance approach of
Samur Pak songs according to dramatic
characters and then find out a guide to creating
dance for Samur songs according to dramatic
characters. The dance has been carried on and
created by the Fine Arts Department artists and
has also been performed continuously. The
research methodology included literature
review, interviews and observation, combining
with this researcher’s personal experience with
Thai dance for more than 30 years. The study
found that Samur song is a short Nah-Pat song
using a particular Nah-Tub. In general, there are
9 rhythms, called Mai-Dern 5 and Mai-Lah4,
consisting of 2 song types: Samur Thai and
SamurPhasa containing 5 songs, namely Samur
Mon, SamurBurma, SamurLaos, SamurKag and
Samur Java. The songs have been used in 2
ways: the use of Thai music and theatrical use,
which is to use the songs when characters are
travelling in a short distance. The components
of Samur-song dance includes2 types of
costumes: Thai dance’s traditional costumes and
costumes according to nationalities. The musical
instruments are Pi-Pat instruments plus
KrongPhasa instruments using for various
national characters. The dance creation can be
considered in 4 aspects: 1) Direction: the use of
various directions, including turning around of

the body; 2) The Dance Patterns: there are 2
styles, first is Thai style pattern - consisting of
Mae Tah in Mae Bot songs (standard patterns),
the combinations of two hand-patterns in
making 1 posture and using particular costumes,
second style comprises other nations’dance
manners; 3) The use of body: basically moves in
Thai style yet some additional techniques are
used for SamurPhasa dance, which are Yo-Tua
(leaning the body), Tee-Lai (moving the
shoulders), shifting body weight, all of which
techniques make the dance conveys other
nations’ styles; 4) the most strict rule in creating
the Samur dance is to follow the rhythms: Mai
Dern and MaiLah.The creation of the Samur song
dance is regarded as innovation in Thai dance
field. Therefore, the way of creating Samur song
dance could be another guideline for future Thai
dance creation.
Keywords: A Guide to Creating Thai Dance
,Samur Songs According to Dramatic Characters
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มา โอกาส
การใช้เพลงเสมอประกอบการแสดงวิธีการราและแนว
ทางการสร้างสรรค์เพลงเสมอตามสภาพตัวละครที่สืบทอด
และสร้างสรรค์โดยศิลปินกรมศิลปากร และยังคงนาออก
แสดงเผยแพร่อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันโดยการศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และจาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัย ผลการวิจัยพบว่า
เพลงเสมอ
เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีขนาดสั้น ใช้หน้าทับเฉพาะ
โดยทั่วไปแล้วมี ๙ จังหวะ ที่เรียกกันว่าไม้เดิน ๕ ไม้ลา ๔
ต่อด้วยเพลงรัว มีอยู่ ๒ประเภท คือ เสมอไทย และเสมอ
ภาษาที่มีทั้งหมด ๕ เพลง คือเสมอมอญเสมอพม่า เสมอ

รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท๋ติดต่อ 0819287819 Email: supavadee_com@hotmail.com

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
456

๒
ลาว เสมอแขก และ เสมอชวา นามาใช้อยู่ ๒ ทาง คือ
ทางดนตรีไทย และทางการแสดงละครใช้ประกอบกิริยา
เดินทางในระยะใกล้องค์ประกอบในการราได้แก่เครื่อง
แต่งกายแบบยืน-เครื่องและแบบตามเชื้อชาติ เครื่องดนตรี
ประเภทปี่พาทย์และเพิ่มเครื่องภาษาสาหรับเพลงเสมอ
ตามเชื้อ -ชาติ ในด้านการสร้างสรรค์ท่ารามี๔ ส่วน
ได้แก่ ๑.ส่วนทิศทางคือการราในทิศทางต่างๆ และการ
หมุนตัว ๒.ส่วนท่ารามี ๒ ลักษณะ คือ การใช้ท่า
นาฏศิลป์ไทย๓ แบบ คือ ๑) แม่ท่าในเพลงแม่บท ๒)การ
เลือกใช้ท่ามือแบบนาฏศิลป์ไทย ๒ท่ามารวมเป็นท่ารา ๑
ท่า ๓) การใช้เครื่องแต่งกายประกอบท่ารา และการใช้ท่า
นาฏศิลป์ของชาติที่เกี่ยวข้อง๓.ส่วนการใช้ร่างกายแบบ
นาฏศิลป์ไทย แต่ถ้าเป็นการราเสมอภาษาให้เพิ่มการโย้
ตัว ตีไหล่ การถ่ายน้าหนักตัวเพื่อยักเยื้องให้ท่าราไทยเป็น
ท่าออกภาษาสาหรับตัวละครเชื้อชาติต่างๆ และ ๔.ส่วน
สาคัญที่สุดคือการคานึงถึงจังหวะไม้เดินและไม้ลาอย่าง
เคร่งครัด
คาสาคัญ: แนวทางการสร้างสรรค์ท่ารา, เพลงเสมอตาม
สภาพตัวละคร

เมื่อการละครได้พัฒนาการปรับปรุงวิธีแสดง
ใหม่เกิดเป็นการแสดงละครราที่ใช้แสดงประกอบด้วยคน
หลายเชื้อชาติ จึงมีความต้องการพัฒนารูปแบบการแสดง
ให้แปลกแตกต่างไปจากเดิม ครูละครจึงออกแบบการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการราเพลงเสมอขึ้นใหม่ ให้มี
ลักษณะที่มองเห็นเป็นชาติภาษาอื่นที่แตกต่างจากวิธีการ
เคลื่อนไหวแบบละครไทยดั้งเดิม เช่น การราเสมอลาว
เสมอมอญ เสมอพม่า เสมอแขก และเสมอชวา เป็นต้น
ที่ผู้ราต้องเปลี่ยนน้าหนักไปที่เท้าข้างขวาและข้างซ้าย
สลับกันในกิริยาการก้าวข้าง พร้อมกับการตีไหล่ไป
ด้านหน้าและหลังสลับกัน หรือใช้ใบหน้าและลาคอยัก
เยื้องไปมา ดังนั้นการราเพลงเสมอตามสภาพของตัว
ละครจึงเป็นหนึ่งในวิธีราที่สาคัญ แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างชาติไทย และประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันตลอดมา จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการสืบ
ทอดให้ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการปฏิบัติและบันทึก
เป็นหลักฐานเชิงทฤษฎี เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าในวง
วิชาการด้านนาฏศิลป์ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. ศึกษาที่มา และโอกาสการใช้เพลงเสมอ
ประกอบการแสดงละครราของไทย
๒. ศึกษาวิธีการราเพลงเสมอตามสภาพของตัว
ละคร
๓. ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์เพลงเสมอตาม
สภาพตัวละคร

บทนา
เพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่งเรียก
เป็นหน้าพาทย์แผลง ว่า “ไม่ได้ไม่เสีย” ใช้บรรเลงเป็น
เพลงหนึ่งในชุดโหมโรง ใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู และใช้
ประกอบการแสดง เพลงเสมอมีอยู่ ๒ ประเภทคือ หน้า
พาทย์ชั้นต้น ได้แก่ เพลงเสมอที่ใช้กับตัวละครทั่วไป
และหน้าพาทย์ชั้นสูง ที่ใช้กับตัวละครที่มีบรรดาศักดิ์สูง
ได้แก่ เพลงเสมอสามลา เพลงเสมอตีนนกหรือบาทสกุณี
เป็นต้นทางด้านนาฏศิลป์ไทยเพลงเสมอเป็นเพลงที่ใช้
บรรเลงประกอบการแสดงละครที่ใช้บ่อยมากที่สุดเพลง
หนึ่งในความหมายของการเดินทางของตัวละครใน
ระยะใกล้ การนาเพลงเสมอมาใช้ในการแสดงละครรา
หลายเรื่องหลายโอกาสทาให้เกิดการปรุงกระบวนวิธี
บรรเลงและกระบวนวิธีราเพลงเสมอขึ้นมากมาย มีแบบ
หลากหลายตามความเหมาะสมตามโอกาสและสภาพของ
ตัวละครในเรื่อง

ขอบเขตของโครงการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ที่มา โอกาส
การใช้เพลงเสมอประกอบการแสดงละครราของไทย
โดยเฉพาะวิธีการราเพลงเสมอตามสภาพของตัวละครที่
แสดงถึงประเภทและลักษณะชาติพันธุ์ต่างๆที่ปรากฏใน
เรื่องที่ใช้แสดงละครรา ซึ่งสืบทอดและสร้างสรรค์โดย
ศิลปินกรมศิลปากร และยังคงนาออกแสดงเผยแพร่โดย
กรมศิลปากรอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เนื้อเรื่อง
กลุ่มเพลงเสมอเป็นเพลงหน้าพาทย์กระจายอยู่
ในทุกระดับใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครทุกประเภท
เช่น โขน ละครใน ละครนอก ละครพันทางเป็นต้น ใช้
ในการสื่อกริยาการไป – มา ของตัวละครในระยะใกล้
การบรรเลงประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ การเชิญครูใน

หน้ าพาทย์แผลง เป็ นการเรียกเพลงหน้ าพาทย์ในการแสดงโขน
ของผู้พากย์โขน ที่นิยมใช้ คาอื่นแผลงไปจากชื่อเพลงหน้ าพาทย์
เดิมและคาที่เรียกนันมี
้ ความหมายไปในทานองเดียวกัน เช่น
เพลงกลม เรียกแผลงไปว่า “ลูกกระสุน” เพลงเสมอ เรียกแผลงไป
ว่า “ไม่ได้ ไม่เสีย” เป็ นต้ น

457

๓
เพลงเสมอได้นาไปใช้ในการแสดงกิริยาไป มา
ของตัวละครในระยะใกล้ มีอยู่หลายเพลง ได้แก่เพลง
เสมอ เสมอมาร เสมอสามลาเสมอเถร เสมอตีนนกหรือ
บาทสกุณี เสมอเข้าที่ เสมอข้ามสมุทร และเสมอผี
นอกจากนี้ยังมี
เพลงเสมอตามสัญชาติตัวละคร
ได้แก่ เสมอมอญ เสมอลาว เสมอพม่า เสมอแขก เป็น
ต้น
วัตถุประสงค์ในการใช้เพลงเสมอประกอบการ
แสดงละครราอยู่ในเหตุการณ์การเดินทางในระยะใกล้
เท่านั้น เช่น เข้าหรือออกจากท้องพระโรง เข้าไปห้องสรง
เพื่ออาบน้าแต่งตัว เดินไปที่เกยเพื่อขึ้นพาหนะ ได้แก่ ช้าง
เป็นต้น ส่วนตัวละครที่ใช้เพลงเสมอพบว่าใช้ได้กับตัว
ละครทุกประเภท และทุกสถานภาพ
วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจาก
เอกสารการสัมภาษณ์การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและ
แบบไม่มีส่วนร่วมการต่อท่าราและฝึกปฏิบัติกับศิลปิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและแบบสังเกตการณ์
หลักสาคัญในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักคือการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทยละคร และโขนที่
เคยเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร และทางาน
เกี่ยวข้องกับงานด้านนาฏศิลป์ไทยทั้งในลักษณะผู้บริหาร
อาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย ศิลปินจากกรมศิลปากร
และจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียน
นาฏศิลป์ไทยเป็นวิชาเอก ซึ่งทาการแสดง หรือทาการ
สอนนาฏศิลป์ไทยมาแล้วอย่างน้อย ๓๐ ปี

พิธีไหว้ครูดนตรี – และนาฏศิลป์ไทย การบรรเลงร่วม
เป็นเพลงหนึ่งในชุดเพลงโหมโรง เป็นต้น
หน้าพาทย์เพลงเสมอ เป็นเพลงที่มีความสาคัญ
มากในการแสดงโขน ละคร เป็นเพลง หน้าพาทย์
พื้นฐานหรือเพลงเบื้องต้น มีปรากฏตั้งแต่โบราณแต่ไม่
ปรากฏนามผู้แต่ง คาว่า “เสมอ” นั้นเป็นภาษาไทย คงจะ
เพี้ยนมาจากคาในภาษาเขมรว่า “ถะเมอ ”แปลว่า เดิน
เพราะเพลงเสมอเป็นเพลงที่ใช้ในการเดินระยะสั้น หรือ
เดินในการพิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความเคลื่อนไหวและ
เคลื่อนที่ไปในลักษณะที่ช้าๆ
เพลงเสมอมีลักษณะเป็นเพลงขนาดสั้น แต่มี
ความพิเศษที่การใช้หน้าทับเฉพาะเสมอโดยทั่วไปแล้วมี ๙
จังหวะ หรือศัพท์นาฏศิลป์ของไทยเรียกว่า “ไม้กลอง” ที่
เรียกกันง่าย ๆ คือ ไม้เดิน ๕ ไม้ลา ๔ยกเว้นเพลงเสมอ
บางอย่างซึ่งมีจังหวะมากกว่านั้น เช่น เพลงบาทสกุณีมี
๑๖ไม้ (๑๖ จังหวะ) เพลงพราหมณ์เข้ามี ๒๐ ไม้ (๑๐
จังหวะ) เป็นต้น
เพลงเสมอมีอยู่ ๒ประเภท คือ เสมอไทย
ประเภท ๕ไม้เดิน ๔ไม้ลา ได้แก่ เพลงเสมอ เสมอมาร
เสมอผี เสมอเข้าที่ และเสมอภาษา ที่มีผู้เชี่ยวชาญทาง
นาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากรประดิษฐ์ท่ารา มีทั้งหมด ๕
เพลง คือ
-เสมอมอญ ใช้สาหรับตัวละครที่มีเชื้อ
ชาติมอญ เช่น ในการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช
ตอนพญาน้อยลงสรง เป็นต้น
-เสมอพม่า ใช้สาหรับตัวละครที่มีเชื้อ
ชาติเป็นพม่า เช่น ในการแสดงละครพันทาง เรื่อง
ราชาธิราช ตอนพระเจ้าอังวะเสด็จออกจากท้องพระโรง
เป็นต้น
-เสมอลาว ใช้สาหรับตัวละครที่มีเชื้อชาติลาว
ส่วนใหญ่อยู่ในละครพันทางเรื่องพระลอ เช่น ตอนปู่เจ้า
เรียกไก่ พระลอลงสวน พระลอเข้าห้องพระเพื่อนพระ
แพง เป็นต้น
-เสมอแขก ใช้สาหรับตัวละครที่มีเชื้อชาติแขก
มีอยู่ในละครนอกเรื่องพระอภัยมณี สาหรับตัวละครเจ้า
ละมาน เป็นต้น
- เสมอชวา ใช้สาหรับตัวละครที่มีเชื้อ
ชาติเป็นชวา ซึ่งจะเห็นชัดในละครเรื่องอิเหนาในรูปแบบ
การแต่งกายแบบชวา
เพลงเสมอนามาใช้บรรเลงอยู่ ๒ ทาง คือ
ทางดนตรีไทยได้แก่การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงแบบต่างๆ
และทางการแสดงละคร ใช้ประกอบกิริยาเดินในระยะใกล้

ผลการดาเนินงาน
ความเป็นมา
กลุ่มเพลงเสมอเป็นเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลง
ในหลายโอกาสได้แก่ การบรรเลงประกอบการแสดงละคร
ทุกประเภท ได้แก่ โขน ละครใน ละครนอก ละคร
พันทาง โดยใช้ในการสื่อกริยาการไป มา ของตัวละครใน
ระยะใกล้ การบรรเลงประกอบพิธีต่างๆ ได้แก่ การ
เชิญครูในพิธีไหว้ครูดนตรี และนาฏศิลป์ไทย หรือการ
บรรเลงร่วมเป็นเพลงหนึ่งในชุดเพลงโหมโรง เป็นต้น
เพลงเสมอมีลักษณะเป็นเพลงขนาดสั้น แต่มี
ความพิเศษที่การใช้หน้าทับเฉพาะเสมอโดยทั่วไปแล้วมี ๙
จังหวะ หรือศัพท์นาฏศิลป์ของไทยเรียกว่า “ไม้กลอง” ที่
เรียกกันง่าย ๆ คือ ไม้เดิน ๕ ไม้ลา ๔ยกเว้นเพลงเสมอ
บางเพลงซึ่งมีจังหวะมากกว่านั้น เช่น เพลงบาทสกุณีมี
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๔
ต้องออกแสดงด้วยกัน มักจัดให้สีเสื้อของตัวพระและสีผ้า
ห่มนางต่างกัน
การจัดเครื่องแต่งกายยืนเครื่องของตัวละครราทุกประเภท
ในแต่ละเรื่อง มีตัวละครที่กาหนดสีเสื้อไว้เป็น
ลักษณะเฉพาะของตัวละครตัวนั้น และตัวละครที่ไม่ระบุ
สีเสื้อสามารถจัดให้เกิดความหลากหลายบนเวทีแสดงได้
เพียงแต่ไม่นิยมจัดสีเสื้อซ้ากับตัวละครอื่นที่ออกแสดงใน
ฉากเดียวกันดังตารางแสดงเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
สาหรับตัวละครพระ นาง ยักษ์ และลิง ดังนี้

๑๖ไม้ (๑๖ จังหวะ) เพลงพราหมณ์เข้ามี ๒๐ ไม้ (๒๐
จังหวะ) เป็นต้น
เพลงเสมอนามาใช้บรรเลงอยู่ ๒ ทาง คือ
ทางดนตรีไทย ได้แก่ การบรรเลงเพลงชุด โหมโรง
แบบต่างๆ และทางการแสดงละคร ใช้ประกอบกิริยาเดิน
ในระยะใกล้ ได้แก่เพลงเสมอ เสมอมาร เสมอสามลา
เสมอเถร เสมอตีนนกหรือบาทสกุณี เสมอเข้าที่ เสมอ
ข้ามสมุทร และเสมอผี นอกจากนี้ยังมี เพลงเสมอตาม
สัญชาติตัวละครได้แก่ เสมอมอญ เสมอลาว เสมอ
พม่า เสมอแขก เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในการใช้เพลงเสมอประกอบการ
แสดงละครราอยู่ในเหตุการณ์การเดินทางในระยะใกล้
เท่านั้น เช่น เข้าหรือออกจากท้องพระโรง เข้าไปห้องสรง
เพื่ออาบน้าแต่งตัว เดินไปที่เกยเพื่อขึ้นพาหนะ ได้แก่ ช้าง
เป็นต้น ส่วนตัวละครที่ใช้เพลงเสมอพบว่าใช้ได้กับตัว
ละครทุกประเภท และทุกสถานภาพ
องค์ประกอบในการราเพลงเสมอเพื่อให้ผู้ชม
เข้าใจถึงสถานภาพของตัวละครที่ราเพลงเสมอว่าเป็นตัว
พระ ตัวนาง ตัวยักษ์ หรือตัวลิง และตัวละครนั้นอยู่ในเชื้อ
ชาติใด ในตาแหน่งกษัตริย์ มเหสี พระราชวงศ์ เสนา
หรือนางกานัล มีหลายประการเพื่อให้เป็นไปตามขนบ
ของการแสดงละครรา และความสมจริงของเรื่องที่แสดง
ได้แก่
เครื่องแต่งกายเป็นเครื่องบอกความแตกต่าง
ของตัวละครแต่ละตัว สาหรับการราเพลงเสมอแบ่ง
ออกเป็น ๒ แบบคือ
๑.การแต่งกายยืนเครื่องหมายถึงการแต่งกายของพระ
นาง ยักษ์ พราหมณ์ และลิงที่แต่งกายด้วยเสื้อสีต่างๆ
ปักดิ้นและเลื่อมเป็นลวดลายตามลักษณะตัวละคร มี
ส่วนประกอบของการแต่งกายยืนเครื่องบางส่วนที่แตกต่าง
กันจาแนกตามประเภทของตัวละครได้แก่ การแต่งกาย
ยืนเครื่องพระ การแต่งกายยืนเครื่องนางการแต่งกายยืน
เครื่องยักษ์ การแต่งกายยืนเครื่องลิงและการแต่งกายยืน
เครื่องพราหมณ์ ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่องแต่งกายโดย
มีส่วนประกอบหลัก ๓ ส่วน ได้แก่พัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ และ ศิราภรณ์
การแต่งกายยืนเครื่องในแต่ละประเภทของตัว
ละครมีลักษณะยืนเครื่องตามประเภทของตัวละคร
เหมือนกัน แต่ส่วนที่ทาให้มีความแตกต่างกันคือสีและ
เครื่องประดับศีรษะ สาหรับการจัดสีเสื้อนิยมใช้สีเดียวกับ
สีของห้อยหน้า ห้อยข้าง และรัดสะเอว ที่ขลิบด้วยผ้าสี
ตัดกับสีเสื้อแต่เป็นสีเดียวกับผ้านุ่ง ส่วนตัวนางใช้สีผ้าที่ใช้
ขลิบผ้าห่มนางเป็นสีของผ้านุ่ง หากมีผู้แสดงพระและนาง

การแต่งกายยืนเครื่องสาหรับตัวละครพระ

ภาพที๑่ อิเหนาแต่งกาย
ยืนเครื่องพระกาหนดให้ใช้
เสื้อสีแดงสวมชฎา

ภาพที๒่ ปันหยี แต่งกาย
ยืนเครื่องพระสีแดงสวม
ปันจุเหร็จเพชรแทนเมื่อ
อิเหนาปลอมตัวเป็นโจรป่า

ภาพที๓่ สียะตราแต่ง
กายยืนเครื่องพระ สี
เหลือง สวมชฎา
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๕
การแต่งกายยืนเครื่องสาหรับตัวละครนาง
ภาพที่๘ นางพันธุรัต
แต่งกายยืนเครื่ องนาง
ผ้ าห่มนางแบบเฉพาะ
ของนางยักษ์ โดยมาก
ใช้ สีแดงขลิบเขียว

ภาพที่๔ นางสีดาแต่งกาย
ยืนเครื่องนาง ห่มนางสี
แดงขลิบสีเขียวสวมมงกุฎ

ภาพที่๙ กาลสูร
แต่งกายยืนเครื่ องยักษ์
สวมศีรษะยักษ์โล้ น

ภาพที่๕ บุษบาแต่งกายยืน
เครื่องนาง ผ้าห่มนางสี
เขียว สวมรัดเกล้ายอด

ภาพที่๑๐ หนุมาน
แต่งกายยืนเครื่ อง
ลิง กาหนดให้ ใช้ เสื ้อ
สีขาวขลิบสีแดง
สวมศีรษะลิงโล้ น

ภาพที๖่ วิยะดา
แต่งกายยืนเครื่องนางสีขาว
ขลิบเหลือง สวมกระบังหน้า

๒. เครื่องแต่งกายตามเชื้อชาติคือการ -ออกแบบเครื่อง
แต่งกายที่นาลักษณะเด่นของแต่ละเชื้อชาติมาประยุกต์ให้
เข้ากับการแสดงละครอย่างไทย มีอยู่ ๓ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ ใช้เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ
เป็นเครื่องแต่งกายของตัวละคร ได้แก่ ปู่เจ้าแต่งกายยืน
เครื่องพระ และพระลอปลอมเป็นพราหมณ์ ใช้ยืนเครื่อง
พราหมณ์ เป็นต้น
ลักษณะที่ ๒ ใช้เครื่องแต่งกายที่ประยุกต์จาก
การแต่งกายยืนเครื่อง ได้แก่ พระลอ แต่งกายยืนเครื่อง
พระแต่ประยุกต์ให้เพิ่มหางปรกด้านหลังและเปลี่ยน
เครื่องประดับศีรษะเป็นยอดลาว
ลักษณะที่ ๓ ออกแบบเครื่องแต่งกายให้มี
ลักษณะเป็นเชื้อชาติของตัวละครในเรื่อง ได้แก่ การแต่ง
กายของพระเพื่อนพระแพง พระเจ้ากรุงอังวะ ทหารเอก

การแต่งกายยืนเครื่องสาหรับตัวละครยักษ์ ลิง

ภาพที่๗ สหัสเดชะ
แต่งกายยืนเครื่ อง
ยักษ์ สีขาว สวม
ศีรษะยักษ์ หน้ า 4
ชัน้ ยอดชัย
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๖
ฝ่ายมอญ เช่น สมิงนครอินทร์
กะยอชวา เป็นต้น

ภาพที่๑๔ ผู้หญิงพม่า ใส่
เสื ้อเคียนอกด้ านใน ทับ
ด้ วยเสื ้อแขนยาวผ้ าโปร่ ง
ไม่กาหนดสี นุ่งโสร่ งป้าย
ยาวคลุมเท้ า มีผ้าคล้ องคอ
ข้ อน่าสังเกตคือ หญิงที่
แต่งงานแล้ วเกล้ าผมมวย
สูงประดับด้ วยดอกไม้ และ
เกี ้ยวซีก

แม่ทัพพม่า เช่น มังราย

ภาพที่๑๑ พระเจ้ าอังวะ
นุ่งผ้ าป้ายแบบสามเหลี่ยม
ทับสนับเพลา สวมเสื ้อ
กามะหยี่แขนยาว สวม
สังวาลเพชร ศีรษะเกล้ า
มวยสูงสวมเสวียนครอบ
บนศีรษะ

ภาพที่๑๕ หญิงเชื ้อชาติ
ลาว นุ่งผ้ าถุงป้ายข้ างยาว
กรอมข้ อเท้ า สวมเสื ้อแขน
ยาวห่มสไบ ผมเกล้ า
มวยสูงประดับด้ วย
เครื่ องประดับและดอกไม้
ตามฐานะของตัวละคร

ภาพที่๑๒ พระยาน้ อย
แต่งกายยืนเครื่ องแบบ
หางหงส์และมีหางปรก
ด้ านหลัง สวมเสื ้อกัก๊
ปั กดิ ้นเงิน โพกผ้ าผูก
เป็ นโบด้ านหลังบริ เวณ
ท้ ายทอย

ในด้านเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง
ละครไทยไม่ว่าจะเป็นละครประเภทใดใช้วงปี่พาทย์เป็น
หลักเหมือนกันสาหรับการบรรเลงเพลงเสมอใช้เครื่อง
ดนตรีผสมวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงมี ๒ ลักษณะ คือ
๑.เครื่องดนตรีสาหรับเพลงเสมอไทยใช้การผสม
วงดนตรีประเภท “ปี่พาทย์” ที่ใช้ประกอบการแสดงโขน
ละครโดยทั่วไป คาว่า “ปี่พาทย์” หมายถึงวงดนตรีที่
ประกอบด้วยเครื่องตีเป็นสาคัญ เช่น ฆ้อง กลอง และมี
เครื่องเป่า คือปี่ เป็นประธาน นอกนั้นเป็นเครื่องกากับ
จังหวะ
ปี่พาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดงละคร มีด้วยกัน ๓ขนาดคือ
ปี่พาทย์เครื่องห้า ปี่พาทย์เครื่องคู่และ ปี่พาทย์เครื่องใหญ่
๒.เครื่องดนตรีสาหรับเพลงเสมอตามเชื้อชาติ
ในการบรรเลงเพลงเสมอออกภาษานั้น เป็นการบรรเลง
เลียนสาเนียงภาษาตามเชื้อชาติเพื่อให้เกิดอารมณ์ตามการ
แสดงหรือจินตนาการของผู้ที่ได้ชมได้ฟัง โดยการเพิ่ม
จานวนเครื่องดนตรีตามเชื้อชาตินั้นๆด้วย ตามโครงสร้าง
ของเพลงเสมอออกภาษาทุกๆเพลง ประกอบด้วย ๓ส่วน
ได้แก่ ๑) ไม้กลองหรือที่ทางนาฏศิลป์ไทย เรียกว่า “ไม้

ภาพที่๑๓ ทหารเอก
ฝ่ ายมอญ นุ่งโจง
แบบก้ นแป้นมีหาง
ปรก สวมเสื ้อแขน
ยาวทับด้ วยเสื ้อกัก๊
ปั กดิ ้นเงิน โพกผ้ าผูก
เป็ นโบด้ านหลัง
บริ เวณท้ ายทอย
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๗
เดิน”๕ ไม้ ๒) ไม้ลา ๔ ไม้ และ ๓)รัว ได้แก่เพลง
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลองมลายูที่เป็นเครื่องดนตรี
เสมอต่อไปนี้
พื้นเมืองของชาวชวา ประเทศอินโดนีเชีย ส่วนความ
๑.เสมอลาว ครูมนตรี ตราโมท เป็น
แตกต่างของการบรรเลงเพลงสาเนียงภาษาชวาและ
ผู้ประพันธ์ขึ้น มีปรากฏในการแสดงละครเรื่องพระลอ
สาเนียงภาษาแขก คือ การออกสาเนียงภาษาชวาเน้น
ตอน พระลอตามไก่ พระลอลงสวน และ พระลอเข้าห้อง
ทานองเสียง “ระนาดเอก” ควบคู่กับเสียงประกอบจังหวะ
๒.เสมอพม่าครูมนตรี ตราโมทได้ประพันธ์ขึ้น
“กลองแขก” ดาเนินจังหวะช้าในการทาสาเนียงชวาส่วน
เพื่อใช้ประกอบการแสดงละครนอกออกภาษาสาหรับตัว
การออกสาเนียงภาษาแขกนั้นเน้นจังหวะรัวของ “ระนาด
ละครเชื้อชาติพม่าในเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระราม
เอก” ควบคู่กับ เสียงประกอบจังหวะ “กลองแขก” ใน
อาสาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ โดยครูลมุล ยมะคุปต์เป็นผู้
การทาสาเนียงแขก
ประดิษฐ์ท่าราในตอนนั้น การบรรเลงเพลงเสมอพม่าในในการราหน้าพาทย์เพลงเสมอตามสภาพของตัว
กรมศิลปากร บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมโดยมีการ
ละครทุกประเภท ได้แก่ พระ นาง ยักษ์ ลิง และตัวละคร
เปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชนิดเพื่อให้บรรเลงได้กลมกลืน
เชื้อชาติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบกิริยาการเดินทางใน
และได้อารมณ์ของเพลงตามเชื้อชาตินั้น ได้แก่ เปลี่ยน
ระยะใกล้ โดยตัวละครแต่ละประเภทและแต่ละเชื้อชาติมี
ปี่ในเป็นปี่มอญ เปลี่ยนตะโพนไทยเป็นตะโพนมอญ เพิ่ม
กระบวนการราที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงใช้จังหวะ
เปิงมางคอก และกลองยาว เป็นต้น
ในการราอย่างเดียวกัน คือ เสมอ ๕ จังหวะลงด้วยเพลง
๓.เสมอมอญ ประพันธ์โดยหลวงประดิษฐ์
ลา ๔ จังหวะ (ไม้เดิน ๕ ไม้ลา ๔) และรัวท้ายเสมอ
ไพเราะ(ศร ศิลปะบรรเลง)เมื่อกรมศิลปากรได้จัดการ
โดยมีท่าราเพลงเสมอสาหรับตัวละครทุกประเภท ได้แก่
แสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
พระ นาง ยักษ์ และลิง กับเพลงเสมอตามสภาพของตัว
ครูลมุล ยมะคุปต์ ในฐานะผู้ฝึกหัดกระบวนท่าราและผู้
ละครได้แก่ ตัวละครที่มีเชื้อชาติลาว พม่า มอญแขกและ
ฝึกซ้อมการแสดงได้บรรจุท่าราเข้ากับเพลงเสมอมอญนี้
ชวา ซึ่งท่าราที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นฝีมือการประดิษฐ์ท่ารา
การบรรเลงเพลงเสมอมอญใช้วงปี่พาทย์ไม้-นวม
ของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยทั้งสิ้น
แต่มีการเพิ่มและเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชนิด ได้แก่
ในด้านการสร้างสรรค์ชุดท่าราเพลงเสมอได้
เปลี่ยนปี่ในเป็นปี่มอญ เปลี่ยนตะโพนไทยเป็นตะโพน
เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะท่าราเพลงเสมอสาหรับตัว
มอญ และเพิ่มเปิงมางคอก
ละครพระ นางทั้งแบบไทยและแบบออกภาษา ดัง
๔.เสมอแขก เป็นเพลงเสมอที่แต่งทานองขึ้น
ตัวอย่างการสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลงเสมอของนาฏ
ใหม่โดยครูมนตรี ตราโมท ส่วนกระบวนท่าราเพลง
ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย มีดังนี้
เสมอแขกมี๒ลักษณะ คือ กระบวนท่าราแบบแขกมาลา
๑. การสร้างสรรค์ท่าราเพลงเสมอไทยในช่วงไม้
ยู และกระบวนท่าราแบบแขกอาหรับส่วนการบรรเลงวง
เดินและไม้ลามี ๕ ตัวอย่าง ได้แก่
ปี่พาทย์เป็นเพลงสาเนียงแขก รวมถึงเพลงเสมอแขกนั้น
๑.๑ การใช้ท่ามือจับผ้าชายแครงหรือห้อยข้าง
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เครื่องห้าหรือวงปี่พาทย์ขนาดต่างๆ
ด้วยมือขวา แล้วก้าวขึ้นไปด้านหน้า ๕ ก้าว เดินถอย
ด้วยไม้นวม แล้วเพิ่มเครื่องดนตรีที่บ่งบอกถึงลักษณะ
หลังในไม้ลา ๔ ครั้ง ด้วยท่ากลางอัมพร หรืออาจสลับกัน
หรือเครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากเชื้อชาตินั้นๆ คือ
ดังภาพต่อไปนี้
กลองแขก
๕. เสมอชวา เป็นเพลงหน้าพาทย์เสมอเพลง
สุดท้ายที่ครูมนตรี ตราโมท ได้แต่งทานองขึ้นใช้
ประกอบในการแสดงละครเรื่องอิเหนา(แต่งกายแบบชวา)
ส่วนการบรรเลงปี่พาทย์ประกอบการแสดงละครที่มีตัว
ละครเชื้อชาติชวารวมถึงเพลงเสมอชวานั้นคล้ายกับการ
บรรเลงเพลงสาเนียงแขก คือ บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้
นวม เพิ่มเครื่องดนตรีที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือเครื่อง
ดนตรีที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมการดนตรีจากเชื้อชาติ
ชวานั้นได้แก่ กลองแขก ที่ทาให้เกิดสาเนียงภาษาชวา
และสาเนียงภาษาแขก ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่ากลองแขก
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๘
ภาพที่ ๑๗ การสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลง
เสมอไทยช่วงไม้เดินและไม้ลา ตัวอย่างที่ ๒
๑.๓การผสมท่ามือจีบหงายด้านหน้า
แขนตึงระดับไหล่ และมือขวาจีบหงายด้านหลังแขนตึงหัน
ด้านข้าง ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๖การสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลงเสมอไทยช่วง
ไม้เดินและไม้ลา ตัวอย่างที่ ๑
๑.๒ การใช้มือจีบหงายแขนตึง
ด้านหน้าและจีบหงายแขนตึงด้านหลัง ในช่วงไม้เดินโดย
เชื่อมท่าด้วยการใช้ทิศทางด้านข้างรวม ๓ ชุดใน ๕
จังหวะไม้เดิน และเดินถอยตรงไปด้านหลัง ๔ จังหวะไม้
ลารวม ๔ ครั้ง ด้วยท่ากังหันร่อน ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๘ การสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลง
เสมอไทยช่วงไม้เดินและไม้ลา ตัวอย่างที่ ๓
๑.๔ การใช้ท่าสอดสูงแต่มีวิธีการ
เชื่อมท่าที่แตกต่างไปจากเดิมดังภาพต่อไปนี้
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๙
๒. การสร้างสรรค์เพลงเสมอภาษาในช่วงไม้เดิน
และไม้ลาได้แก่
๒.๑การสร้างสรรค์ท่าราเพลงเสมอ
ลาวทั้งช่วงไม้เดินและไม้ลา โดยใช้ท่าราแบบนาฏศิลป์ไทย
ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๙ การสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลงเสมอไทย
ช่วงไม้เดินและไม้ลา ตัวอย่างที่ ๔
๑.๕ การผสมท่ามือ ๒ แบบเป็น ๑
ท่ารา เป็นท่าเล็ก ๑ ท่า และเป็นท่าใหญ่ ๑ ท่า ดังภาพ
ต่อไปนี้

ภาพที่ ๒๑ การสร้างสรรค์ท่ารา
สาหรับเพลงเสมอลาวช่วงไม้เดินและไม้ลา
๒.๒การสร้างสรรค์ท่าราเพลงเสมอพม่าทั้งช่วง
ไม้เดินและไม้ลา โดยใช้ท่าราตามแบบนาฏศิลป์พม่า ดัง
ภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ๒๐ การสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลง
เสมอไทยช่วงไม้เดินและไม้ลา ตัวอย่างที่ ๕
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๑๐
นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างสรรค์
เพลงเสมอตามสภาพตัวละครนี้นับเป็นงานหนึ่งที่ศึกษา
งานของบรมครูทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่ถือเป็นงานเก่าอัน
ทรงคุณค่าและนาออกมาใช้อยู่เสมอในการแสดง เพื่อ
นามาเป็นพื้นฐานและเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ท่า
ราใหม่ในงานนาฏยจารีตเดิม เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่
ในงานนาฏศิลป์ไทยสามารถร่วมสมัยกับนาฏศิลป์อื่น ๆใน
ยุคเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปกรรมกรุง
รัตนโกสินทร์อีกด้วย

ภาพที่ ๒ การสร้างสรรค์ท่าราสาหรับเพลงเสมอพม่าช่วง
ไม้เดินและไม้ลา

สรุปผล
เพลงเสมอเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่สาคัญเพลง
หนึ่งในการแสดงละครราทุกประเภท สาหรับตัวละครทุก
ประเภท ทุกสถานภาพ และทุกเชื้อชาติเพื่อประกอบการ
เดินทางในระยะใกล้ เพลงเสมอประเภทที่ตี๙ จังหวะแบ่ง
ออกเป็นไม้เดิน ๕ จังหวะ ไม้ลา ๔ จังหวะ ต่อด้วยเพลงรัว
ท้ายเพลงเสมอนั้น มีอยู่ ๒ลักษณะ คือ เพลงเสมอไทย
สาหรับตัวละครที่มีเชื้อชาติไทยและตัวละครประเภทอื่นที่
ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ยักษ์ ลิง เป็นต้น และเพลงเสมอภาษา
สาหรับตัวละครเชื้อชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย ได้แก่ ลาว พม่า
มอญ แขก และ ชวา เนื่องจากเพลงเสมอเป็นเพลงหน้า
พาทย์ที่ใช้บ่อยในการแสดงละครจึงทาให้นาฏศิลปิน ครู
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยนิยมคิดสร้างสรรค์ท่าราให้
เกิดความแปลกใหม่ขึ้นในการแสดงแต่ละครั้ง
แนวทางการสร้างสรรค์เพลงเสมอในช่วง - ไม้
เดิน ไม้ลาและ เพลงรัวท้ายเสมอของ นาฏศิลปิน ครู
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยมีหลายวิธี ดังนี้
๑.เรื่องทิศทาง นิยมใช้อย่างน้อย ๒ ทิศทาง
และอาจมีการหมุนตัว ๑/๔ รอบ และ ๓/๔ รอบ
๒.การเคลื่อนที่เพื่อหันด้านขวาด้วยการถอยหลัง
ได้แก่ การยกเท้าวางหลัง ๔ ครั้งเพื่อถอยหลังและหัน
ขวาไปพร้อมๆ กัน
๓.ท่าราใช้ท่าราแบบนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ท่ารา
จากแม่ท่าในเพลงแม่บทใหญ่ การผสมท่ามือ ๒ แบบเป็น
ท่ารา ๑ ท่าการใช้เครื่องแต่งกายประกอบท่ารา
๔.การใช้ท่ารานาฏศิลป์ของชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงเช่น พม่า ชวา เป็นต้น
ในส่วนท่าราในเพลงรัวท้ายเพลงเสมอทั้งแบบ
ไทยและแบบออกภาษานั้น พบว่ามีการสร้างสรรค์ไม่มาก
นัก ส่วนใหญ่นิยมใช้กระบวนท่าราที่ครู และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนาฏศิลป์ไทยได้สร้างสรรค์ไว้ หรือหากต้องการให้เกิด
ความแปลกใหม่มักปรับท่าราบ้างเพียงเล็กน้อย เช่น การ

๔.การสร้างสรรค์ท่าราเพลงเสมอไทยในช่วงรัว
ท้ายเสมอในช่วงนี้พบว่ามีการสร้างสรรค์น้อยมาก โดย
ส่วนใหญ่มักใช้กระบวนท่าสาหรับเพลงรัวท้ายเพลงเสมอ
ตามที่นาฏศิลปินผู้เชี่ยวชาญได้สร้างสรรค์ไว้ หรืออาจ
เปลี่ยนช่วงลงลาเป็นท่าต่างๆ ตามความคิดของผู้
สร้างสรรค์แต่ละท่านบ้างเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีในช่วงนี้
ประกอบด้วย รัวช่วงต้น ลงลา และรัวช่วงท้ายเพื่อดาเนิน
ท่าราตามวัตถุประสงค์
๕.การสร้างสรรค์ท่าราเพลงเสมอภาษาในช่วงรัว
ท้ายเพลงเสมอในช่วงเพลงรัวนี้พบว่ามีการสร้างสรรค์น้อย
เช่นเดียวกับเสมอไทย และหากมีการสร้างสรรค์ท่ารา
ในช่วงนี้จะดาเนินการโดยใช้แนวเดียวกันกับเพลงเสมอ
ไทยทุกประการ
วิจารณ์
การแสดงละครไทยประเภทละครราซึ่งมีอยู่
หลายประเภทนั้น มีวิธีการแสดงที่แตกต่างกันออกไป แต่
ที่น่าสนใจคือไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครราประเภทใดก็
ตามมักปรากฏว่ามีการบรรจุเพลงเสมอประกอบการแสดง
ให้กับตัวละครเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเดินทางครั้งนั้นของ
ตัวละครเป็นการเดินไปในระยะใกล้ แนวทางการ
สร้างสรรค์เพลงเสมอตามสภาพตัวละครนิยมสร้างท่ารา
ในช่วงไม้เดินและไม้ลา โดยกาหนดสร้าง ๑ ท่าราสาหรับ
ไม้เดิน และอีก ๑ ท่าราสาหรับไม้ลา ส่วนเพลงรัวท้าย
เสมอมักปรับท่าราจากของเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงนับเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจ
งานนาฏศิลป์ไทยทั้งในฐานะผู้สร้างและผู้ชื่นชมนาฏศิลป์
ไทย ดังนี้
๑.เป็นแนวทางให้ผู้สนใจงานด้านนาฏศิลป์นาไป
พัฒนาเป็นงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เหมาะกับยุคสมัย
๒.เป็นแนวทางสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยใน
รูปแบบของการราแบบนาฏศิลป์ไทยและแบบออกภาษา
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๑๑
เปลี่ยนท่าราในช่วงลงลา เป็นต้น สาหรับการปฏิบัติท่ารา
ในช่วงเพลงรัวท้ายเสมอแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ
ช่วงที่ ๑ การเคลื่อนที่เพื่อหันขวา ถึง การหมุน
ตัวในแบบใดแบบหนึ่งเพื่อหันด้านหน้า
ช่วงที่ ๒ ท่าราลงลาด้วยท่าใหญ่ด้านหน้า และ
ใช้ตัว ๖ ครั้ง
ช่วงที่ ๓ ท่าจบ ปฏิบัติได้ ๒ ลักษณะ คือการ
หายเข้าโรง และทาบทต่อไป
๕. การใช้ร่างกายแบบนาฏศิลป์ไทย คือ ตึงตัว
ตึงไหล่ ตึงเอว ตึงนิ้ว และใช้ความนิ่งในการเคลื่อนไหว แต่
ถ้าเป็นการราเสมอภาษาเพิ่มการโย้ตัว ตีไหล่ การถ่าย
น้าหนักตัว เพื่อยักเยื้องให้ท่าราแบบไทยเป็นท่าออกภาษา
สาหรับตัวละครเชื้อชาติลาว พม่า มอญ แขก และชวา
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Pottery Products on Creative Economy Era: Uniqueness and Marketing
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์: เอกลักษณ์และการตลาด
สุวรีย์ ยอดฉิม1, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์2 และเกศสิรี ปั้นธุระ3
ABSTRACT
multipurpose benefit, modern design for a new
The objective of this research were 1) to generation lifestyle.
analyze the Sanannee
unique of Ratchaburi
products Panthura3*ชื
Keywords : Pottery
Product,
Creative Economy,
Suwaree Yodchim1,
Jasuwan2pottery
and Gesiree
่อผู้แต่งใช้
ฟอนต์ไJar,
ทยสารบรรณ
ตัวหนาขนาดอักษร
and 2) to analyze the marketing management for 1Uniqueness, Marketing, SWOT Analysis
pottery products by SWOT Analysis. This study is16
qualitative research collecting data by
บทคัดย่อ
documentary research, in-depth interviews,
วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์เอกลักษณ์
participant observation at the workplace and เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี และ 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพการ
content analysis.
จัดการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ด้วย
SWOT
The research results found that the Analysis เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร
characteristics attribute of the unique in Ratchaburi การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ณ สถาน
pottery products are stoneware. The form of the ประกอบการ แล้ววิเคราะห์เนื้อหา
products are jar with dragon pattern and texture
ผลการค้นหาเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี
sauce, good quality, pretty, durable benefits to be นั้น พบว่า คุณลักษณะของสินค้า ( attribute)
เป็น
used to store water to cool, smells and good เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ทาเป็นโอ่งมังกรและไหน้าปลา
tastes with renowned porcelain industry. The เคลือบ ไม่เขียนลาย คุณภาพดี เนื้อดี สีสวย แกร่งทนทาน
motto of the province is the value reflects the คุณประโยชน์ ( benefit) คือใช้เก็บกักน้าให้เย็น คงสภาพ
aesthetics values on the pottery product, and กลิ่นและรสชาติดี ไม่รั่วซึม ด้วยชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรม
culture value of Thais’ folk way.
เครื่องเคลือบดินเผา จึงใช้เป็นคาขวัญประจาจังหวัด ด้าน
The Results found that Thout Seng Lee was คุณค่าสะท้อนคุณค่า ทางสุนทรียภาพ (aesthetics value)
opened the first. When business environments ผ่านลวดลายบนโอ่ง และคุณค่าวัฒนธรรม ( culture value)
changed, thereby smaller markets, the strengths ของวิถีชีวิตคนไทย
were a unique in Ratchaburi product Pottery, highผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์
quality, reasonable price, durable colors. The เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง พบว่าโรงงานเถ้าเซ่งหลี เปิดเป็นแห่ง
weaknesses were the lack of marketing knowledge, แรก เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน ตลาดจึง มีขนาดเล็ก ลง จุด
lack of product design, higher labor costs. The แข็ง คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีมีเอกลักษณ์
opportunities were consumer-acceptable quality, ชัดเจน มีคุณภาพสูง สีสวย ทนทาน ราคาสมเหตุสมผล
but the threats was a competition from limited of นิยมตั้งราคาระดับตลาด จุดอ่อน คือขาดความรู้ด้าน
main raw material and behavior consumers was การตลาด ขาดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นทุน
less demand that mean the smaller market. So แรงงานสูงมาก โอกาส ทางการตลาดยังมี ผู้บริโภคยอมรับ
entrepreneurs should develops product design for คุณภาพอยู่ ขณะที่ อุปสรรค คือการแข่งขันรุนแรง มี
ผลิตภัณฑ์ทดแทน วัตถุดิบหลักปริมาณน้อยลง และผู้ซื้อ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลดลง ตลาดจึงแคบลง ดังนั้นผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนา
สวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1343-5, e-mail : ird_ssru@ssru.ac.th, website :
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ให้ใช้งานหลากหลาย และมี
http://rdi.ssru.ac.th/conference2015/
ความร่วมสมัยกันกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, โทร 081 838 4563 E-mail : sansanee.ja@yahoo.com
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ,โอ่ง , เศรษฐกิจเชิง
3 โทรศัพท์ 081 345 6330 E-mail : gesiree@hotmail.com
สร้างสรรค์ เอกลักษณ์,การตลาด
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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โดยมุ่งหวังว่าผลผลิตดังกล่าวจะนาไปสู่ผลลัพธ์
บทนา
(outcome) รูปธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย บน เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ โอ่ง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ในเชิงพาณิชย์
เน้นการสร้างผลิตภณฑ์ที่แตกต่าง การเพิ่มประสิทธิภาพ และ ตลอดจน มีแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้าน
การสร้างนวัตกรรม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไป
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง ช่วย เสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นั้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์
การวิจัยนี้นาเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การ
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน การใช้ทรัพย์สินทาง
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งกับการตั้งใจซื้อของ
ปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ผู้บริโภคในเขตภาคกลาง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Marketing) สร้างสรรค์ ประเด็นดังนี้ 1) เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของ
ฟิลิป คอตเลอร์ นิยามว่า เป็นการคิดสร้างสรรค์ ( Creative) เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี และ 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพการ
ร่วมกับการมีรสนิยมที่ดี ( Good Test) นามาเป็นเครื่องมือ จัดการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ด้วย
SWOT
ทางการตลาด มีการใช้ศิลปะของการค้นหา พัฒนา และ
Analysis อันจะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
แสวงหากาไร จากโอกาสที่เปิดรออยู่ และชี้แนวทาง ปฎิบัติ โอ่งบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และนาไปบูรณา
ด้านการตลาด ที่จะทาให้ประสบชัยชนะในทางธุรกิจ (กล
การการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การ
ยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศทางการตลาด ตามแบบฉบับ
ขยายผลวงกว้างต่อไป
Kotler on Marketing, 2555) โดยคงมีส่วนประสมทาง
การตลาดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อ
สร้างการตลาดอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ให้มีความสมดุลทั้ง
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและชุมชน โดยมุ่งทาการตลาดจาก
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Quality
ภายนอกมาสู่ภายใน ( Kotler, 2000) นามาสู่การสร้างผล research) ทาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พฤษภาคม
กาไร ความได้เปรียบทางธุรกิจหรือขยายการเติบโตของธุรกิจ พ.ศ.2558 ด้วยการวิจัยเอกสาร ( Document Research)
ถือได้ว่าเป็นธุรกิจขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค (customer driven ทาการรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
company)
ตามที่ปรากฏหลักฐาน จากนั้นสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ณ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มี สถานประกอบการผลิตโอ่ง จังหวัดราชบุรีขณะทาการ
ศักยภาพสามารถพัฒนา และปรับเปลี่ยน รูปแบบ ออกแบบ สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้รู้ แล้วจัดสนทนากลุ่มบูรณาการกับ
ให้ให้ตอบสนอง รสนิยม ผู้บริโภค โดยสามารถออกแบบ
การเรียนการสอน ด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่ม เรื่องการพัฒนา
(design) รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกมามากมาย มีการเติบโตใน ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรายวิชาการวิจัยธุรกิจ
รูปแบบธุรกิจครอบครัวแต่ขาดการทาตลาดในเชิงรุก
เครื่องมือวิจัยครั้งนี้คือ คณะผู้วิจัย (
human
จากที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยเรื่อง การ instruments)ที่ต้องหน้าที่เป็นพาหนะจัดเก็บและตีความ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งกับการตั้งใจซื้อของ
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
ผู้บริโภคในเขตภาคกลาง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
โครงสร้าง เครื่องบันทึกข้อมูล เสียง (mp3 voice recorder)
สร้างสรรค์ครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ใดทาวิจัยในประเด็นที่นาเสนอ ซึ่ง สมุดบันทึกภาคสนาม ( field note) กล้องดิจิตอล และ
บทความฉบับนี้เป็นเพียงส่วหนึ่งของการวิจัยเรื่องดังกล่าว
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
ผลที่ได้จากงานวิจัยสอดรับกับ นโยบายส่งเสริมให้
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา
คณาจารย์มีนาองค์ความรู้มาต่อยอดในการทาวิจัยเพื่อพัฒนา (content analysis) โดยทาเป็นกระบวนการที่ดาเนินการ
ท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมและมีการบูรณาการ
อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสิ
งานวิจัยกับการบริการวิชาสู่ชุมชน ที่สามารถใช้ในเสริมสร้าง นทร์ และ กรรณการ์ สุขเกษม , 2547) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเหมาะสม กับบริบทของชุมชน เชิงวัฏจักร (cyclical process) กระทาซ้า ๆ จนกว่าสรุปข้อ
เกี่ยวข้องทาให้เกิดการ ปลุกจิตสานึกของประชาชนใน
ค้นพบการวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศที่รวบรวมมาจาก
ท้องถิ่นให้รู้จักเห็นคุณค่าอนุรักษ์ รักษา และหวงแหน
หลายวิธี จากนั้นนาเสนอผลสรุปวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้มา
ทรัพยากรภายในท้องถิ่นของตน
ด้วยการพรรณนา แล้วจะนาข้อสรุปที่ได้ มาต่อยอดในการ
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการจัดประกวดค้นหาความคิด
สร้างสรรค์ ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ตามแผนงานวิจัยต่อไป
ผลการวิจัย
ข้อค้นพบ ในบทความนี้เป็นส่วนหนึ่ง จากการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งกับการตั้งใจซื้อของ
ผู้บริโภค ในเขตภาคกลาง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยนาเสนอตามวัตถุประสงค์
วิจัยได้ดังนี้
1. ผลการ ค้นหาเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ราชบุรี พบว่า การจะทาให้เอกลักษณ์ ของเครื่องปั้นดินเผา
โอ่งราชบุรี มีประสิทธิผลในทางธุรกิจจาเป็นต้องใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดทุกชนิดที่มีอยู่ทาให้เกิดการรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ตรายี่ห้อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทาให้มีเรื่องราวเล่าขาน สร้างอารมณ์ เพื่อสื่อสารเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี โดยอาจจะสร้าง
สัญลักษณ์ที่หนักแน่น อาจอธิบายออกมาเป็นสัญลักษณ์
(symbols) คาขวัญ สี บรรยากาศ รวมถึงกิจกรรมวาระ
พิเศษ (event) ซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ราชบุรี
ในการศึกษาพบหลักฐานแสดงไว้เป็นบทประพันธ์ใน
นามปากกา หอศุภวุฒิ ( Hor.supawut) โดย จาร (คือสลัก
ลวดลาย หรือแกะอักษรด้วยโลหะลงใบลาน)
กลอน
ดอกสร้อย "ภิรมย์บุรีราช"
ลงไป บน สมุดใบลาน มี
ความหมายของ ชื่อกลอนแปลตามคาว่า จ้าวแห่งเมืองอัน
ภิรมย์ หรือถ้าอ่านย้อนกลับจะได้คาว่า ราชบุรีภิรมย์ แปลได้
ว่า เมืองราชบุรีอันแสนรื่นรม และมีส่วนหนึ่งของผลงาน
ประพันธ์ (ภิรมย์บุรีราช,2555) กล่าวดังนี้
งามเอ๋ยงามแท้
ได้พิศแลงานเลิศวิจิตร
โอ่งดินเผาเถากระเบื้องเฟื่องทุกทิศ
ช่างประดิษฐ์เอกอุเครื่องดนตรี
ปูนแดงเลิศรสลือชื่อแต่ก่อนเก่า
ทองเหลืองเขาลอยชดช้อยอร่ามศรี
เครื่องบ้านอุดมงานจักสานดี
ผ้าทอมากมีสืบสานถิ่นนี้เอย

ภาพที่ 1 บทประพันธ์ "ภิรมย์บุรีราช"

ที่มา: (ภิรมย์บุรีราช,2555)

จากที่กล่าวมาเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ราชบุรีที่มีประสิทธิผลสร้างให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด มี
3 มิติ กล่าวคือเอกลักษณ์ด้านคุณลักษณะของสินค้า
(attribute) ได้แก่ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
โอ่งราชบุรี ที่มีลักษณะพิเศษ ที่เน้นความแตกต่างจากของอื่น
ในประเภทเดียวกัน
อดีตนั้นการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีผลิตเพื่อ
ทดแทนการนาเข้าโอ่งมังกร สินค้านาเข้าจากประเทศจีน
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหิน ที่ เรียกกันว่า สโตนแวร์
(Stoneware) เป็นเครื่องปั้น ดินเผาเคลือบไม่เขียนลาย ไม่มี
การติดลวดลายใด ๆ เรียกว่าโอ่งเลี่ยน (ราชบุรีศึกษา,2552)
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกรที่ได้รับการยอมรับว่ามี
คุณภาพดีจะต้องเป็นโอ่งผลิตที่จังหวัดราชบุรี คุณลักษณะที่
โดดเด่นก็คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่ไม่มีการทา
ลวดลาย ลักษณะเรียบง่าย ใช้วัตถุดิบการผลิตจากดินเนื้อดี
สีเป็นดินที่ถูกเผาไปออกสีน้าตาลอมแดงสวยงาม ทนไฟ โดย
ผลิตเป็นโอ่งมังกรและไหน้าปลา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดตามวิถีชีวิตของคนไทย คุณลักษณะซึ่ง
เป็นที่ยอมรับคือ ใช้เก็บกักน้า รักษาความเย็นได้เป็นอย่างดี
โดยไม่ทาให้น้าเกิดกลิ่น หรือรสชาติเปลี่ยนไป มีความแกร่ง
ทนทาน น้าไม่รั่วซึม ไม่เกิดตะไคร้ และทาความสะอาดง่าย
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จัดทาคาขวัญจังหวัดราชบุรีบนเครื่องเคลือบเซรามิก ดังภาพ
3

ภาพที่ 3 คาขวัญบนเครื่องเคลือบเซรามิก
ที่มา: (“ราชบุรี ใครว่ามีแต่โอ่ง...”,2553)

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง และไหที่ไม่มี
การทาลวดลาย
ที่มา: http://www.nanagarden.com/.../142124.jpg (บน)
http://topicstock.pantip.com/.../J9601331-12.jpg (ล่าง)

เอกลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ ( benefit) ได้แก่
ลักษณะอันเป็นเฉพาะ ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน ซึ่ง
มีหนึ่งเดียวของสิ่ง ๆ หนึ่ง เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชีวิตประจาวัน มีคุณภาพดี
สวยงามมากและยังเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมา
ในพื้นที่ภาคกลาง จนเรียกขานกันว่า เมืองโอ่ง เพราะในยุค
หนึ่งสมัยหนึ่ง "โอ่งมังกร" มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาคุณภาพ สะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของ
จังหวัดราชบุรี ดังปรากฏเป็นคาขวัญประจาจังหวัดราชบุรี
ว่า “คนสวย โพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัด
ขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้างาม ตลาดน้าดาเนิน เพลินค้างคาว
ร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ” จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน ต่อมาโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 ได้

เอกลักษณ์ด้านคุณค่า ( value) พบว่า ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี สะท้อนคุณค่าด้านสุนทรียภาพ
ผ่านลวดลายบนโอ่งมังกร และยังสะท้อนคุณค่าด้าน
วัฒนธรรม (culture value) สอดแทรกอยู่กับวิถีชีวิตของคน
ไทยด้วย ในลักษณะของรูปแบบการใช้งานโอ่งเพื่อเป็นที่กัก
เก็บน้า การแปรรูปอาหาร อาทิ หัวผักกาด (ไช้เท้า) หรือ
ผักกาดดองหวาน การแปรรูปน้าปลา อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ทั้งผัก ผลไม้ ผลิตซ๊อส น้าส้มสายชูและเต้าเจี๊ยว ของ
บริษัท โกลเด้นฮาร์เวสท์ จากัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการ
แห่งหนึ่งใน จังหวัดราชบุรี นั่นคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
โอ่งราชบุรีมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม สะท้อนวิถีตามวิถีไทยได้
เป็นอย่างดี
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แซ่อึ้ง (สายชล ศรีนวลจันทร์ , 2556) จากการค้นคว้าพบว่า
ในสามทศวรรษที่ผ่านมานั้น ธุรกิจครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกร
ที่มา: http://www.opoai.in.th/...page=2
ในราชบุรีเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณการผลิตมีน้อยกว่า
ปริมาณความต้องการของผู้ซื้อหรือตลาด แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ด้วยความเจริญ
ของระบบสาธารณูปโภค ทาให้มีความจาเป็นใช้
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกร เพื่อเก็บน้าน้อยลง
ประกอบกับโรงงานเกิดใหม่จานวนมากในจังหวัด
ราชบุรี ประมาณว่ามีโรงงานทาเครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกรกว่า
50 ราย แทบทุกรายผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ที่มี
ลักษณะเดียวกัน มีความซ้าซ้อนกัน ลักษณะผลิตภัณฑ์
คล้ายคลึงกันไปหมด อีกทั้งจากการเปิดตลาดอาเซียนจึงทา
ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีน และประเทศ
เวียดนามเข้ามาตีตลาด ขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านบุคลากร
รุ่นใหม่ด้านการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกขาด
การสนับสนุนเท่าที่ควร ทาให้การแข่งขันสูง เครื่องปั้นดินเผา
โอ่งมังกร ถูกผลิตจนล้นตลาด ราคาตกต่า ที่สาคัญ กาลังถูก
ใช้ทดแทนด้วยภาชนะทาจากพลาสติก โดยมีสัดส่วนหรือส่วน
แบ่งตลาด ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ภายในประเทศ ร้อยละ
70 และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งต่างประเทศขายโดยการส่งออก ร้อยละ
30 (เถ้าฮงไถ่เจ้าแรกโอ่งราชบุรี..., 2556)
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง พบว่า
ประเด็นแรก จุดแข็ง ( Strengths) คือ ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีมีเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจน มี
คุณภาพสูง สีสวย ทนทาน ราคาสินค้าอยู่ระดับเดียวกันกับ
ตลาด (Meet the market price) ราคาไม่แพง มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
ประเด็นที่สอง จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ยังขาด
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่มีการทาลวย
ความรู้ด้านการตลาด ขาดการทาตลาดเชิงรุกโดยเฉพาะอย่าง
ลายมังกร
ที่มา: (เครื่องปั้นดินเผา.htmlโอ่งมังกร"ราชบุรี"ยังคงเป็น ยิ่ง ขาดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ช่างปั้น
โอ่งฝีมือดี ที่บ้างก็เปลี่ยนอาชีพ บ้างก็ตายจากไปจนเกิดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเหลือแค่ตานาน,2550)
ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ( skill-worker) จึงมีต้นทุน
2. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ ค่าแรงงานสาหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งด้วย SWOT Analysis นาไปสู่การพัฒนา สูงมากถึงร้อยละ 30
ประเด็นต่อมา โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities) ยัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ในการศึกษาวิจัย สาหรับปีงบประมาณ
2559 เป็นธุรกิจที่ มีศักยภาพ อยู่ มาก จากความนิยมของผู้บริโภค
ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ต่อไป ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ นาเสนอดังนี้
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี และ สถานการณ์ทางธุรกิจนั้นมี
สถานการณ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
การรวมตัวของผู้ประกอบการเป็นสมาคมภายใต้ชื่อ สมาคม
พบว่า โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี มีการก่อตั้ง
เป็นโรงงานขนาดเล็กครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 เปิดโรงงาน เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี จึงมีความร่วมมือช่วยเหลือกัน
เครื่องปั้น ดินเผาเถ้าเซ่งหลีที่จังหวัดราชบุรี โดยนายจือเหม็ง ทางอุตสาหกรรมนี้ราวกับเครือญาติ
ภาพที่ 4 การใช้เครื่องปั้นดินเผาโอ่งในอุตสากรรมแปรรูป
ของสถานประกอบการในราชบุรี
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ประเด็นสุดท้าย อุปสรรค ( Threats) คือ เทคโนโลยี
ทันสมัย ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้นเพราะผลมี
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตได้จานวนมาก
ในคราวเดียวกัน คู่แข่งจึงมีต้นทุนต่ากว่า พร้อมกันนั้นยัง
ได้รับผลกระทบจากปริมาณของดินที่เป็นวัตถุดิบหลักมี
ปริมาณน้อยลง ทาให้ต้องมีการขนส่งวัตถุดิบจากนอกพื้นที่
ยิ่งทาให้มีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และประการ
สาคัญที่สุดคือ ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีพฤติกรรมการใช้
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีลดลง จากสินค้าทดแทนจึงให้
ขนาดตลาดแคบลง จนทาให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ

เป็นอย่างมาก โอ่งมังกรนั้นมีชาวจีนที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ราชบุรีเป็นผู้ริเริ่ม และได้รับการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมากขึ้น
2. ผล วิเคราะห์สภาพการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ด้วย SWOT Analysis มีข้อค้นพบว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีมีการสืบทอด
ธุรกิจมาจากรุ่นปู่ รุ่นพ่อ จึงมี จุดแข็ง อย่างมากที่สามารถคง
เอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจน กล่าวคือเน้นการผลิตมีคุณภาพ สี
ดินมีความสวย ทนทาน ราคาไม่แพง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วน
ใหญ่เป็นการประกอบการลักษณะ ธุรกิจแบบครอบครัว
(Family Business) เป้าหมายสาหรับธุรกิจครอบครัว คือ
การเติบโตอย่างยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมากกว่าการทา
การตลาดอย่างธุรกิจขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตามข้อค้นพบการวิจัยครั้งนี้ พบว่า จุดอ่อน
(Weaknesses) ก็คือขาดการทาตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ขาดการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึง
ไม่สามารถขายราคาสูงเพื่อตลาดระดับบน ขาดช่างปั้นโอ่ง
ฝีมือดี สอดคล้องกับผลการศึกษา (วลัยลักษณ์ แซ่อ่อง ,
2553) พบว่า ผลิตภัณฑ์ ที่มีในอุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิ
กของไทยไม่ได้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันมากนักจึงส่งผล
ต่อรายได้ลดลง
จุดอ่อนดังกล่าวยังสอดคล้องกับคากล่าวของ นายทัศ
นัย ศิลป์ประเสริฐ เจ้าของโรงโอ่งรุ่งศิลป์ อดีตนายกสมาคม
เครื่องเคลือบดินเผา ได้สะท้อนถึงปัญหาการดาเนินงานของ
ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกร ที่เกิดขึ้น (สายชล
ศรีนวลจันทร์, 2556) ความตอนหนึ่งว่า

สรุปและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า
1.เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีที่มี
ประสิทธิผลสร้างให้เกิดประโยชน์ทางการตลาดได้
เป็นที่น่าสังเกตว่า เมืองราชบุรี นอกจากจะมี “โอ่ง
ดินเผา ” ศิลปะอันงดงามที่ผลิตจากปูนแดง ลวดลายมังกร
เป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์แล้วยังมีเครื่องทองเหลือง เครื่อง
จักสาน และผ้าทอ (ภิรมย์บุรีราช,2555) โดยเฉพาะกลุ่มวิสา
กิจชุมชนผ้าทอบ้านไร่อีกด้วย (ศันสนีย์ จะสุวรรณ์และ เกศ
สิรี ปั้นธุระ, 2557)
เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี เหมาะที่
จะนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ( creative economy)ทั้งนี้เพราะมี เอกลักษณ์
ด้านคุณลักษณะของสินค้า มี เอกลักษณ์ด้านคุณประโยชน์
โดยเฉพาะโอ่งมังกรซึ่งมีประวัติการผลิตที่ยาวนานและเป็นที่
รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นสินค้าขึ้นชื่อ
“...นอกจากโรงโอ่งจะประสบปัญหาการขาด
ของจังหวัดราชบุรีมายาวนานหลายสิบปี (“ราชบุรีใครว่ามีแต่
แคลนแรงงานฝีมือดีแล้ว ตลาดของโอ่งมังกรก็
โอ่ง...”, 2553) และมี เอกลักษณ์ด้านคุณค่า ข้อค้นพบแสดง
เริ่มแคบลง เมื่อมาเจอกับปัจจัยจากการปรับ
ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น ดินเผาโอ่งราชบุรี สะท้อนคุณค่าด้าน
ค่าแรง จึงไม่ต่างกับซ้าเติมอุตสาหกรรม
สุนทรียภาพ ผ่านลวดลายบนโอ่งมังกร และยังสะท้อนคุณค่า
เครื่องปั้นดินเผา ที่ต้องใช้แรงงานมีฝีมือ
ด้านวัฒนธรรมสอดแทรกอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยด้วย ซึ่ง
ระดับสูง ซึ่งคนงานกลุ่มนี้มีน้อยอยู่แล้ว เพราะ
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าคุณค่าสามารถถ่ายทอดความรู้จาก
เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ขณะนี้โรงโอ่งต้อง
บรรพบุรุษ อันเป็นวิธีการของการส่งต่อวัฒนธรรมจากคนรุ่น
ปรับการจ้างรายวันมาเป็นการจ้างเหมาเพื่อให้
หนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง (เกศสิรี ปั้นธุระ , 2556; สมาคม
งานสั้นลง เพราะตลาดทุกวันนี้ไม่ดีทั้งในและ
เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี, 2554)
ต่างประเทศ..."
นอกจากนี้ยังมีความ สอดคล้องกับงานเขียนเกี่ยวกับ
การสรรค์สร้างชิ้นงานโอ่ง (สืบสาน “วิจิตรศิลป ” ในถิ่น
ราชบุรี , 2558) กล่าวว่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โอ่งแต่ละ
จากผลการศึกษา สอดคล้องกับ ข้อเขียนในวารสาร
ชิ้นมีการผสมผสานระหว่างวิจิตรศิลป์เข้าไปด้วยเพราะเขียน วารสารเซรามิกส์ เรื่อง ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
ลวดลายมังกรลงบนโอ่งเคลือบดินเผา จนกลายเป็นโอ่งมังกร อุตสากรรมเซรามิกส์ จังหวัดราชบุรี (ปริญญา สมร่าง ,2550)
ลวดลายที่มีความงดงามอ่อนช้อยแบบพู่กันจีน ทั้งการขูด
ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของธุรกิจ เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี
เขียนลาย การติดดอก เคลือบเผา นั้นต้องใช้ความละเอียด
ว่า ผู้ประกอบการเองยังขาดซึ่งประสิทธิภาพในการผลิต และ
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ไม่สามารถทาการแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้เท่าที่ควร
โดยมีสาเหตุมาจากคุณภาพของกระบวนการผลิตที่อยู่ใน
ระดับต่า วัตถุดิบภายในประเทศมีคุณภาพไม่สม่าเสมอ
บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเซรามิคมีจานวนจากัด
ผู้ผลิตขาดทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด
โอกาสทางธุรกิจ ( Opportunities) ของผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งนั้นยังจัดว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพอยู่มาก
สอดคล้องกับผลการศึกษา ที่พบว่า อุตสาหกรรมกระเบื้อง
เซรามิกของประเทศไทยนั้นยังมี ศักยภาพในการเจริญเติบโต
ได้อีก แต่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงภายในอุตสาหกรรม (วลัย
ลักษณ์ แซ่อ่อง, 2553)
อุปสรรค ( Threats) นั้นได้รับผลกระทบจาก
เทคโนโลยีการผลิตที่ดี ส่งผลผลิตได้จานวนมาก มีผลิตภัณฑ์
พลาสติกทดแทน ประกอบกับปริมาณของดินที่เป็นวัตถุดิบ
หลักมีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณผู้ซื้อมีขนาดตลาดแคบ
ลง จนทาให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีการศึกษาถึงข้อจากัด
(อรัญ วานิชกร, 2555) คือ ไม่สามารถผลิตครั้งละมากได้
เนื่องจากงานมีความละเอียดประณีตสูง ช่างปั้นและช่างแกะ
ลวดลายที่มีความชานาญมีน้อย เตามีขนาดใหญ่ ต้องรอเตา
เต็มจึงจะมีการเผาเพื่อประหยัดพลังงาน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง
ฝนตก น้าท่วม ขาดรูปแบบเรียบง่าย
สอดคล้องกับผล
การศึกษา (วลัยลักษณ์ แซ่อ่อง , 2553) ที่พบว่า ราคา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกของ
ประเทศไทยบางตัวมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนที่
สูงขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบบางตัวต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
การจัดการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ราชบุรีบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้น ควรที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับพฤติกรรมของตลาดคนรุ่น
ใหม่ เพราะผู้บริโภค หรือลูกค้าคือบุคคลที่สาคัญที่สุดสาหรับ
ธุรกิจ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งและไม่สามารถประเมิน
มูลค่าได้ (กุณฑลี รื่นรมย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ
สาวิกา อุณหนันท์, 2547)
การออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาโอ่ง เป็นสิ่ง
ที่ผู้ประกอบการควรเร่งรัดพัฒนาขึ้นอย่างเร่งด่วน ควรผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่มีศักยาพในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต (potential product) เป็นตลาดใหม่ ที่
อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของคุณภาพ ราคา ชื่อเสียง ตรายี่ห้อ
บริการ สีสันของผลิตภัณฑ์และบรรจุหีบห่อ(เกศสิรี ปั้นธุระ ,
2555) เช่น ควรจะมีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
โอกาสทางการตลาด อาจจะพัฒนาประโยชน์ใช้สอยใน

ลักษณะอื่น ๆ เช่น การจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
สานักงาน การจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยว การจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งสถานที่ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นแก่ผู้ประกอบการในชุมชน
จากที่กล่าวมา ผู้ประกอบ
การ ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ควรชูจุดขาย
ที่เอกลักษณ์อันโดดเด่นที่มีชื่อเสียงมาในอดีต ควบคู่กับการ
วางกลยุทธ์ การตลาดเจริญเติบโต เน้น การพัฒนาตลาด
(Market Development Strategy) เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ของการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในชุมชน ทั้งนี้ควรให้ความสาคัญกับการ
วางแผน และพัฒนาต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ที่ปัจจัยต่าง ๆ ในตลาดมีการ
เปลี่ยนอย่างเป็นพลวัตร (dynamics) บนฐานของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นปลุกจิตสานึกของประชาชนในท้องถิ่นให้
รู้จักเห็นคุณค่าอนุรักษ์ รักษา และ ร่วมพัฒนา ทรัพยากร
ภายในท้องถิ่นของตน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลา ปีงบประมาณ 255 8
หากนาผลวิจัยไปใช้ในช่วงระยะเวลาอื่นควรคานึงถึงสภาวะ
แวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ควรถ่ายทอดลักษณะ
การใช้งาน กระบวนการผลิต ความประณีต พิถีพิถันในการ
ผลิต รูปแบบ รูปทรงโอ่ง ลวดลายโอ่ง ความสวยงาม บรรจุ
ภัณฑ์ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งนี้ควรให้
ความสาคัญของวัสดุใช้สอยในท้องถิ่นนั้น
ๆ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป มี
โอกาสในการผลิตเชิงพาณิชย์ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ อย่างแท้จริง และ ปลุกจิตสานึกประชาชนใน
ท้องถิ่นให้รู้จักเห็นคุณค่าการพัฒนา ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งทรัพยากรภายในท้องถิ่นของตน
ผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนาการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนของชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่า
สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดยุคสร้างสรรค์ ( creative
marketing) อันจะเป็นการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ซ้าซ้อน มี
ความคล้ายคลึงกันสูงในปัจจุบัน ทั้งนี้อาจอาศัยสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ( geographical indication) สร้างชื่อหรือ
สัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งยุค
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือสิ่งที่อิงไปถึงตาแหน่งทาง
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ภูมิศาสตร์ ของชุมชน พัฒนาสร้างตราสินค้าของชุมชนและ
จดลิขสิทธ์ให้เป็นสิทธิทางปัญญาอันเป็นมรดกของชุมชน
และควรร่วมกิจกรรมภาครัฐวาระโอกาสต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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Impacts of Implementing Minimum Wage on SMEs in Thailand
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่า
ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
กฤษฎา สังขมณี1
ABSTRACT
The objective of this research was to
study the effect of minimum wage in Thailand
on economics in the area of Bangkok and
6metropolitan
provinces:
Nonthaburi
PathumThani SamutPrakarn NakhonPathom
SamutSakhon and SamutSongkram. For quantitative
research technique, the results from 400
sampling firms revealed that most of selected
samples were SME enterprise and used Thai
and Mynmar labor to operate their businesses.
Almost all of firms received moderate effect
from 300 baht policy which they needed help
from government in the way of source of low
interest fund and lower rate taxe. For
qualitative research technique by in-depth
interview with 14 entrepreneurs showed their
views that using Mynmar labor in the business
because it is easy to recruit and to help
control their operation cost. For skilled labor
and much experience they selected the Thai
employer which paid upon work performance
and loyalty. All interviewers suggested that the
minimum wage policy should not propose in
the same level of wage but should vary by the
characteristic of each provinces.
Keywords: Impacts, Economic, Minimum Wage
ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี สาขาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1518, e-mail :
kris161988@yahoo.com, krisada.su@ssru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
การประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่าในประเทศ
ไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่่าต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย โดยใช้พื้นที่วิจัยในเขต 7 จังหวัด
ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าจาก 13 ประเภท
กิจการ รวม 400 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง
และเล็ก ใช้พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย รองลงไปเป็น
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ กรณีที่รัฐบาลประกาศ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นวันละ 300 บาท เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2555 กิจการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบปาน
กลาง สามารถปรับตัวได้โดยแทบไม่ลดจ่านวนลูกจ้าง
พนักงาน สิ่งที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องการให้รัฐบาล
ช่วยเหลือคือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มีเงินกู้เพื่อ
เสริมสภาพคล่องให้กับกิจการและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ให้ต่ากว่าเดิม และด้านภาษีที่ต้องการให้ลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จ่านวน 14 ราย พบว่าการจัดการปัญหาด้านค่าแรงงาน
ขั้นต่่า กิจการส่วนใหญ่จึงต้องใช้แรงงานต่างชาติชาว
เมียนมาร์เพราะหาง่ายกว่าแรงงานต่างชาติอื่นทั้งนี้เพื่อ
ลดต้นทุนการบริหารงาน ส่วนแรงงานมีฝีมือ มี
ประสบการณ์สูงมักเป็นแรงงานชาวไทย มักจ่ายตาม
ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และ
จงรักภักดีกับกิจการ และจะพยายามจ่ายค่าจ้างให้กับ
พนักงานให้ได้มากที่สุด ในอัตราที่ใกล้เคียงกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น ผลจากการมีนโยบายค่าจ้าง
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แรงงานขั้นต่่าเท่ากันทั้งประเทศพบว่าท่าให้ต้นทุน
โดยรวมเพิ่มขึ้น ท่าให้เกือบทุกกิจการต้องเลี่ยงไปใช้
แรงงานต่างชาติซึ่งมีทั้งต้องปรับตัวเข้าหากัน ส่งผลให้
ทุกกิจการต้องท่าการปรับตัวให้เข้าได้กับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบที่ต่อเนื่องจากกฎหมาย
ค่าแรงงานขั้นต่่า และผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายเห็นว่าไม่
เหมาะสมแต่ควรรีบปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของแต่ละ
พื้นที่ เพื่อให้สะท้อนภาวะการท่าธุรกิจที่แท้จริงของที่ตั้ง
กิจการ
ค่าส่าคัญ :ผลกระทบ, เศรษฐกิจ, ค่าจ้างแรงงานขั้นต่่า
บทน่า
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2554 – 2557) ที่
ด่าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300
บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้
เดือนละไม่น้อยกว่า 15 ,000 บาทอย่างสอดคล้องกับ
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมี
มาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถด่ารงชีพ
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี และต้องการ
ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท่าในระบบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้
โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
สามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท่าได้ทุก
ระดับความต้องการและส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอก
ระบบสามารถเลือกและมีงานท่าได้ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสมกับสถานะ เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็น
แรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ
โดยภาครัฐจะท่างานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อน่าไปสู่
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือ
ทั้งระบบ เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้าม
ชาติ จัดระบบอ่านวยความสะดวก และมาตรการการ
ก่ากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภท
เพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการ
ป้องกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้

ฝีมือ และก่าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม
การเข้ามาท่างานของแรงงานต่างด้าว โดยค่านึงถึงความ
ต้องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ กระทั่งถึง
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ที่จะลดช่องว่างรายได้
ระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพและ
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีความเท่าเทียมทางเพศ
มากขึ้น ทั้งในเรื่องรายได้ โอกาสทางอาชีพ และโอกาส
ในการด่ารงต่าแหน่งในระดับบริหารและระดับการ
ตัดสินใจ
จากนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้น่าไปสู่
การปรับค่าจ้างขั้นต่่า 300 บาท/วัน ส่าหรับ 7 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม ภูเก็ต ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2555และปรับขึ้นให้เป็นสัดส่วนเดียวกันคือ 40
เปอร์เซ็นต์ส่าหรับ 70 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และมีมติเพิ่มเติมให้คงอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่่าวันละ 300 บาทไว้เป็นเวลาสองปี คือปี
2556 และปี 2557 จะไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่่าอีก
ยกเว้นในกรณีภาวะเศรษฐกิจผันผวนอย่างรุนแรงจน
กระทบต่อการครองชีพของลูกจ้างเท่านั้นวัตถุประสงค์
ของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่่า เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ก่าลังเติบโต แต่
เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเกี่ยวข้องปัจจัยในด้านต่างๆ
การพิจารณาปรับค่าตอบแทนแรงงานจ่าเป็นต้องใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจหลากหลายด้าน เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ภาวะ
ตลาดแรงงาน และแรงงานต่างด้าว เป็นต้น อย่างไรก็
ตามเมื่อมีการประกาศใช้ค่าแรงงานขั้นต่่าอย่างเป็น
ทางการไประยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้รับผลกระทบจนธรกิจประสบภาวะ
ขาดทุนติดเป็นร้อยละ 80 ขณะที่ผู้ประกอบการกว่าร้อย
ละ 23.33 ขาดสภาพคล่อง และผู้ประกอบการร้อยละ
10.42 แจ้งว่าอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการ ซึ่งหากรัฐบาลไม่
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มีการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม อาจท่าให้ต้องลดก่าลัง
การผลิต ซึ่งน่าไปสู่การลดจ่านวนพนักงานและเกิดการ
เลิกจ้างได้ในที่สุด ซึ่งยังอาจไม่เกิดภาวะเลวร้ายที่สุดในปี
2557 เพราะแรงงานอาจสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่โรงงาน
ขนาดใหญ่และโรงงานของต่างชาติ ซึ่งก่าลังเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยตามนโยบายการสนับสนุนการลงทุนของ
BOI
ขณะที่ในปี 2558 เป็นต้นไปเมื่อมีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กเหล่านี้น่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง
ผลกระทบที่ชัดเจนของผู้ประกอบการประกอบไปด้วย
การต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 การที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับ
ราคาสินค้าหรือบริการได้ หรือปรับได้เพียงเล็กน้อยและ
น้อยกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ประเด็นที่ส่าคัญที่สุดก็คือ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจ่านวนมากมีผล
ประกอบการที่อยู่ในภาวะขาดทุนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6
เดือนในปี 2556 และความเชื่อมั่นที่จะด่าเนินธุรกิจให้ไป
ต่อได้นั้นเริ่มลดลงเป็นจ่านวนมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ ,
21 กันยายน 2556) แม้กระทั่งกิจการที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์เช่น บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ ยังได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากมียอดค่าสั่งซื้อจากลูกค้าลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนสะสมจ่านวนมาก โดย
มีสาเหตุจากการย้ายฐานการผลิตของลูกค้ารายใหญ่
ประกอบกับค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณ
ค่าสั่งซื้อจากลูกค้าน้อยลง และเป็นค่าสั่งซื้อที่มีปริมาณ
น้อยกว่าก่าลังการผลิตของบริษัทฯเป็นอย่างมาก และ
กิจการบมจ.สหฟาร์ม ที่จังหวัดลพบุรีก็ยังไม่สามารถ
ปรับตัวได้เมื่อต้องจ่ายค่าแรงงานที่สูงขึ้นโดยที่ยอดขาย
มิได้เพิ่มขึ้นไปด้วย
ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของไทย คาดว่า
จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น
เนื่องจากต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มและไม่ได้รับผลประโยชน์
อย่างเพียงพอจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทในไทยต้องเจอค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 6.39 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่
อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีก 0.57 เปอร์เซ็นต์ แต่บริษัท

ขนาดย่อมจะได้รับผลกระทบหนักสุด เพราะค่าใช้จ่ายสูง
ถึง 17.8 เปอร์เซ็นต์ จากข้อมูลเมื่อปี 2554 ของรัฐบาล
พบว่า มีบริษัทมากกว่า 2.9 ล้านแห่งในประเทศไทย ทั้ง
ขนาดย่อมและขนาดกลาง ที่ครองส่วนแบ่งในภาคธุรกิจ
ทั้งหมด 99.8 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ และมีแรงงานราว
9.7 ล้านคน หรือเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ของต่าแหน่งงาน
ทั้งหมดของประเทศ และมีรายได้ปีละ 3.5 ล้านล้านบาท
หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของจีดีพี แม้ว่าจะมีโรงงานหลาย
แห่งปิดกิจการไปประมาณ 7 ,221 แห่งในปี 2556
ขณะที่การปรับขึ้นค่าแรง ท่าให้ธุรกิจต่าง ๆ เผชิญ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นนั้น ก็จะน่าไปสู่
การปรับปรุงอ่านาจในการซื้อของลูกค้า และช่วยกระตุ้น
การเติบโตของเศรษฐกิจด้วย เพราะท่าให้ครอบครัวที่
ยากจน รายได้ต่า สามารถบริโภคได้มากขึ้น และช่วย
เพิ่มการใช้จ่ายของพวกเขาด้วย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ก่าลัง
เกิดขึ้นทั่วภูมิภาค และยังอาจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เนื่องจากจะเป็นดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ อัน เนื่องจากการประกาศใช้
นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่า กับทุกสถานประกอบการ
300 บาท เท่ากันทั่วประเทศโดยเน้นผลกระทบต่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา โดยศึกษาผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาคการผลิตและการให้บริการที่ต้นทุนสูงขึ้นมาก
เนื่องจาก
2. ด้านพื้นที่ ใน ภาคกลางรวม 7 จังหวัด
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
3. ด้านประชากร ได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งภาคการผลิตและภาคการ
ให้บริการ
4. ขอบเขตด้านเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
นิยามศัพท์์
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1. ค่าจ้างแรงงานขั้นต่่า หมายถึงเงินที่นายจ้าง
และลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท่างาน
ตามสัญญาจ้างส่าหรับระยะเวลาการท่างานปกติเป็นราย
ชั่วโมง รายวันรายสัปดาห์รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น
หรือจ่ายให้โดยค่านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท่าได้ในเวลา
ท่างานปกติของวันท่างานและให้หมายความรวมถึงเงินที่
นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้าง
มิได้ท่างานแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5
2. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง
กิจการที่ด่าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่า
ทรัพย์สินถาวรไม่เกินสองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่
เกินสองร้อยคน กิจการค้าส่งที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน
หนึ่งร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน และ
กิจการค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกินหกสิบล้าน
บาท มีการจ้างงานไม่เกินสามสิบคน

ค่าแรงขั้นต่่าที่เพิ่มในมลรัฐนิวเจอร์ซี กับรัฐเพนซิลวาเนีย
ที่ไม่ได้เพิ่มค่าแรง รัฐที่เพิ่มค่าแรงขั้นต่่ามีผลให้เกิดการ
จ้างงานมากขึ้น (Card and Kruger, 1993)การเพิ่ม
ค่าแรงงานขั้นต่่าในแรงงานไร้ฝีมือ จะเกิดภาวะลดการ
จ้างแรงงานแต่ไม่ลดความยากจน เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว (Neumark, Fulkerson,
Story, & Larson, 2008)การเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่่าจะ
ก่อให้เกิดภาวะการว่างงาน ความยากจน และเกิดปัญหา
ทางสังคมด้านอื่นๆตามมา (Gary Becker, 2013) และ
ต้องพิจารณาคนซึ่งเป็นแรงงานด้วยความเป็นมนุษย์ ไม่
ควรมองแค่เป็น 1 ใน 4 ส่วนของปัจจัยในการผลิต
เท่านั้น (JosephStiglitz, 2011)

วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative
Research) เป็นการเก็บแบบสอบถามกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
7
เนื้อเรื่อง
จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึกษา
ประชากร (Population) คือ ธุรกิจขนาดกลาง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้
และขนาดย่อม ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และภาค
นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่าต่อธุรกิจขนาดกลางและ
การให้บริการ ที่มีสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่
ขนาดย่อมในประเทศไทย โดยใช้พื้นที่วิจัยในเขต 7
จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
กลุ่มตัวอย่าง ( Sample) ก่าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้ทฤษฎีต้นทุนการประกอบการซึ่งเป็นสิ่งจ่าเป็นใน
โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง ของทาโร่ ยามาเน่
การควบคุมต้นทุนและการวางแผนส่าหรับอนาคต (กิ่ง
ผู้วิจัยก่าหนดสัดส่วนของประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ
กนก พิทยานุคุณ ,2547)ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แรงงาน
50% ก่าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความ
เกี่ยวกับค่าจ้างที่ จ่ายตอบแทนให้แก่ลูกจ้างซึ่งท่างาน
หรือให้บริการแก่นายจ้าง (Robert, 2015)แนวความคิด คลาดเคลื่อนก่าหนดที่ 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 คน
ดุลยภาพทั่วไป ( General Equilibrium) ของอุปสงค์ และจะเพิ่มจ่านวนตัวอย่างอีก 15 คน เพื่อให้รวมขนาด
และอุปทานของแรงงานในการผลิต ของระบบเศรษฐกิจ ตัวอย่างทั้งหมดเป็น 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตามกฏของ Walras (Dixon, 1992) ทฤษฎีการลงทุนใน
1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (
Quota
ธุรกิจที่จะต้องพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวม
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์แต่ละส่วน sampling) โดยโควตาตามปริมาณประชากรสถาน
เพื่อน่าไปสู่การตัดสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม และ ประกอบการในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ท่าการวิจัย
แต่ละกิจการต่อไป (เพชรี ขุมทรัพย์ , 2555) ทั้งนี้โดย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 70 คน นนทบุรี 70 คน
อ้างอิงบทความทางวิชาการอาทิเช่นการ เปรียบเทียบ ปทุมธานี 70 คน สมุทรปราการ 70 คน นครปฐม 40
คน สมุทรสงคราม 40 คน และสมุทรสาคร 40 คน
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2. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive
sampling) โดยเจาะจงไปที่บริเวณตลาดสด ชุมชน ใน
แต่ละพื้นที่จังหวัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบ
กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา 7
จังหวัดเนื่องจากนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่่าสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative
Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth
Interview) กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งต่าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าของหรือผู้บริหารที่มีส่วนก่าหนด
นโยบายของสถานประกอบการ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือก
สถานประกอบการที่เจ้าของหรือผู้บริหารให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี
ผลการด่าเนินงาน
ผลจาการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า
1. กิจการที่ท่าการตอบแบบสอบถามรวม 400
แห่ง ประกอบด้วยเกษตรกรรมและการประมง 32 แห่ง
การผลิต 52 แห่ง การขายส่ง 32 แห่ง การขายปลีก 32
แห่ง การก่อสร้าง 32 แห่ง การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 47 แห่ง การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
32 แห่ง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 52 แห่ง
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 20 แห่ง การศึกษา 20
แห่ง กิจกรรมด้านสุขภาพ 24 แห่ง ศิลปะความบันเทิง
และนันทนาการ 20 แห่ง และกิจกรรมการจ้างงานใน
ครัวเรือน 5 แห่ง
2. กิจการจ่านวน 358 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
89.50 ก่อตั้งมากว่า 10 ปี รองลงไปเป็นก่อตั้งระหว่าง 5
– 10 ปี จ่านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.25
3. จ่านวนพนักงานลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน 238
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงไปเป็นพนักงาน

ลูกจ้าง 11 – 20 คน 126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.50
กล่าวคือส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
4. สัญชาติของพนักงานลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยทั้งหมด 177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงไป
เป็นมีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 50% 149 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 37.25
5. ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่าง
ด้าว 220 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงไปเป็นต่่า
กว่ามัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา 100 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 25.00
6. อายุเฉลี่ยของพนักงานส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง
21 – 30 ปี จ่านวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.25
รองลงไปเป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ่านวน 82 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 20.50
7. อายุงานเฉลี่ยของพนักงานส่วนใหญ่จะน้อย
กว่า 5 ปี จ่านวน 291 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.75 รอง
ลงไปเป็นอายุงานระหว่าง 5 – 10 ปี จ่านวน 100 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00
8. อัตราการลาออก-รับใหม่ ส่วนใหญ่จะอยู่
ระหว่าง 1 – 3 ปี จ่านวน 167 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
41.75 รองลงไปเป็นระหว่าง 3 – 5 ปี จ่านวน 162 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 40.50
9. สาเหตุส่วนใหญ่ที่ลาออกคือตามเพื่อน
ร่วมงานไปท่างานที่ใหม่ จ่านวน 214 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 53.50 รองลงไปเป็นไม่พอใจค่าแรงที่ได้รับ จ่านวน
181 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.25
10. กรณีที่รัฐบาลประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้น
ต่่าเป็นวันละ 300 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555
กิจการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบปานกลางจ่านวน 272
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงไปเป็นได้รับ
ผลกระทบมาก จ่านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.50
11. กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่่าเป็นวันละ 300 สามารถปรับตัวได้โดยไม่ลด
จ่านวนลูกจ้างพนักงาน 395 แห่งคิดเป็นร้อยละ 98.75
รองลงไปเป็นลดลูกจ้างพนักงาน จ่านวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.25
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12. สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือส่วนใหญ่คือ
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และด้านภาษี
13. มาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล ส่วน
ใหญ่คิดว่าไม่เพียงพอ จ่านวน 347 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
86.75 ส่วนที่คิดว่ารัฐบาลช่วยเหลือเพียงพอ จ่านวน 53
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.25
ผลจาการวิจัยเชิง คุณภาพ พบว่าการจัดการ
ปัญหาด้านค่าแรงงานขั้นต่่า ส่วนใหญ่ใช้แรงงานต่างชาติ
เพื่อลดต้นทุนการบริหารงาน โดยจ่ายไม่ถึง 300 บาทต่อ
วันแต่ช่วยเหลือในด้านอื่นเป็นสวัสดิการแทนหรือการ
จ้างเป็นบางช่วงเวลา ส่วนแรงงานมีฝีมือ มีประสบการณ์
สูง จ่ายสูงกว่าที่กฎหมายก่าหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของตัวคนงานแต่ละคน โดยปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกการใช้นโยบายการจ่ายค่าแรงงาน
ในกิจการส่วนใหญ่ ก็เพื่อ เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
ต้นทุนซึ่งมักจ่ายตามความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับกิจการ รวมไปถึงความสามารถ
ในการลดความเสียหายสูญเสียให้กับกิจการและสินค้า
ของลูกค้า และเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบกับกิจการอื่น
พบว่ามีความคล้ายคลึงกันกล่าวคือจะพยายามจ่ายให้
ได้มากที่สุด ในอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น
ทั้งนี้ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดน่าจะ
เป็นภาคการขนส่งผลจากการมีนโยบายค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต่่าเท่ากันทั้งประเทศพบว่าท่าให้ต้นทุนโดยรวม
เพิ่มขึ้น เกือบทุกกิจการต้องเลี่ยงไปใช้แรงงานต่างชาติ
ซึ่งมีทั้งต้องปรับตัวเข้าหากัน ได้แรงงานที่อดทนแต่
คุณภาพงานต่่ากว่าคนไทย และมี ความเห็นต่อนโยบาย
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่่าเท่ากันทั้งประเทศ เมื่อประเทศไทย
ก่าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าไม่
เหมาะสมและควรรีบปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
เพื่อให้สะท้อนภาวะการท่าธุรกิจที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่
และเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะเกิดการ
แข่งขันกันท่าธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสากล มีความ
เหมาะสมและจะเป็นสิ่งที่ท่าให้ทั้งนักธุรกิจไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งแรงงานชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้ตัดสินใจลงทุน ตัดสินใจท่างานที่
เหมาะสมกับความเสี่ยง และความยากง่าย โดยมีอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่่าของแต่ละจังหวัดและมีการปรับให้
เหมาะสมเป็นรายปี
วิจารณ์
การขึ้นค่าแรงขั้นต่าและผลตอบแทนอื่นๆ ให้แก่
แรงงานท่าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจที่ตกต่่าหรือชะลอตัว
ต้องอาศัยทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่าคัญ การจะพึ่งแต่ค่าแรงถูก
อย่างเดียวอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างการ
ผลิต คุณภาพแรงงาน และเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงความก้าวหน้าทาง
สังคม ฉนั้นค่าแรงงานจึงควรจ่ายอย่างเหมาะสมเพื่อให้
ลูกจ้างพนักงานสามารถใช้จ่ายตามอัตภาพ ส่าหรับ
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่า
สาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาลและยาที่นอกเหนือจาก
ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ายานพาหนะ เพื่อ
การด่ารงชีพและการประกอบอาชีพได้ในระดับพื้นฐาน
และพัฒนาไปสู่ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตาม
คุณภาพ ในการมีโอกาสเก็บหอมรอมริบเพื่อเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยให้กับตนเองและครอบครัว มีเงินท่าบุญกุศล
ตามความเชื่อในทางศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และมีเงิน
เพื่อการใช้จ่ายเพื่อการบันเทิงและสันทนาการให้กับช่วง
นอกเวลาของวันท่างานเพิ่มเติมขึ้นมา และคุ้มค่าต่อ
ผลผลิตที่ผู้ประกอบการจะได้รับ สอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่องระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่่าของไทย (สมศจี ศิกษมัต
และวรุตม์ เตชะจินดา, 2011)
เมื่อได้พิจารณาระดับของอัตราค่าจ้างขั้นต่าของ
ประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมข้างต้นจะพบว่า
ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2549 – 2553) อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ต่ากว่าระดับเหมาะสม
ชี้ให้เห็นว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่ายังไม่ได้มีบทบาทที่จะช่วย
จัดการปัญหาความยากจนหรือช่วยยกระดับการครอง
ชีพของแรงงานระดับล่างได้ แม้จะรวมเอาค่าสวัสดิการ
ต่างๆ เงินโบนัส และค่าล่วงเวลาที่แรงงานได้รับเพิ่มเติม
เข้าไปในค่าจ้างขั้นต่่า รายได้หรือค่าจ้างรวมของแรงงาน
ก็ยังต่่ากว่าระดับค่าจ้างตามคุณภาพ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
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จ่านวนวันหรือชั่วโมงการท่างาน ค่าล่วงเวลา และเงิน
โบนัสไม่แน่นอน เนื่องจากมีความสัมพันธ์และอ่อนไหว
ตามภาวะเศรษฐกิจ เช่นในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี
ผู้ประกอบการลดชั่วโมงท่างานล่วงเวลา ลดเงินโบนัส ก็
จะเป็นการกระทบต่อรายได้หรือค่าจ้างโดยรวมของ
แรงงาน ส่าหรับมุมมองของนายจ้างก็เห็นว่าการปรับ
เพิ่มค่าจ้างขั้นต่่าจะท่าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าการผลิตนั้นๆ ใช้แรงงานมากน้อย
เพียงใด ประสิทธิภาพในการท่างานภาพนั้นสูงพอที่จะ
ชดเชยกับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ตลอดจนการปรับตัว
ของผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตว่าจะสามารถลด
ต้นทุนด้านอื่น เพื่อชดเชยต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นได้
หรือไม่ เพราะหากการปรับเพิ่มนั้นอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่า
บริบทของการด่ารงชีพในพื้นที่ก็จะกระทบต่อ
ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจเป็นอย่างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่่า
Focused and Quick (ตลับลักษณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
และอัญชลี ศิริคะเณรัตน์, 2554)
ข้อดีของนโยบายค่าแรงงานขั้นต่่า 300 บาท คือ
การท่าให้แรงงานที่ได้รับค่าแรงตามอัตรานี้ได้รับ
ประโยชน์จริงราว 3 ล้านคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) นอกจากนี้ยังช่วยให้
แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฐานะ
ความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น มีการใช้จ่ายที่สะดวกคล่อง
มือขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ในที่สุดรัฐบาลก็จะจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น
ประเทศก็จะมีการพัฒนาได้มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557)
อย่างไรก็ตามผลที่เกิดกับภาคการผลิตทั้งการท่า
อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และการบริการ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช้แรงงานมากกว่าเครื่องจักรและ
จัดเป็นกลุ่มที่นายจ้างจ่าเป็นต้องจัดหาแรงงานต่างชาติ
เข้ามาท่างาน ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของส่านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.), (2557) นอกจากนี้การเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่่าจะ
ส่งผลโดยตรงไปยังราคาสินค้าและบริการในท้องตลาด
และจะส่งผลท่าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงอาจลดลง

ได้รวมทั้งเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นด้วย การที่ค่าแรงงานขั้น
ต่่าของประเทศไทยสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่เป็น
คู่แข่งที่ส่าคัญเช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และบัง
คลาเทศนั้นมีส่วนส่าคัญอย่างยิ่งที่ท่าให้การส่งออกลดลง
อันจะเกิดปัญหาในโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ด้วย
นอกจากนี้การประกาศใช้อัตราค่าแรงงานขั้นต่่า
ในราคาเดียวกันทั่วประเทศนี้ จะส่งผลให้การผลิตจะไม่
กระจายตัวไปยังต่างจังหวัดแต่จะกระจุกในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนด้านโล
จิสติกส์ ซึ่งจะท่าให้เกิดปัญหาด้านสังคมอื่นๆตามมาทั้ง
ชุมชนแออัด ยาเสพย์ติด ขายบริการทางเพศ และ
อาชญากรรมอีกด้วย และน่าจะท่าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศชะลอตัวลงมากกว่าการ
อุปโภคบริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากรายได้ของแรงงาน
เพราะผู้ประกอบการต้องผลักภาระออกด้วยการขึ้น
ราคาสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
แรงงานอาจลดความเหลื่อมล้่าในด้านค่าแรงแต่แรงงาน
ไร้ฝีมือในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีความเสี่ยง
สูงมากที่จะถูกเลิกจ้างงาน และเกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างถูกกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
เป็นจ่านวนมากส่าหรับแรงงานไร้ฝีมือ แต่ไม่น่าจะส่งผล
ต่อแรงงานมีฝีมือเนื่องจากได้รับค่าจ้างแรงงานที่สูงอยู่
แล้ว
สรุปผล
จาการวิจัยเชิงปริมาณพบว่ากล่าวได้ว่าจากพื้นที่
วิจัย 7 จังหวัด จาก 13 ประเภทกิจการ รวม 400
กิจการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ใช้
พนักงานลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นคนไทย รองลงไปเป็น
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ระดับการศึกษาของ
ลูกจ้างไทยอยู่ในระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษาลงไป อายุ
เฉลี่ยของพนักงานส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี
โดยที่อายุงานเฉลี่ยของพนักงานส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 5
ปี อัตราการลาออก-รับใหม่ ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1 –
3 ปี สาเหตุส่วนใหญ่ที่ลาออกคือตามเพื่อนร่วมงานไป
ท่างานที่ใหม่กับไม่พอใจค่าแรงที่ได้รับ ส่าหรับกรณีที่
รัฐบาลประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นวันละ 300
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บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 กิจการส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบปานกลาง แต่ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบปาน
กลางหรือได้รับผลกระทบมากก็ตาม ก็สามารถปรับตัว
ได้โดยแทบไม่ลดจ่านวนลูกจ้างพนักงาน สิ่งที่
ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือส่วน
ใหญ่คือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มีเงินกู้เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับกิจการและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้
ต่่าลงกว่าเดิม และด้านภาษีที่ต้องการให้ลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของ
มาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล ส่วนใหญ่คิดว่า
ไม่เพียงพอโดยที่ผู้ประกอบการต้องดิ้นรนปรับตัวให้ได้
เอง
ส่าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์
เจ้าของสถานประกอบการจ่านวน 14 ราย ใน 5 ข้อ
ค่าถามพบว่า การจัดการปัญหาด้านค่าแรงงานขั้นต่่า
กิจการส่วนใหญ่จึงต้องใช้แรงงานต่างชาติชาวเมียนมาร์
เพราะหาง่ายกว่าแรงงานต่างชาติอื่นทั้งนี้เพื่อลดต้นทุน
การบริหารงาน โดยจ่ายไม่ถึง 300 บาทต่อวันแต่
ช่วยเหลือในด้านอื่นเป็นสวัสดิการแทน เช่นเลี้ยงอาหาร
หาให้ที่พักหรือหาที่พักให้ในราคาถูกและสะดวกต่อการ
เดินมาท่างานเพราะรายได้น้อย หรือการจ้างเป็นบาง
ช่วงเวลา ส่วนแรงงานมีฝีมือ มีประสบการณ์สูงมักเป็น
แรงงานชาวไทย กิจการจ่ายค่าจ้างสูงกว่าที่กฎหมาย
ก่าหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคนงานแต่ละ
คน ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการใช้
นโยบายการจ่ายค่าแรงงานในกิจการส่วนใหญ่ กิจการ
ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายและจะต้องท่าการควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนคนงาน จึงมักจ่ายตามความสามารถ
ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับกิจการ
รวมไปถึงความสามารถในการลดความเสียหายสูญเสีย
ให้กับกิจการและสินค้าของลูกค้า กรณีที่เปรียบเทียบ
ผลกระทบกับกิจการอื่นพบว่าทั้ง 13 ประเภทกิจการมี
ความคล้ายคลึงกันกล่าวคือจะพยายามจ่ายค่าจ้างให้กับ
พนักงานให้ได้มากที่สุด ในอัตราที่ใกล้เคียงกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนใน
การบริหารงาน เพื่อให้กิจการและคนงานเดินไปด้วยกัน
ได้ เพราะในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาสภาวะเกือบทุกธุรกิจ
ได้รับผลกระทบเหมือนๆกันจากการถดถอยของ

เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ประเภทกิจการที่
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดน่าจะเป็นภาคการขนส่ง ผล
จากการมีนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่าเท่ากันทั้ง
ประเทศพบว่าท่าให้ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น ท่าให้เกือบ
ทุกกิจการต้องเลี่ยงไปใช้แรงงานต่างชาติซึ่งมีทั้งต้อง
ปรับตัวเข้าหากัน ได้แรงงานที่อดทนแต่คุณภาพงานต่่า
กว่าคนไทย บางกิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควร
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งผลให้ทุกกิจการต้องท่าการ
ปรับตัวให้เข้าได้กับภาวะการเปลี่ยนแปลงในหลาย
รูปแบบที่ต่อเนื่องจากกฎหมายค่าแรงงานขั้นต่่า ส่วน
ความเห็นต่อนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่าเท่ากันทั้ง
ประเทศ เมื่อประเทศไทยก่าลังก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายเห็นว่าไม่
เหมาะสมและควรรีบปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่ เพื่อให้สะท้อนภาวะการท่าธุรกิจที่แท้จริง
ของแต่ละสถานที่ตั้งกิจการ และเมื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ก็จะเกิดการแข่งขันกันท่าธุรกิจอย่าง
มีมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมและจะเป็นสิ่งที่ท่าให้
ทั้งนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแรงงานชาวไทย
และชาวต่างประเทศได้ตัดสินใจลงทุน ตัดสินใจท่างานที่
เหมาะสมกับความเสี่ยง และความยากง่าย โดยมีอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่่าของแต่ละจังหวัดและมีการปรับให้
เหมาะสมเป็นรายปี
ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลน่าจะทยอยปรับขึ้นค่าแรงอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน และให้มีความสอดคล้องกับภาวะตลาดและ
ประสิทธิภาพของแรงงานในแต่ละจังหวัด
2. รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลกระบวนการจ่ายค่าจ้าง
ให้เป็นไปตามที่ประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ ทั้งนี้โดย
เน้นถึงประสิทธิภาพและระดับความช่านาญตลอดจน
ฝีมือของผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นธรรมในการจัดสรร
ผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มากขึ้น
3. ปรับแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
แรงงานและค่าจ้าง ที่ต้องการใช้แรงงานราคาถูกเพื่อลด
ต้นทุนและรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ไทยในการส่งออก โดยต้องมาให้ความส่าคัญในเรื่อง
คุณภาพหรือมูลค่าเพิ่มของสินค้าและความคุ้มค่าของ
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สินค้า ใช้ค่าจ้างเป็นเพียงเครื่องมือขับเคลื่อนจูงใจให้
แรงงานหันมาปรับปรุงคุณภาพของตัวเอง ปฏิบัติงานให้
เต็มศักยภาพสมกับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น อันเป็นการ
สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์ที่ต้องเน้นการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และ
บริการมากกว่าการพึ่งพาแรงงานราคาถูก
4. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของ
แรงงานนั้น ทั้งรัฐบาล นายจ้าง และสถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะในสายอาชีพ จะต้องร่วมกันสร้างและให้
ความรู้และทักษะความช่านาญและการสร้าง
แนวความคิดในการออกแบบที่ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้แรงงาน
ด้วย
5. การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิต
ท่าได้โดยการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์รวมทั้งพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ให้
ความส่าคัญในการใช้นวัตกรรมและกระบวนการผลิต
ใหม่ๆที่ลดต้นทุนได้ในขณะเดียวกันก็รักษาสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมๆกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องลงทุนในการ
คิดค้นและวิจัยให้มากขึ้นโดยมีสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามามีส่วนร่วม และน่าเอาผลที่ได้มาใช้ใน
การด่าเนินงานอย่างจริงจัง รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้าหรือบริการโดยสร้างความแตกต่างของสินค้า
หรือบริการเพื่อให้สามารถท่าการแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ หรือท่าการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ให้มากขึ้น
โดยทีมไทยแลนด์ที่ประจ่าอยู่ในสถานฑูตในแต่ละ
ประเทศ ก็จะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ของสินค้าของ
ผู้ประกอบการชาวไทยและเป็นการเพิ่มรายได้เพื่อ
ชดเชยผลของต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
ได้อีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย รองอธิการบดีฝ่าย
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เอกสารอ้างอิง
กิ่งกนก พิทยานุคุณ และคณะ. ( 2557). การบัญชี
ต้นทุน . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ตลับลักษณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ และอัญชลี ศิริคะเณรัตน์.
(2554). Focused and Quick (FAQ).Bank
of Thailand. 19, 1-23.
เพชรี ขุมทรัพย์. ( 2555). หลักการลงทุน. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมศจี ศิกษมัต. ( 2555). เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่องผลกระทบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่่า.
ธนาคารแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2555.
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. ( 2557). ค่าจ้างขั้นต่่ารอบใหม่ 300
บาท: กระทบใครเท่าไหร่ . สืบค้นเมื่อ20
กันยายน
, 2557
จาก
http://www.social.nesdb.go.th
Becker, G. (2013). Deadweight Cost and the
Size of Government. Journal of Law
and Economics, University of Chicago
Press, 46 (2). 293-340.
Card, D. & Krueger, B. (1993).Minimum Wages
and Employment: A Case Study of the
Fast Food Industry in New Jersey and
Pennsylvania. National Bureau of
Economic Research (Cambridge, MA)
Working Paper No. 4509.
Dixon, P.B. (1992). Notes and Problems in
Applied
General
Equilibrium
Economics. Small Business Economics,
12 (1), 97 – 101.
Neumark, D., Eisenberg, M. E., Fulkerson, J. A.,
Story, M., & Larson, N. I. (2008). Family

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

487

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

meals and disordered eating in
adolescents: Longitudinal findings
from project EAT. Archives of Pediatric
Adolescent Medicine, 162 (1), 17-22.
Robert,
M.(2015 ).Human
resource
Management.11th ed., Upper Saddle
River, N.J.: Pearson Education
International.
Stiglitz, J. (2011). Rethinking the East Asian
Miracle.A Co publication of the World
Bank and Oxford University Press.

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

488

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Education Process for Accounting Small and Mediums Business in Dusit Bangkok
การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อภิญญา วิเศษสิงห์
ABSTRACT
The objectives of this research were to
study the accounting procedures of the small and
medium enterprise entrepreneurs in Dusit,
Bangkok. It was the important tool for the
executive to develop the accounting process of
the small and medium enterprise entrepreneurs in
the future.

Keywords : procedure accounting, Accounting
Standards, small and medium enterprise
entrepreneurs

The research result found that the small
and medium enterprise entrepreneurs had
accounting knowledge, the ability of accounting
recording accordance with Accounting Standards
and accounting process systematically. The small
and medium enterprise entrepreneurs recorded
their accounting transaction deliver daily report.
When they found the problem of accounting 40%
of them solved the problem by internal data
searching and 54% of them enquired information
from internal department. The most of them
stored copies of accounting data entirely 44% of
them provided supervisions of accountancy. They
should promote and encourage the training of
accountants regularly, in order to improve the
accounting for the best benefit to the organization
in the future.

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จะเป็น
เครื่องมือเพื่อช่วยผู้บริหารดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
เศษสิงห์กรและเพื่อการพัฒนาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ
The samples for this research wereอภิ
50ญญา วิขององค์
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
small and medium enterprise entrepreneurs in
Title Use TH SarabunPSK Bold Font , Font Size 18
Dusit, Bangkok. Questionnaires were used for data
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย สุ่มตัวอย่างจาก
ชื
อ
่
เรื
อ
่
ง
ใช้
ฟ
อนต์
ไ
ทยสารบรรณ
ตัวหนา ขนาดอักษร 18
collection. Statistics for data analysis were
ประชากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตดุสิต
percentage, mean and standard deviation.
กรุงเทพมหานครจานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ผลของการวิจัยพบว่า องค์กรธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความรู้ทางด้านการบัญชีอยู่ในระดับที่ดี ทั้งด้าน
ความสามารถในการบันทึกบัญชี มีการจัดทาบัญชีให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
บันทึกบัญชี และการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีก็มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ คือ องค์กรธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการบันทึกรายการทางบัญชี มีการจัดส่งรายงาน
ประจาวัน เมื่อพบปัญหาทางด้านการจัดทาบัญชี องค์กร
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะใช้วิธีค้นคว้าจากเอกสาร
ในหน่วยงานร้อยละ 40 สอบถามจากหน่วยงานภายในร้อย
ละ 54 ส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะทา
การจัดเก็บสาเนาเอกสารการทาบัญชีอย่างครบถ้วน และ
ส่วนใหญ่จะมีหัวหน้าคอยดูแลการจัดทาบัญชีร้อยละ 44
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพนักงานในการ
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จัดทาบัญชีอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้พัฒนาการจัดทาบัญชี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปในอนาคต

ได้กระทาเป็นครั้งคราวตามกาหนดเวลาที่เหมาะสมและ
ผลต่างที่เกิดขึ้นได้รับการเอาใจใส่จากผู้บริหาร

คาสาคัญ : วิธีปฏิบัติทางการบัญชี, มาตรฐานการบัญชี,
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การควบคุมทางการบัญชีเป็นระบบวิธี หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการและพนักงานระดับปฏิบัติเกิดความ
มั่นใจตามสมควรว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น
รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และการ
ดาเนินงานมีประสิทธิผล แนวคิดพื้นฐานของการควบคุม
ทางการบัญชีทาให้เกิดลักษณะพื้นฐานในการควบคุม ดังนี้

บทนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหัวใจสาคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงความสาคัญของธุรกิจประเภทนี้ โดยให้การ
สนับสนุนในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ช่วยเหลือตัวเองได้ การประกอบธุรกิจ SMEs ให้ประสบ
ผลสาเร็จมีปัจจัย
หลายประการ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มัก
มองข้ามไป คือ การมีระบบข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องและ
มีการควบคุมที่สาคัญ ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
จะอาศัยข้อมูลทางการบัญชีเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ข้อมูลทางการบัญชีจะช่วย ผู้ประกอบการในการวางแผน
ตัดสินใจ และควบคุมการดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย ข้อมูลที่
ผู้ประกอบการต้องการย่อมแตกต่างกันไปตามสถานการณ์
สภาพแวดล้อม และปัญหาที่เกิดขึ้น ธุรกิจ SMEs อาจไม่
จาเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ แต่
ผู้ประกอบการก็ยังควรให้ความสาคัญ โดยการจัดให้มีการจด
บันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจลงในสมุด
บัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถนาข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจไปจัดทารายงานทางการเงิน
ตลอดจนรายงานเพื่อการบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทา
ให้ธุรกิจ SMEs ดาเนินไปได้ด้วยดี คือ การควบคุมทางการ
บัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การป้องกันรักษาสินทรัพย์ และการจดบันทึก
ทางการบัญชีที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนการกาหนดวิธีการเพื่อให้
มั่นใจว่ารายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้รับการอนุมัติโดย
ผู้บริหาร รายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้รับการจด
บันทึกอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี การเปลี่ยนแปลง หรือ
โยกย้ายสินทรัพย์ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหาร การ
เปรียบเทียบข้อมูลทางการบัญชีกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการ

1. การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรแต่ละคน
และต้องให้พนักงานเข้าใจในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้า
เป็นไปได้กิจการจะจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ลักษณะงานที่
สาคัญบางอย่าง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการควบคุม
อย่างไรก็ตามการบริหารงานในหลายๆเรื่องของธุรกิจ SMEs
มักตัดสินใจและกระทาโดยผู้ประกอบการคนเดียว ในบาง
กรณีผู้ประกอบการได้จ้างพนักงานเข้ามาช่วยบริหารงาน แต่
จานวนบุคคลากรก็มีไม่มากนัก หลักการควบคุมทางด้านการ
แบ่งแยกหน้าที่จึงอาจใช้ไม่ได้ผล ผู้ประกอบการจึงต้องเข้าไป
ควบคุมดูแลกิจการและรายการต่างๆด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด
เช่น เข้าไปดูแลเรื่องการอนุมัติสินเชื่อ การเก็บเงินจากลูกหนี้
และการจ่ายชาระหนี้ค่าสินค้า เป็นต้น
2. รายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหาร ผู้บริหารควรสอบทานและอนุมัติ
รายการต่าง ๆ ก่อนที่จะดาเนินการต่อไป การอนุมัติถือเป็น
การควบคุมภายในที่สาคัญอย่างหนึ่ง เช่น การอนุมัติการ
จ่ายเงิน การอนุมัติการสั่งซื้อสินค้า การอนุมัติการจาหน่าย
สินทรัพย์
3. กิจการสามารถจดบันทึกรายการโดยใช้
แบบฟอร์มทางการบัญชีอย่างง่ายๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
กิจการได้บันทึกรายการอย่างถูกต้องทั้งจานวนเงินและ
ประเภทรายการ แบบฟอร์มทางการบัญชีดังกล่าว เช่น
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ทะเบียนคุมเช็ค ใบสาคัญจ่าย ใบรับ
สินค้า หรือใบอนุมัติรายการต่างๆ
4. ผู้บริหารต้องจัดให้มีการตรวจนับสินทรัพย์ที่
มีอยู่ในกิจการแล้วเปรียบเทียบ กับยอดที่บันทึกไว้ในสมุด
บัญชี เช่น การตรวจนับสินค้า เงินสด และอุปกรณ์ เป็นต้น
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การเปรียบเทียบดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าข้อมูลที่
ปรากฎในสมุดบัญชีแสดงถึงรายการที่มีอยู่จริง กรณีที่มีผล
แตกต่างระหว่างยอดที่ตรวจนับได้กับยอดตามบัญชี ผู้บริหาร
ควรตระหนัว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ และต้องหา
ทางแก้ไขต่อไป
การจัดทาบัญชีสาหรับธุรกิจ
SMEs โดยมีขอบเขต
ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการเป็นเรื่องสาคัญ ผู้บริหาร
สามารถนาโปรแกรมสาเร็จรูปที่ไม่ซับซ้อนมาช่วยในการ
บันทึกบัญชี โปรแกรมสาเร็จรูปดังกล่าวเป็นโปรแกรม
มาตรฐานทั่วๆ ไป ซึ่งนักบัญชีสามารถเรียนรู้ได้ กิจการ
สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดทาบัญชี งบการเงิน
และรายงานเพื่อการบริหารได้อย่างทันเวลา ตัวอย่างของงบ
การเงินและรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้แก่ งบแสดงฐานะ
การเงินหรืองบดุล งบกาไรขาดทุน รายงานยอดขาย รายงาน
วิเคราะห์อายุหนี้ และรายงานสินค้าคงเหลือ เป็นต้น สิ่งที่
สาคัญประการหนึ่งของธุรกิจ SMEs คือ การบันทึกบัญชีอย่าง
เป็นระบบ ผู้ประกอบการไม่ควรนารายรับ-รายจ่ายส่วนตัวไป
รวมกับกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบการจะไม่ทราบฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานที่แท้จริงของกิจการ
ผู้ประกอบการควรใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนและตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บัญชี
รับ-จ่ายเงินสดถือเป็นเรื่องจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ผู้ประกอบการจะทราบ
ถึงจานวนเงินสดที่กิจการมีอยู่เพื่อจับจ่ายใช้สอยได้ หรือช่วย
ให้ผู้ประกอบการสามารถประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆในอนาคต
ได้อีกด้วย
แนวโน้มการจัดทามาตรฐานการบัญชีสาหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ของไทย มีความ
เป็นไปได้สูงมาก เนื่องจากได้รับความสนใจทั้งในประเทศไทย
และระดับอาเซียน โดยมีการผลักดันให้มีการศึกษา เพื่อ
จัดทาข้อเสนอมาตรฐานดังกล่าวขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
สมาพันธ์นักบัญชีประจาอาเซียน ได้มอบหมายสภาวิชาชีพ
บัญชี เป็นหัวหน้าในการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าคงต้อง
ใช้เวลาพอสมควรในการดาเนินการจนมีร่างมาตรฐานการ
บัญชีสาหรับธุรกิจ SMEs
(ที่มา

: www.sanpakornsarn.com)

ในส่วนของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ออกมาตรฐานดังกล่าว
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายในการวาง
มาตรฐานสาหรับกิจการในประเทศที่ยังไม่มีมาตรฐานการ
บัญชีของตนเอง และเป็นอีกทางเลือกสาหรับกิจการใน
ประเทศที่มีมาตรฐานการบัญชีของตนเอง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศสาหรับกิจการ
ขนาดย่อมจะถูกนามาใช้กับกิจการที่ต้องเผย แพร่งบการเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปให้ผู้ใช้งบการเงินภายนอกและไม่ได้มี
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ อันได้แก่ บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ ธนาคาร บริษัทประกัน บริษัทนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ กองทุนบาเหน็จบานาญ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศสาหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความแตกต่างจาก มาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่ลดลง
และการรับรู้และการวัดมูลค่าที่มีความยุ่งยากน้อยลง ซึ่ง
ประเด็นความแตกต่างหลักระหว่างมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ การรวม
ธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า การรับรู้
ค่าใช้จ่าย เครื่องมือทางการเงิน ผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ เป็นต้น
(ที่มา : www.sanpakornsarn.com)
คณะกรรมการกาหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
ได้ร่วมกันเผยแพร่ระบบบัญชีสาหรับธุรกิจขนาดย่อมโดยเน้น
ไปที่ธุรกิจที่มีขนาดเล็กมาก หรือ ธุรกิจขนาดจิ๋ว กล่าวคือ
ระบบบัญชีที่เผยแพร่นี้จัดเตรียมไว้ให้สาหรับธุรกิจที่เป็น
บุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและไม่ต้องอยู่
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
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กลุ่มของธุรกิจที่ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ได้แก่ธุรกิจทั่วไปที่มีรายรับไม่เกิน 1 ล้าน 2 แสนบาทต่อปี
หรือเฉลี่ยมีรายได้จากการขายไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน
ระบบบัญชีที่สมาคมนักบัญชีฯ นามาเผยแพร่ให้กับ
เจ้าของธุรกิจขนาดจิ๋วหรือธุรกิจขนาดย่อมที่เข้าข่ายดังกล่าว
นี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความง่ายและสะดวกใน
การใช้งานเบื้องต้นจึงมีรูปแบบที่สามารถพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่
ระบบบัญชีตามมาตรฐานสากลต่อไปได้โดยง่าย เป็นแนวคิด
ที่ต้องการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางการบริหารจัดการ
ธุรกิจให้กับบรรดาเอสเอ็มอีไทยเพื่อให้มีความสามารถในการ
แข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป ระบบบัญชีดังกล่าวสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับการทาบัญชีด้วยมือและมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มารองรับ เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถทาบัญชี
ให้ง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย
(ที่มา

: nagtionejobs)

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพื่อช่วยผู้บริหารดาเนินธุรกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. เพื่อการพัฒนาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประชากรที่เป็นองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่ม (Sampling) โดยเลือก
เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตดุสิตจานวน 50 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามจานวน 50 ชุด โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 มี 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
เช่น เพศ อายุ ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน รูปแบบการจดทะเบียนจัดตั้ง และขนาดขององค์กร

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี แบ่งเป็น
1. คาถามเกี่ยวกับความรู้ด้านบัญชี มี
5 ข้อ เช่น ความสามารถในการบันทึกบัญชี จัดทาบัญชี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การบันทึกบัญชี มีความรู้ในการจัดทาบัญชีเป็นอย่างดี มี
ประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีเป็นอย่างดี
2. คาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ มี 4 ข้อ เช่น การบันทึกรายการทางบัญชี การเงิน
ทะเบียน หรือรายการอื่น การจัดทาและจัดส่งรายงาน
ประจาวัน การปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย การ
จัดเก็บเอกสาร
3. คาถามเกี่ยวกับปัญาในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี แบ่งเป็น 2 ข้อ คือ
แหล่งข้อมูลที่สืบค้น และการใช้วิธีสอบถาม
4. คาถามเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ
เอกสารงานการเงินและบัญชี
5. คาถามเกี่ยวกับการฝึกอบรม
พนักงานผู้ทาบัญชีโดยได้ทาการกาหนดคะแนนตามระดับ
ความสาคัญ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้
มากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 5
มาก มีคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3
น้อย มีคะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 1
จากนั้นนาค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย (Mean) และนาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อ
จัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง ดังต่อไปนี้ (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2551 : 75)
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.50 – 5.00 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก
ที่สุด หรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.50 – 4.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก
หรือเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.50 – 3.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปาน
กลาง หรือไม่แน่ใจ
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ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.50 – 2.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย
หรือไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ที่สุด หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตารางที่ 1 คาถามเกี่ยวกับความรู้ด้านบัญชี
ปัจจัย

ความสามารถในการ
บันทึกบัญชี
จัดทาบัญชีให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี
มีระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยในการบันทึกบัญชี

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.58

0.758

3.66

0.823

3.44

0.951

3.56

0.861

3.42

0.785

หรือประจาเดือน
การปฏิบัติหน้าที่ใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่
รับผิดชอบอื่น

3.54

0.973

มาก

ผลต่อการจั
การ ดเก็บเอกสาร
เลือกใช้
ตารางที่ 3 กรณีสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูล
มาก
กรณีสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูล
จานวน
มาก
ดาเนินการโดย
(คน)
มาก
ก. ค้นคว้าจากเอกสารที่มี
20
ในหน่วยงาน
มาก
17
ข. ค้นคว้าจากเว็บไซด์
ปานกลาง ภายในหน่วยงาน
13
ค. ค้นคว้าจากเว็บไซด์อื่น
ภายนอกหน่วยงาน

มีความรู้ในการจัดทา
บัญชีเป็นอย่างดี

ร้อยละ
40
34
26

มีประสบการณ์ในการ
จัดทาบัญชีเป็นอย่างดี
ตารางที่ 4 กรณีสอบถามทางโทรศัพท์
ตารางที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปัจจัย

ค่าเฉลี่ย

การบันทึกรายการ
ทางบัญชี การเงิน
ทะเบียน หรือ
รายการอื่น
การจัดทาและจัดส่ง
รายงานประจาวัน

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลต่อ
การ
เลือกใช้

3.62

0.725

มาก

3.60

0.833

มาก

3.54

0.885

มาก

กรณีสอบถามทางโทรศัพท์
ดาเนินการโดย

จานวน
(คน)

ร้อยละ

ก. สอบถามจากหน่วยงาน
ภายในที่เป็นหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ข. สอบถามจากสานักงาน
ตรวจสอบภายใน
ค. สอบถามจากสานักงาน
อื่นภายนอก

27

54

16

32

7

14

ตารางที่ 5 วิธีการจัดการและการจัดเก็บเอกสารงานการเงิน
และบัญชี
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วิธีการจัดการและการจัดเก็บ
เอกสารงานการเงินและบัญชี
ก. ไม่มีการจัดเก็บสาเนา
เอกสาร
ข. มีการจัดเก็บสาเนา
เอกสารแต่ไม่สมบูรณ์
และไม่ครบทุกรายการ
ค. มีการจัดเก็บสาเนา
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกรายการ

จานวน
(คน)

ร้อยละ

4

8

23

46

23

46

ก. มีหัวหน้าควบคุมดูแลการ
จัดทาบัญชี
ข. ส่งพนักงานไปฝึกอบรม
กับสานักงานบัญชี
ค. ส่งพนักงานไปอบรมกับ
บุคคลภายนอกที่
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

1. ความรู้ด้านบัญชีขององค์กรธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่าองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีการจัดทาบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มี
ความสามารถในการบันทึกบัญชี มีความรู้ในการจัดทาบัญชี
มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชีในระดับที่มาก
ตามลาดับ แต่ในขณะเดียวกันประสบการณ์ในการจัดทา
บัญชีอยู่ในระดับทีปานกลาง
2. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พบว่า มีการบันทึก
รายการทางบัญชี การเงิน ทะเบียน หรือรายการอื่น มีการ
จัดทาและจัดส่งรายงานประจาวันหรือประจาเดือน มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่รับผิดชอบ
อื่น และ มีการจัดเก็บเอกสารในระดับที่มาก ตามลาดับ

ตารางที่ 6 หน่วยงานมีวิธีการฝึกอบรมพนักงานในการจัดทา
บัญชีวิธีใด
วิธีการฝึกอบรมพนักงานในการ
จัดทาบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี

จานวน
(คน)

ร้อยละ

22

44

10

20

18

36

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทางาน
ระหว่าง 1-5 ปี ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นคณะบุคคลหรือเจ้าของ
คนเดียว ลักษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ถัดมาเป็นนักบัญชี และอื่นๆ
เช่น เจ้าหน้าที่ ตามลาดับ

3. การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และการบัญชี
3.1 กรณีสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลดาเนินการโดย
พบว่าองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รองลงมามี
การค้นคว้าจากเอกสารที่มีในหน่วยงาน ค้นคว้าจากเว็บไซด์
ภายในหน่วยงาน และ ค้นคว้าจากเว็บไซด์อื่นภายนอก
หน่วยงาน ตามลาดับ
3.2 กรณีสอบถามทางโทรศัพท์ พบว่า มีการ
สอบถามจากหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
รองลงมามีการสอบถามจากสานักงานตรวจสอบภายใน และ
มีการสอบถามจากสานักงานอื่นภายนอก ตามลาดับ
4. วิธีการจัดการและการจัดเก็บเอกสารงาน
การเงินและบัญชี พบว่า มีการจัดเก็บสาเนาเอกสารแต่ไม่
สมบูรณ์และไม่ครบทุกรายการเท่ากับ มีการจัดเก็บสาเนา
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ และ ไม่มีการจัดเก็บ
สาเนาเอกสารตามลาดับ
5. หน่วยงานมีการฝึกอบรมพนักงานในการจัดทา
บัญชี พบว่า มีหัวหน้าควบคุมดูแลการจัดทาบัญชี รองลงมาก็
มีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสานักงานบัญชี และ ส่ง
พนักงานไปอบรมกับบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะ
1. ด้านความรู้บัญชี
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจัดทาบัญชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีความสามารถในการบันทึก
บัญชี มีความรู้ในการจัดทาบัญชีเป็นอย่างดี มีระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชี ตามลาดับ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ขาดประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีเป็นอย่าง
ดี ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้องค์กรธุรกิจควรมีระบบการการ
จัดทาบัญชีให้ทันต่อความก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์การในดาเนิน
ธุรกิจในอนาคตต่อไป
ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่
เนือ่ งจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า
องค์กรธุรกิจมีการบันทึกรายการทางบัญชี การเงิน ทะเบียน
หรือรายการอื่น มีการจัดทาและจัดส่งรายงานประจาวันหรือ
ประจาเดือน มีการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่รับผิดชอบอื่น และมีการจัดเก็นเอกสาร ตามลาดับ
ผู้วิจัยเสนอแนะให้องค์กรธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้
เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มกาไรและเพิ่มมูลค่าให้กับ
องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สูงขึ้น
2.

3. การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
บัญชี
1. กรณีสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูล เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีการค้นคว้าจากเอกสารที่มี
ในหน่วยงานมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ค้นคว้าจากเว็บไซด์
ภายในหน่วยงาน และ ค้นคว้าจากเว็บไซด์อื่นภายนอก
หน่วยงาน ตามลาดับ ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้บริหารต้องให้
ความสาคัญและสนับสนุนต่อบุคคลากรในองค์กรเพื่อให้
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพหรือเพื่อเพิ่มความมั่นคงต่อธุรกิจ

2. กรณีสอบถามทางโทรศัพท์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สอบถามจากหน่วยงานภายในที่เป็น
หน่วยงานเจ้าของเรื่องมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สอบถาม
จากสานักงานตรวจสอบภายใน และ สอบถามจากสานักงาน
อื่นภายนอก ตามลาดับ ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีหน่วยงานที่มี
ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพการบัญชีให้
คาปรึกษา แนะนา วิธีการจัดทาบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร
4. วิธีการจัดการและการจัดเก็บเอกสารงานการเงินและ
บัญชี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีการ
จัดเก็บสาเนาเอกสารแต่ไม่สมบูรณ์และไม่ครบทุกรายการ
เท่ากับมีการจัดเก็บสาเนาเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
รายการ และ ไม่มีการจัดเก็บสาเนาเอกสาร น้อยที่สุด ผู้วิจัย
เสนอแนะให้หน่วยงานมีการฝึกอบรมให้พนักงานมีการ
จัดเก็บสาเนาเอกสารอย่างเป็นระเบียบและถูกวิธี เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงต่อไปในอนาคต
5. ทางด้านการฝึกอบรมพนักงานในการจัดทาบัญชี กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีหัวหน้าควบคุมดูแลการ
จัดทาบัญชี รองลงมาได้แก่ ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับ
สานักงานบัญชี และ ส่งพนักงานไปอบรมกับบุคคลภายนอก
ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ตามลาดับ ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการ
ฝึกอบรมพนักงานในการจัดทาบัญชีอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะ
ได้พัฒนาการจัดทาบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
นุชษรา พึ่งวิริยะ. การใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา
ดารณี เอื้อชนะจิต. ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางการ
บัญชี และลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีต่อประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
495

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Factors Affecting Decision of buying a Car of Consumers in Bangkok
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม และกิตติเวทย์ บุญโญปกรณ์
1

มาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
คาสาคัญ: ส่วนผสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ,
รถยนต์, กรุงเทพมหานคร
บทนา
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารถยนต์ได้กลายเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญอย่างมาก นอกเหนือจากปัจจัย 4 ที่ใช้
ในการดารงชีวิตของผู้คนในสังคม เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางทั้ง
เรื่องภาระกิจส่วนตัวและใช้ในการทางานหรือทาธุรกิจ
อีกทั้งรถยนต์ที่ใช้ยังแสดงถึงสถานะทางสังคมของผู้ที่
ครอบครองว่าอยู่ในระดับใดอีก แต่การได้รถยนต์มา
ครอบครองเป็นเจ้าของไม่ใช่เรื่องง่ายพบว่าที่จาหน่ายใน
ท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูงตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงหลัก
ล้านบาททาให้การตัดสินซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคจึง
จาเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก ดังนั้นข้อมูล
เกี่ยวกับรถยนต์จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากที่ผู้บริโภคจะ
นามาประกอบการตัดสินใจให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องการการ
ผิดพลาดในการตัดสินใจ จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่า
ความต้องการและยอดขายรถยนต์ในแต่ละปีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโครงการรถ
คันแรกตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2555 รัฐบาลคืนภาษีให้คันละไม่เกิน 100,000
บาท ทาให้ราคารถยนต์ลดลงอย่างมากความต้องการ
รถยนต์ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศมีการขยายตัวเป็นอย่าง
มาก
หลังจากสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรกตาม
นโยบายรัฐบาล การจาหน่ายในอุตสาหกรรมรถยนต์มี
แนวโน้มลดลง จากตัวเลขการรายงานยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศช่วงสองเดือนแรกของปี 2557 ของสถาบันยาน
ยนต์ ชี้ให้เห็นถึงยอดขายรวมที่เหลือเพียง 140 ,228 คัน
ลดลงอย่างมากถึงกว่าร้อยละ 45.2 จากช่วงเดียวกันปีที่
แล้วที่มีจานวน 255 ,727 คัน ส่งผลให้เห็นถึงทิศทางการ
หดตัวของตลาดรถยนต์ปีนี้อย่างชัดเจน หลังโครงการ
รถยนต์คันแรกได้หมดลง ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ.(2557)
โดยทิศทางยอดขายรถยนต์หดตัวเช่นนี้คาดว่าจะดาเนิน

Abstract
The purposes of this study were to
study an influential factor in decision for buying
a car of consumers in Bangkokand to study a
behavior of buying a car of consumers in
Bangkok. The samples for this study were 400
respondents. The results of the study found
thatthe most respondents need to buy TOYOTA
and HONDA. It is the 1,400-1,600 C.C. size of car
and the 600,001-800,000 bath of prices. The
period of time in making decision to buy a car is
more than one year and to buy themselves.
The reason to buy a car needs to save the oil
and safety.The influential factor in decision for
buying a car giving the importance in four
aspects such as the product, the price,the
channel of distribution, the marketing promotion
is at high level.
Keyword: Marketing Mix, Buying Decision, Car,
Bangkok.
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มจากประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ตัวอย่าง ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากต้องการซื้อรถยนต์
ยี่ห้อโตโยต้าและฮอนด้า โดยมีขนาดเครื่องยนต์ 1,4001,800 ซีซี และราคาอยู่ระหว่าง 600,001-800,000 บาท
โดยจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
ซึ่งจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยตัวเอง เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อคือต้องการความประหยัดน้ามัน และความ
ปลอดภัย ส่วนด้าน ปัจจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ ผู้บริโภค ให้ความสาคัญทั้ง 4 ปัจจัย อยู่ในระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งจากระดับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ลดลงจากช่วงโครงการรถยนต์คันแรก
จากสภาพความต้องการรถยนต์ที่ลดลงส่งผลถึง
ยอดจาหน่ายของบริษัทผู้จาหน่ายรถยนต์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอุตสหกรรมรถยนต์ก็
โดยผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ จึงทาให้เกิดการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง ผู้ผลิตและจาหน่ายรถยนต์พยายามหากล
ยุทธ์การตลาดต่าง ๆ มาแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ อาทิ ฟรีเงินดาว อัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็น ให้
ส่วนลดเงินสด ฟรีประกันภัย เป็นต้น จากการแข่งขันที่
รุนแรงจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับอาจ
มากกว่าในช่วงโครงการรถยนต์คันแรกอีก ทาให้ต้นทุนผู้
จาหน่ายรถยนต์สูงขึ้นอย่างมาก
ดังนั้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นประเด็นที่ทาให้
ผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการรถยนต์ของผู้บริโภคใน
อนาคต สาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ด้านการผลิตและการตลาดในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาผู้บริโภคที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
และรถยนต์เฉพาะนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่งเท่านั้น
โดยจะเก็บรวมรวมข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขต
กรุงมหานคร อาทิ ตามหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น จะเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดประชากร
คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไป และได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีไม่
ทราบขนาดของประชากร
ผู้วิจัยจึงใช้สูตร W.G.
Cochran (1953)

P(1  P)Z2
n
d2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม เท่ากับ 50% หรือ 0.50
Z แทน ความมั่นใจที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ คือ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
d แทน ระดับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้จาการสุ่มตัวอย่าง คือ 0.05

ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างไว้ทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
การศึกษา
สถานภาพ
จานวนวนสมาชิกในครอบครัว

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
-

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
-

ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

ยี่ห้อที่ตั้องการซื้อ
ราคารถที่ต้องการซื้อ
ขนาดของรถที่ต้องการซื้อ
สถานที่ซื้อรถยนต์
ระยะเวลาที่ตัดสินใจซื้อ
ผู้มิอิทธิพลต่อการซื้อ
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

ลูกค้าได้ ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ต้องการในราคาที่เหมาะสม จัดจาหน่ายในสานที่และ
วิธีการที่ลูกค้าจะเกิดความสะดวยสบาย และใช้สิ่งที่จะ
กระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ อยากใช้ และทาการซื้อด้วยวิธีการที่
เหมาะสม จึงเกิดเป็น “ส่วนประสมทางการตลาด ” หรือ
4Psคือ ผลิตภัณฑ์ ( Product), ราคา (Price),การจัด
จาหน่าย (Place)และการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยต้องคานึงถึงหลักในการตอบสนองต่อ
ลูกค้า 4 ประการ หรือ 4Ps

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจ โมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น
(Stimulus)ที่ทาให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามา
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’ s black box)ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องดาซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะต่างๆของผู้ซื้อและจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ
(Buyer’s response)หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s
purchase decision) และแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด ในการสร้างความพีงพอใจแก่ลูกค้า เราต้อง
คานึงถึงสิ่งที่จะสามารถตอบนนองต่อความต้องการของ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ( Sample
Random Sampling) โดยจะจับฉลากจานวนเขตใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขตมาจานวน 4 เขต
ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตสีลม เขตบางนา และเขต
ธนบุรี
ใช้ การสุ่มแบบบังเอิญ
ขั้นตอนที่ 3
(Accidental
Sampling) เพื่อให้ขนาดตัวอย่างมี

4 หมายถึง ระดับความสาคัญมาก
5 หมายถึง ระดับความสาคัญมากที่สุด

โดยจะการเก็บรวบรวมทั้งข้อมูล ทุติยภูมิได้มา
จากการเก็บรวบรวมที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยหนังสือตารา
บทความสื่อทางอินเทอร์เน็ต และข้อมูลปฐมภูมิรวบรวม
จากการเก็บจากแบบสอบถาม
เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมีหลาย
คาตอบให้เลือก( Multiple Choices Question)
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ
และจานวนสมาชิกในครอบครัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมีหลาย
คาตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)
ประกอบด้วยยี่ห้อรถยนต์ที่ต้องการซื้อขนาดรถยนต์
ราคาที่ต้องการซื้อ ระยะเวลาในการตัดสินใจ ผู้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อ และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ
รถยนต์ ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า ( Rating
Scale) ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ( SPSS) เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ
พรรณา ได้แก่ ความถี่(
Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย( Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation)ทั้งนี้ลักษะของคาถาม
แบบการประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
2 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อย
3 หมายถึง ระดับความสาคัญปานกลาง

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 212
คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 และเพศหญิง จานวน 188
คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 มีอายุระหว่าง 27-35 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากต้องการซื้อรถยนต์
ยี่ห้อโตโยต้า คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา ฮอนด้า เป็น
ร้อยละ 27.0 ขนาดของเครื่องยนต์ 1,400-1,600 ซีซี
ราคาของรถยนต์อยู่ระหว่าง 600, 001-800,000 บาท
ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยตัวเอง โดยมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อก็คือต้องการความประหยัดน้ามันและด้าน
ความปลอดภัยในการขับขี่ ส่วนด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญทั้ง 4 ปัจจัยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามต่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายซึ่ง และน้อยที่สุดได้แก่ ด้านราคา

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

โอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
4.21 - 5.00 ระดับความสาคัญมากที่สุด
3.41 - 4.20 ระดับความสาคัญมาก
2.61 - 3.40 ระดับความสาคัญปานกลาง
1.81 - 2.60 ระดับความสาคัญน้อย
1.00 - 1.80 ระดับความสาคัญน้อยที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีพลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายดังนี้
1. ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของ
ผู้บริโภคผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในช่วงของโครงการรถยนต์
คันแรกตามนโยบายรัฐบาลผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อรถยนต์
ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี ราคาต่าว่า 600,000 บาท
เนื่องจากรถยนต์ขนาดนี้จะได้รับคืนภาษีสรรพสามิต แต่
หลังจากสิ้นสุดโครงการรถคันแรกพบว่าความต้องการซื้อ
รถยนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมี
ต้องการรถยนต์มีขนาดที่มีขนาดและราคาที่สูงขึ้น คือ
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2. ในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ผู้ผลิตรถยนต์
ควรมีสมรรถนะการขับขี่ที่มีความปลอดภัยสูง และ
เครื่องยนต์ต้องมีความประหยัดน้ามัน อาทิสามารถ
เครื่องยนต์รองรับเชื้อเพลิงก๊าซโซฮอลล์ E85 ได้ก็จะทาให้
รถยนต์นั้นได้รับความนิยม

ขนาดรถยนต์ 1,400-1,800 ซีซี ราคาอยู่ระหว่าง 600,
001-800,000 บาท ซึ่งคลอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญ์
ชมญชุ์ พรมรัตน์(2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลความ
ปลอดภัย (รถยนต์อีโค) ในอนาคต ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อรถยนต์ในราคา 600,001
บาทขึ้นไป งานวิจัยยังพบอีกว่าระยะเวลาในการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มากกว่า
1 ปีขึ้นไป สาเหตุเป็นผลจากผ่านช่วงโครงการรถยนต์คัน
แรกมาได้ไม่นานประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจเริ่มซบเซา
และหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภณฑ์มา
เป็นอันดับที่แรกโดยเฉพาะเกี่ยวกับความประหยัดน้ามัน
และความปลอดภัยในการขับขี่ เนื่องจากผู้บริโภคยัง
กังวลต่อราคาน้ามันในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
ทาให้ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสูงขึ้นไป
จึงเป็นประเด็นที่สาคัญในการนามาพิจารณาในเลือกซื้อซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญ์ชมญชุ์ พรมรัตน์(2555)
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลความปลอดภัย (รถยนต์อีโค) ใน
อนาคต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อ
ระดับการตัดสินใจต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ราคา
น้ามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ไม่เพียงปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้นปัจจัยอื่นๆ มีความสาคัญมากต่อการ
ตัดสินใจซื้อเช่นกันในการทาการตลาดผู้ผลิตควรให้
ความสาคัญทุกปัจจัย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรก
ตามนโยบายรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะจากการผลการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาให้คลอบ
คลุ่มรถยนต์ประเภทอื่นๆ เช่น รถเพื่อการพาณิชย์ รถตู้
เป็นต้น และกลุ่มประชากรควรศึกษากลุ่มประชากรที่อยู่
ในต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่
หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตและจาหน่ายรถยนต์
ต่อไป
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The Study Readiness of Warehouse Staff Using Warehouse Management System Program
การศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS
วราภรณ์ สารอินมูล1, อัญชลี หิรัญยแพทย์
Abstract
The objectives of this research are: (1) to
explore and analyze personnel data warehouse with
the program management Warehouse WMS (2) to
prepare the personnel department warehouse with
the program management Warehouse WMS
The results were as follows: 1. Analysis of perception
using warehouse management system of the
warehouse overall rankings. And considering the
perception that it was found. Warehouse workers are
perceived by the warehouse management system on
each side at a high level. 2. Warehouse workers with
personal factors as gender, age, education and work
experience. Jobs have a different perception of the
warehouse management system by combining
different.
Keywords: Warehouse Management System,
Warehouse Management
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสารวจและวิ
เคราห์ข้อมูลบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้า WMS(2) เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า WMS ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์การ
รับรู้การใช้ระบบจัดการคลังสินค้าของพนักงานคลังสินค้าโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาการรับรู้เป็นรายด้านพบว่า
พนักงานคลังสินค้ามีการรับรู้การใช้ระบบจัดการคลังสินค้าในแต่
ละด้านอยู่ในระดับมาก 2. พนักงานคลังสินค้าที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์ทางานและ
ตาแหน่งงานแตกต่างกันมีมีการรับรู้ในการใช้ระบบจัดการ
คลังสินค้าโดยรวมแตกต่างกัน
คาสาคัญ : ระบบจัดการคลังสินค้า, การจัดการคลังสินค้า

บทนา
ในอดีตกระบวนการจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าและ
การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ามีปัญหาความล่าช้า โดยพบปัญหา
หลักส่วนใหญ่คือ ปัญหาด้านการจัดตาแหน่งเก็บสินค้าไม่เป็น
ระเบียบและไม่มีเครื่องมือรองรับในการช่วยสืบค้นหาสินค้า
ภายในคลังสินค้า ปัญหาด้านกระบวนการจัดส่งสินค้าที่ขาดการ
ควบคุม ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า จากประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมานั้น ก่อให้เกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ตามมา คือเกิดความล่าช้าในการทางานเนื่องจากต้องใช้เวลาใน
การค้นหาสินค้านานเกินไป มีโอกาสสูญเสียจากการขาย และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดน้อยลง และยังส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง
ปัจจุบันการเปิดการค้าเสรีได้ทาลายกาแพงที่กีดกัน
การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ ส่งผลให้
การแข่งขันในระดับประเทศและระหว่างประเทศเข้มข้นมากขึ้น
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้
สามารถทัดเทียมกับคู่แข่งรายใหม่จากต่างชาติที่มีความพร้อมทั้ง
ด้านเงินทุน องค์ความรู้ในการจัดการบุคลากรและเทคโนโลยีถือ
เป็นข้อได้เปรียบที่กลุ่มเงินทุนจากต่างชาติได้หยิบยกขึ้นมาสร้าง
ความแตกต่างทางด้านบริการและการจัดการให้มีมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น
ความเจริญทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นเครื่องมือในการ
ผลักดันความสาเร็จตั้งแต่กระบวนการผลิตการจัดการต้นทุนการ
บริการลูกค้ารวมทั้งกระบวนการสาคัญในการจัดการระบบข้อมูล
ของลูกค้าซึ่งในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้าน
นวัตกรรมนั้นธุรกิจที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ก่อนและสมบูรณ์
จะเป็นธุรกิจที่สามารถประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากจะสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ด้วยต้นทุนและ
กาลังทรัพยากรที่ไม่มากแล้วสิ่งที่ได้ตามมาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือยัง
สามารถได้รับข้อมูลของลูกค้าได้อย่างเท่าทันและเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วทันต่อการกาหนด
และวางแผนทางด้านการแข่งขัน นอกจากนี้เพื่อการอยู่รอดหนึ่ง
ในกลยุทธ์ที่สามารถปรับปรุงได้คือ การลดต้นทุนในการจัดการ
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา email:
nui_7394@hotmail.com
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ความสาคัญของการบริหารคลังสินค้าคือความถูกต้อง
แม่นยา ความรวดเร็ว การลดเวลา การเพิ่มผลผลิตและเรื่อง
สาคัญคือการลดปัญหาภายในโซ่อุปทาน การที่ผู้ประกอบการจะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้นจาเป็นต้องมีระบบการ
จัดการที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป การนาระบบการจัดการ
คลังสินค้ามาใช้หรือที่เรียกว่าระบบ ( WMS: Warehouse
Management System) เพื่อให้การทางานภายในหน่วยงานมี
ความถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการและสามารถตรวจสอบได้
การจัดเก็บสินค้า การรับสินค้าในคลังสินค้าต้องมีระบบมาช่วยใน
การแนะนาว่าสินค้าแต่ละชนิดสมควรถูกจัดเก็บที่ตาแหน่งใดของ
คลังสินค้า และสินค้าชนิดใดต้องจัดเก็บในที่เฉพาะเท่านั้น เพราะ
ในปัจจุบันหากผู้ประกอบการมีความหลากหลายชนิดของสินค้า
มากเท่าใดย่อมได้เปรียบทางธุรกิจเช่นกัน และในขณะเดียว
ภายใต้ความหลายหลายของสินค้าและจานวนที่มาก คือความ
รวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อองค์กรและต่อ
แผนกขายเพื่อสร้างโอกาสในการขาย และนอกเหนือจากสิ่งอื่นใด
คือลดต้นทุนขาย การนาระบบที่ดีมาใช้กับองค์กรเป็นการลด
ต้นทุนคงที่เช่น อาจใช้พนักงานน้อยลง เพราะการที่มีพนักงาน
ประจานั้นหมายความถึงการที่บริษัทมีต้นทุนคงที่ในแต่ละเดือน
จึงเป็นที่มาว่าทุกบริษัทที่ทาธุรกิจต้องมองหาเครื่องมือมาช่วยใน
การจัดการบริหารงานโดยเฉพาะงานด้านคลังสินค้าที่มีความ
ซับซ้อน มีข้อมูลมาก มีความหลายหลายของสินค้ามากเกินกว่าที่
จะใช้พนักงานมาจาหรือบันทึกได้
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยผู้วิจัยได้
ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การได้มาซึ่งข้อมูลผู้วิจัยสอบถามพนักงานที่ทางาน
เกี่ยวกับคลังสินค้าจานวน 150 คน ในเขตพื้นที่ภาคกลาง
2. ทาการกาหนดค่าให้กับข้อมูล เพราะข้อมูลที่พิมพ์ออกมา
จากฐานข้อมูลจะแสดงค่าออกมาตรงๆเช่น ถ้าผู้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ตอบว่าเป็นเพศชาย ข้อมูลก็จะแสดงว่า
ชาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องทาการกาหนดค่าว่าถ้าเป็นชายต้องเขียน
เลข 1 กากับไว้คู่กัน
3. ออกแบบตัวแปรที่สอดคล้องกับแบบสอบถามใน
โปรแกรมสาเร็จรูป
4. กรอกข้อมูลให้ครบ150 ตามกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ทางานในคลังสินค้ารับรู้ถึง
ประโยชน์ของโปรแกรม WMS พบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ การใช้งานโปรแกรม WMS สามารถดูข้อมูล

ย้อนหลังได้ เช่น ยอดขาย ปริมาณความต้องการ สินค้า ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากคือ การ
ใช้โปรแกรม WMS สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ อัตโนมัติตามระบบ
บิล รวมทั้งแสดงสถานะเตือน ให้ผู้ใช้ทราบเมื่อครบกาหนดชาระ
เงิน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 การใช้โปรแกรม WMS ทาให้งานของ
ท่านมี ประสิทธิผลมากขึ้น (ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องแม่นยา)ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.05 การใช้โปรแกรม WMS รองรับการเบิกจ่ายสินค้า
แบบ FIFO ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 การใช้งานโปรแกรม WMS
สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้ทันตาม
กาหนดเวลาค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 การใช้โปรแกรม WMS รองรับ
การจองสินค้าหรือ กาหนดส่งสินค้า ห้ามเบิกได้ ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.65 การใช้โปรแกรม WMS รองรับคลังสินค้าหลาย ประเภททั้ง
คลังสินค้า โรงงาน คลังรับฝากสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
ค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.64 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คือ การใช้โปรแกรม WMS รองรับกระบวนการส่งผ่าน สินค้า
หรือ Cross Dockingค่าคะแนนเฉลี่ย 3.45 การใช้โปรแกรม
WMS ทาให้การบริหารและ การจัดการของท่านสะดวกและง่าย
ขึ้นลดขั้นตอน การทางานที่ยุ่งยากได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 การ
ใช้โปรแกรม WMS รองรับการส่งข้อมูลข้าม สาขาได้ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.35 การใช้งานโปรแกรม WMS ช่วยลดต้นทุน โดยรวม
ให้กับบริษัท (ทาให้มีสินค้าคงคลังไม่มาก) ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33
การใช้โปรแกรม WMS มีระบบใบเสนอราคา เชื่อมต่อกับข้อมูล
ลูกค้า ,ข้อมูลสินค้าและระบบ การกาหนดราคา ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.25 การใช้โปรแกรม WMS มีระบบใบเสนอราคา เชื่อมต่อกับ
ข้อมูลลูกค้า,ข้อมูลสินค้าและระบบ การกาหนดราคา ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.25
ผลการวิเคราะห์ด้านการยอมรับที่จะใช้งานโปรแกรม
WMS พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากตามลาดับ
ต่อไปนี้ ท่านเห็นด้วยในการนาโปรแกรม WMS มาใช้ในการ
ทางาน ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.55 ท่านเห็นด้วยว่าข้อมูลที่ได้จาก
WMS เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของท่านค่าเฉลี่ย
คะแนน 4.42 และท่านเห็นด้วยที่จะใช้โปรแกรม WMS ค่าเฉลี่ย
คะแนน 4.15
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ถึงความสะดวกของ
โปรแกรม WMS พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Venkatesh, 2000) การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
เทคโนโลยีที่นามาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ และเทคโนโลยีนั้น
เสนอทางเลือกที่มีคุณค่าสาหรับการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน
เดียวกัน ถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะทาให้ได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้น
หรือทาให้งานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงการทาให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจภายนอก
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ผลการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรม
WMS พบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ การใช้
งานโปรแกรม WMS สามารถดูข้อมูล ย้อนหลังได้ เช่น ยอดขาย
ปริมาณความต้องการ สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ วิศิษฏ์ วัฒนานุกูล
(2552:25)ระบบบริหารคลังสินค้า เป็นระบบที่ครอบคลุมการ
จัดการทุกอย่างในคลังสินค้า ตัวอย่างเช่น การรับสินค้าด้วย
เอกสารการรับสินค้า และจัดพิมพ์แผ่นสติกเกอร์แสดงที่เก็บสินค้า
และการสร้างเอกสารรายการหยิบสินค้าเพื่อจัดส่ง เป็นต้น การ
จัดการของระบบบริหารคลังสินค้าก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย
เช่น การควบคุมปริมาณการสต๊อกสินค้าดีขึ้น ความสามารถใน
การติดตามย้อนรอย ระดับประสิทธิภาพสูงขึ้น และระบบการ
รายงานเพื่อผู้บริหารที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงระบบ
บริหารคลังสินค้าเข้ากับระบบการสั่งซื้อสินค้า และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การใช้ระบบจัดการ
คลังสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เรณู ปัญกาที ( 2553) ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังสินค้า มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานโปรแกรม
สาเร็จรูปและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีผลต่อ
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังสินค้าผลจากการทดสอบ
คือ ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปด้านการรับ
สินค้า การบันทึกข้อมูลสินค้าการจัดเก็บสินค้า และการจ่าย
สินค้า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการทางานในระบบ ซึ่งหากการใช้งานระบบ
สารสนเทศไม่สามารถช่วยให้การบริหารคลังสินค้าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ก็ควรหาวิธีหรือมาตรการในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถทางานสนับสนุนการ
บริหารงานคลังสินค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้
5. การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบสารสนเทศนั้น
ควรเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ยอมรับในระดับ
สากลมีคุณสมบัติที่มีการจาหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งจะทาให้
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบมีราคาไม่สูงเกินกว่าราคาที่จาหน่ายอยู่ใน
ท้องตลาด
6. ป้ายรหัสแท่ง (บาร์โค้ด) ควรติดในตาแหน่งที่ไม่สูง
เกินไป เพราะจะทาให้การทางานในการสแกนรหัสแท่ง (บาร์โค้ด)
สามารถทาได้ยากควรติดในตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อสะดวกใน
การทางาน
7. สภาพแวดล้อมต่างๆ มีผลกระทบต่อการทางานของ
รหัสแท่ง (บาร์โค้ด) เช่น ไม่ควรวางอุปกรณ์ที่ติดรหัสแท่ง
(บาร์โค้ด) อยู่ในตาแหน่งกลางแจ้ง เป็นต้น เพราะจะทาให้เครื่อง
อ่านบาร์โค้ดอ่านข้อมูลไม่ได้

ข้อเสนอแนะงานวิจัย
1. การนาระบบสารสนเทศมาวางแผนในองค์กรนั้น
ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในระดับต่างๆ ของบริษัท
อย่างแท้จริง เพื่อให้การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
คลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีวิธีการที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีใน
การใช้งานระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน ดูแลรักษา
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ
ไม่ควรใช้งานเพื่อความบันเทิงส่วนตัวซึ่งจะให้เสี่ยงต่อการถูกไวรัส
ทาลายระบบ และทาให้ประสิทธิภาพในการทางานของระบบลด
น้อยลง
3. การจัดคู่มือที่กาหนดวิธีการใช้งานของระบบ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่งจะให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาทางาน
แทนสามารถใช้คู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดการทางานของระบบให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มาใหม่ได้เข้าระบบการทางานและส่งผลการดาเนิน
ในคลังสินค้าไปได้อย่างต่อเนื่อง
4. ควรกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลของการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ ในรูปแบบของคณะทางานจากฝ่ายต่างๆ
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Punctuality of Suburban Car Parade Route Bangkok - Chachoengsao – Bangkok
ความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ
จัตตุรงค์ เพลินหัด
1

ABSTRACT
This research aims to determine the timeliness
of the rally car suburb. The route Bangkok Chachoengsao - Bangkok. 1) To study the factors that
affect the punctuality of suburban car parade. The
route Bangkok - Chachoengsao - Bangkok two. To
determine the ability to enhance the transport of
passengers and goods trains on the route from Bangkok
- Chachoengsao - Bangkok No. 6, using a sample without
using the theory of probability (Non probability
Sampling) The sampling. Date / time of service
operations is not determined by chance or probability
that samples were taken from the convoy at the service
station running through Bangkok - Chachoengsao Bangkok. Choosing this method because The research is
not enough time I chose this method because it can
easily sample this. Use the form of qualitative research
(Qualitative research) research study analyzed
qualitative data gathered from the environment is real.
And presented the findings in the overall importance of
descriptive study (Descriptive research), focusing on
research to explore the facts. Relationships, and trends
in the practice and current issues as the main reason. In
order to improve the next time. The results showed
that The group employs 100 respondents were
interviewed in depth, and depth of knowledge and
experience in the field of 100, including marketing
technology system. Management And the resources
used in transport. Factors that affect the timeliness of
the rally car outskirts of Bangkok - Chachoengsao Bangkok.
Keywords: Punctuality. TheSuburban, Bus route march

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความตรงต่อเวลาของ
การเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรากรุงเทพฯ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตรงต่อเวลา
ของการเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรากรุงเทพฯ2. เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของรถไฟในเส้นทางจาก
สถานีกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ จานวน 6 คน โดยใช้
เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (
Non
probability Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างของวัน/เวลาในการ
ให้บริการเดินรถโดยไม่ได้กาหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างถูกเลือกมาจากขบวนรถที่จัดให้บริการเมื่อวิ่งผ่านสถานี
กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ การเลือกวิธีนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยไม่มี
เวลามากพอ จึงเลือกวิธีนี้เพราะสามารถเลือกตัวอย่างได้อย่าง
สะดวก นี้ ใช้รูปแบบการวิจัยคุณภาพ (Qualitative research)
เป็นการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้
จากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และนาเสนอผลการวิจัยในลักษณะ
รวมความสาคัญของการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive
research) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษาสารวจข้อเท็จจริง
ความสัมพันธ์และแนวโน้มของเหตุการณ์ การปฏิบัติ และปัญหาใน
ปัจจุบันตามหลักเหตุผล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า จากการตอบแบบสอบถามจานวน 100 ชุด กลุ่ม
พนักงาน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและเจาะลึกจากผู้มีความรู้
และประสบการณ์ตรง จานวน 100 ราย ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การตลาด ด้านระบบเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
ทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่ง ต่อ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตรง
ต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทางกรุงเทพฯฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ
คาสาคัญ: ความตรงต่อเวลา, การเดินขบวนรถ, ชานเมืองเส้นทาง
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บทนา
ในปัจจุบันปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนในวงกว้างซึ่งทางด้านการจราจรในประเทศไทยได้มี
ปัญหาที่รุนแรงขึ้นในทุกๆปีผนวกกับวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
จึงทาให้ประเทศไทยต้องดาเนินนโยบายเกินดุลเงินสดร้อยละ 1
ของ GDP ซึ่งปัญหาการจราจรทาให้เกิดการสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจเพราะน้ามันที่ใช้ส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศโดย
ปัจจุบันประเทศไทยใช้น้ามันสูงถึงปีละ 41,007 ล้านลิตรหรือ
ประมาณ 113ล้านลิตรต่อวันโดยเป็นการใช้ในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงถึงปีละ 18,583 ล้านลิตรหรือคิด
เป็นร้อยละ 45.31 ของการใช้น้ามันทั้
งประเทศและใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยสามารถที่จะผลิต น้ามันได้เพียงวันละ 4
ล้านลิตรต่อวันจึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อการนาเข้า
น้ามันเป็นจานวนมากกว่าวันละ 555 ล้านบาทโดยต้อง น้าเข้า
น้ามันปีละประมาณ200,000 ล้านบาทปริมาณน้ามันประมาณร้อย
ละ 48 ได้ถูกใช้ไปในภาคการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่ง
ทางบกซึ่งเป็นการขนส่งทางถนนเป็นหลัก (สรวิศ นฤปิติ, 2555, น.
1) การขนส่งทางรถไฟเริ่มมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้น
หลังจากยุคที่มนุษย์รู้จักใช้วงล้อเข้ามาช่วยในการขนส่ง ในระยะ
เริ่มแรก ใช้แรงสัตว์ เช่น ม้า วัว ควาย ช้าง ลา เป็นต้น ลากให้
เคลื่อนที่ไปตามรางที่กาหนดไว้ โดยวงล้อนั้นทาด้วยไม้ ต่อมาก็มี
วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ รู้จักใช้เหล็กแทนไม้ และมีการนาเอา
เครื่องจักรไอน้ามาใช้แทนกาลังสัตว์ การขนส่งทางรถไฟนี้เป็นการ
ขนส่งประเภทที่ถือว่า เป็นประเภทที่บุกเบิกของการขนส่งเกือบ
ทุกๆ ประเทศก่อนที่การขนส่งประเภทอื่นๆ จะเจริญ ประเทศ
อังกฤษเป็นประเทศแรกที่มีการขนส่งทางรถไฟเกิดขึ้น ต่อมาได้
แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป อเมริกา และทั่วโลก
สาหรับกิจการขนส่งทางรถไฟในประเทศไทยนั้น เริ่มในปีรัตนโกสิน
ศก 105 ตรงกับพ.ศ. 2429 กิจการรถไฟได้ถือกาเนิดขึ้นเป็นครั้ง
แรก เมื่อรัฐบาลได้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กให้สร้าง
ทางรถไฟจาก กรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ ระยะทาง 21กิโลเมตร
เปิดเดินรถไฟเป็นครั้งแรกในเส้นทาง ให้ทาการสารวจ
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2549 ในเวลาเดียวกัน
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ทาการสารวจเส้นทางเพื่อสร้างทาง
รถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ และมีทางแยกไปนครราชสีมาที่
สระบุรีด้วย หลังจากนั้นได้มีพระกรุณโปรดเกล้าให้สร้างเส้นทาง
จากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นเส้นทางแรก หลังจากนั้นในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมรถไฟหลวงขึ้นสังกัดกระทรวง
โยธาธิการ การก่อสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย ได้เริ่ม
ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระองค์ ในระยะแรกกิจการ
รถไฟดาเนินการโดยกรมรถไฟหลวงแห่งสยาม ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ดูแลของกระทรวงโยธาธิการ ในปี พ.ศ. 2494 กรมหลวงได้เปลี่ยน
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กฎหมายการรถไฟแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2494 โดยมีทุนเริ่มต้นเพื่อดาเนินกิจการจากการจัดสรรของ
รัฐบา ล จานวน 30 ล้านบาท และได้อาศัยโครงสร้างขนส่งที่
สร้างไว้ในสมัยที่เป็นหน่วยงานราชการและการดาเนิน ธุรกิจใน
ลักษณะการผูกขาด ครั้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์
จึงเสด็จทรงประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่าง
กรุงเทพฯ – อยุธยา ระยะทาง 71กิโลเมตร ซึ่งทางการได้ถือเอา
วันนี้เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟหลวง ความกว้างของรางเมื่อแรก
สร้างทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาเป็นรางกว้าง 1.435
เมตร ระยะทางทั้งหมด 1,076กิโลเมตร ส่วนทางฝั่งตะวันตกของ
แม่น้าเป็นรางกว้าง 1.00 เมตร ที่สร้างเป็นรางขนาด 1.00 เมตร ก็
เพื่อให้มีขนาดเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย คือ มาเลเซีย
พม่า เขมร ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
ทรงให้เปลี่ยนรางขนาด 1.435 เมตร ทางฝั่งตะวันออกที่สร้างไป
แล้วทั้งหมดเป็นขนาด 1.00เมตร โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 10 ปี แล้ว
เสร็จในปีพ.ศ. 2469 และต่อมาในปี 2504ได้เริ่มโครงการ
Dieselizationโดยทยอยจัดหารถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้า
ซึ่งใช้เวลา 14 ปี จึงแล้วเสร็จ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
กิจการรถไฟประสบภัยสงครามอย่างหนักทรัพย์สินทั้งอาคาร และ
รถจักร ล้อเลื่อน ได้รับความเสียหายมากจาต้องเร่งบูรณะฟื้นฟูให้
กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ถ้าจะอาศัยเงินลงทุนจากงบประมาณของ
รัฐแหล่งเดียวจะไม่ทันการณ์ รัฐบาลจึงต้องขอกู้เงินจาก
ธนาคารโลก มาสมทบในระหว่างการเจรจากู้เงินนั้นธนาคารได้
เสนอให้รัฐปรับปรุงองค์กรของกรมรถไฟหลวงให้มีอิสระกว่าที่
เป็นอยู่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการในเชิงธุรกิจ
กรมรถไฟหลวง จึงเปลี่ยนสถานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปการ ภายใต้ชื่อว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย ” ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา โดยดาเนินการอยู่ภายใต้
พ.ร.บ. การรถไฟฯ ฉบับ พ.ศ. 2494 ซึ่งในหลักการรัฐคุมการ
แต่งตั้งและปลดผู้บริหารคุมอัตราเงินเดือนพนักงาน คุมอัตราค่า
โดยสาร และค่าระวาง คุมการปิดเปิดเส้นทางและบริการและคุม
การลงทุนทั้งหมด แต่หากกาเนินงานขาดทุนรัฐจะชดเชยให้เท่า
จานวนที่ขาด ต่อมากิจการรถไฟได้มีการขยายตัวโย
มีการเพิ่มเส้นทางให้มากขึ้น และเปิดเดินรถไฟในเส้นทางต่างๆ อยู่
ตลอดจนถึงปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
การขนส่งทางรถไฟเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้าย
สิ่งของและบุคคลไปได้ไกลด้วยต้นทุนการขนส่งต่า และมีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่น เพราะเครื่องที่
อยู่ในเส้นทาง (ราง) ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะนั่นเอง ลักษณะเด่นของ
การขนส่งทางรถไฟคือ การที่ขบวนรถไฟแต่ละขบวนสามารถพ่วงตู้
บรรทุกหรือผู้โดยสารได้คราวละมากๆ จึงสามารถให้บริการโดย
ประหยัดและเหมาะสมกับสินค้าน้าหนักมาก ปริมาณมาก กินเนื้อที่
มากและบรรทุกเป็นระยะไกลๆ สินค้าที่นิยมขนได้แก่ ปูนซีเมนต์
ถ่านหิน น้ามัน ตู้คอนเทรนเนอร์ เหมาะกับการขนส่งระยะทางไกล
เพราะถ้าขนส่งระยะใกล้จะถึงที่หมายช้ากว่ารถบรรทุก และต้องขน
ย้ายเปลี่ยนพาหนะ แต่ถ้าขนส่งทางไกลจะใช้เวลาพอกัน แต่รถไฟมี
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ข้อจากัดที่ต้องวิ่งบนรางที่มีเส้นทางจากัดตายตัว ทาให้มีความ
ยืดหยุ่นในการขนส่งน้อย นอกจากนั้นยังมีข้อเสียคือ มักล่าช้า
บ่อยๆ คุณภาพของการบริการค่อนข้างต่า เวลาออกรถกาหนด
ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการได้ พ.ศ. 2517 ซึ่งเกิด
วิกฤตน้ามันและเศรษฐกิจตกต่าอย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลให้ฐานะ
การเงินของการรถไฟฯ ตกต่าลงอย่างรวดเร็ว ประสบภาวะขาดทุน
และต้องพึ่งการอุดหนุนจากรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านการให้บริการขนส่งผู้มี
รายได้น้อยในอัตราค่าบริการที่ต่า ความกดดันให้มุ่งเน้นการ
แสวงหาผลตอบแทนในระยะสั้น ทาให้ขาดการลงทุนในทรัพย์สินที่
จะให้ผลตอบแทนระยะยาว ตลอดจนความพยายามลดค่าใช้จ่าย
ซึ่งรวมถึงการลดเลื่อนกาหนดการซ่อมบารุงโครงสร้างขนส่งพื้นฐาน
ต่างๆ ประกอบกับได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความสาคัญกับการขนส่งทางถนนมากขึ้น ด้วยการก่อสร้างเส้นทาง
ถนนจนมีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดได้มากว่าเส้นทาง
รถไฟ ประชาชนหันไปใช้รถยนต์และบริการรถโดยสารหรือ
รถบรรทุกมากขึ้น จนทาให้บทบาทของการเดินทางหรือ การขนส่ง
โดยรถไฟที่เคยได้รับความนิยม เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยลดลง และถูกทดแทนโดยการขนส่งทางถนนประเทศไทย
มีการขนส่งด้วยระบบสารธารณะที่ใช้รางค่อนข้างต่า ทั้งใน
ภาพรวมและในเมืองใหญ่ ประเทศไทยมีความหนาแน่นประชากร
ใกล้เคียงยุโรป และมีสภาพทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านเหมือนประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน แต่การขนส่งในกรุงเทพฯ
แทบจะไม่ได้ใช้ระบบรางเลย ดังนั้นการใช้พลังงานในภาคขนส่งจึง
ค่อนข้างสูง เพราะระบบขนส่งอาศัยการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลซึ่ง
ใช้พลังงานมากว่าเป็นหลัก
การให้บริการขนส่งของรถไฟมีมาตรฐานลดลง โดยมี
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพทางไม่สมบูรณ์ และความ
ตรงต่อเวลาของการเดินรถอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยขนวนรถถึง
ปลายทางช้าลงเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพทางทาให้ขบวนรถลด
ความเร็วและต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิม ดังนั้นเราควร
หันมามองว่าจะทาอย่างไรให้รถไฟสามารถให้บริการได้ตรงต่อเวลา
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้เข้าถึงสถานีโดยสามารถรักษาเวลาได้
เพื่อที่ประชาชนซึ่งอยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางเข้ามาทางานให้
กรุงเทพฯ โดยสามารถกาหนดเวลาในการเดินทางได้ตายตัว ไม่มี
ปัญหาความล่าช้าในการเข้างานไม่ทันเวลาที่บริษัทกาหนด ให้
ประชาชนได้มีทางเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยไม่ต้องขับ
รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในเมือง เพื่อลดปัญหาการจารจรคับคั่ง
ช่วยกันประหยัดพลังงานในช่วยวิกฤตคลาดแคลน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตรงต่อเวลาของ
การเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทางกรุงเทพฯฉะเชิงเทรากรุงเทพฯ

2.เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ของรถไฟในเส้นทางจากสถานีกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา –
กรุงเทพฯ
3.เพื่อ ศึกษาความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมืองจาก
เส้นทางกรุงเทพฯ–ฉะเชิงเทรา–กรุงเทพฯ
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึง เดือนกันยายน 2558
2.
เนื้อหาของงานวิจัยเป็นการศึกษาถึงปัญหาและ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตรงต่อเวลาของการเดินรถจาก
เส้นทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ
3.
การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารจาก
สถานีกรุงเทพฯถึงปลายทางสถานีฉะเชิงเทรา
4.
มีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากพนักงานขับรถไฟ ช่าง
ซ่อมบารุง เจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารที่ใช้บริการเส้นทางกรุงเทพฯฉะเชิงเทรา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรงต่อเวลาของ
การเดินขบวนรถ ได้แก่เรื่อง ด้านการตลาด,ด้านระบบเทคโนโลยี
,ด้านการบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่ง
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเดินขบวนรถ,
ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่ตรงต่อเวลา
และความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมืองจากเส้นทาง
กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ
หลักการและความสาคัญของประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าที่ตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถ
ความสาคัญของการขนส่ง
การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) ที่
จาเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การขนส่งมีความสาคัญต่อ
ธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยู่หลายประการ คือ
1. ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น
ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่ตนเองไม่สามารถ ที่จะมีสินค้าอุปโภค
ที่เหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่น คนที่อยู่จังหวัดภาคทางภาคเหนือก็
สามารถมีอาหารทะเลบริโภคได้เหมือนกับที่อยู่ในจังหวัดใกล้ทะเล
หรือคนที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถมีสินค้าบริโภคเช่นเดียวกับคน
กรุงเทพฯ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตรงต่อเวลาของ
การเดินขบวนรถ
ด้านการตลาด
- พนักงานและการบริการ
- ราคาตั๋วค่าโดยสาร
ด้านระบบเทคโนโลยี
- การควบคุมการเดินขบวนรถ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับระบบ
บริหารงานภายใน
ด้านการบริหารจัดการ
- การจัดตารางเดินรถและการเดินรถไม่เป็นไปตาม
กาหนด
- การบริหารจัดการเวลาด้วยระบบที่ไม่ทันสมัย
ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่ง
หัวรถจักรมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ตู้โบกี้โดยสารและบรรทุกสินค้าไม่เพียงพอและไม่
เหมาะสม
อุปกรณ์ในการเดินขบวนรถไม่ทันสมัย
ระบบรางเก่า

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตรงต่อเวลา
ของการเดินขบวนรถที่จะนาไปสู่ประสิทธิภาพใน
การเดินขบวนรถ

ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าที่ตรงต่อเวลา
ของการเดินขบวนรถ

ความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง
จากเส้นทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิด แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
3. ช่วยกระจายความเจริญเติบโต การขนส่งช่วยให้การ
ติดต่อกันสะดวกและรวดเร็วขึ้น ประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐาน
กระจายไกลออกไปก่อนให้เกิดชุมชนใหม่ๆ ขึ้นเป็นการขยาย
เมืองออกไปในแง่ธุรกิจ การขนส่งช่วยให้มีการนาสินค้าไปขาย
สินค้าที่ออกมาใหม่ๆ ก็สามารถกระจายไปขายตามแหล่งที่การ
ขนส่งเข้าถึงความเจริญก็ก้าวทันได้ทุกหนแห่ง
4. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนส่งทาให้มีการ
รับรู้วัฒนธรรมประเพณีของสังคมอื่นจึงมีการเลียนแบบกันทาง
สังคม สังคมโดยส่วนรวมจึงเปลี่ยนได้เร็วขึ้น และทาให้ผู้คนมี
สายตากว้างไกลขึ้น
5. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันโลกดูเหมือนจะแคบลงเพราะผู้คนสามารถเดินทางถึงกัน
ได้เกือบทั่วโลก หรือสามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการมีระบบการขนส่งที่ดี

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในสมัยก่อนเมื่อ
การคนนาคมขนส่งยังไม่สะดวก ต้องพึ่งตนเอง โดยปลูกข้าว
เลี้ยงสัตว์ ทาเครื่องนุ่งห่ม ทาให้ไม่มีความชานาญเฉพาะอย่าง
เมื่อมีการขนส่งประชาชนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้
ทาให้มีความต้องการสินค้ามากขึ้น จึงการแบ่งงานกันทาผลิตใน
สิ่งที่ตนถนัดแล้วนามาแลกเปลี่ยนกัน ทาให้เกิดความชานาญใน
สิ่งที่ตนถนัด การผลิตก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเกิด
ความชานาญงานขึ้นต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตจะลดลง
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เมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการขึ้นก็จะส่งไปขายในที่ ต่างๆ ได้
มากขึ้น ทาให้มีอุปสงค์ในสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้
เกิดการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อสนองความต้องการในสินค้าและ
บริการประเภทนั้น ๆ ด้วย
1.5 การขนส่งทาให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น
ในที่นี้หมายถึงว่า ทาให้มูลค่าของที่ดินมีราคามากขึ้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเมื่อการขนส่งไปถึงจุดใดแหล่งใด ก็จะทาให้ความเจริญไปสู่
จุดนั้นๆ ด้วย ทาให้เกิดความต้องการให้บริเวณนั้นๆ จึงเป็น
สาเหตุให้มูลค่าของที่ดินบริเวณนั้นสูงขึ้นนั่นเอง
นอกจากนี้ การขนส่งก็ยังช่วยทาให้เกิดการการพัฒนาและ
ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการประกอบกิจการด้านการ
ขนส่งด้วย

6. ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้น การขนส่งช่วยให้
การกระจายสภาพการศึกษากว้างขวางไปในท้องถิ่นต่างๆ ที่
การศึกษาขยายไม่ถึง สาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับที่ไม่มีใน
ท้องถิ่น ก็สามารถเดินทางไปศึกษายังต่างถิ่นได้ หรือตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดตัวอย่างหนึ่งคือระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กระจายไปทั่วประเทศก็เกิด
จากระบบการขนส่ง
7. ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่ง
ช่วยให้ประเทศต่างๆ ได้ติดต่อกันสะดวกยิ่งขึ้น ทาให้มีการ
แลกเปลี่ยนกันทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสัมพันธ์กันได้
ดียิ่งขึ้น
8. ความสาคัญด้านอื่นๆ เช่น เพิ่มความมั่นคงให้กับ
ประเทศ การขนส่งช่วยให้สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชน
ต่างๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น การขนส่งยัง
ช่วยให้สะดวกในการติดต่อถึงกันและกัน ทาให้เกิดความเข้าใจ
กัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติได้ นอกจากนี้แล้วการขนส่งยัง
ช่วยในด้านการป้องกันประเทศด้วย การขนส่งมีความจาเป็นต่อ
กิจกรรมทางทหารมาก เพราะในการเคลื่อนย้ายกาลังทหาร
ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ต้องอาศัยการขนส่งเป็นหลัก

2. การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ การขนส่งมี
ผลต่อการพัฒนากรทางสังคมของประเทศเช่นเดียวกับการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพอที่จะกล่าวถึงการพัฒนาทาง
สังคมได้ ดังนี้
2.1 การขนส่งทาให้เกิดความเจริญทัดเทียมกัน
ภายในประเทศ กล่าวคือเมื่อการขนส่งไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นๆ
ด้วยมีการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
มากมายหลายชนิด ซึ่งจะเป็นผลทาให้เกิดความเจริญในท้องถิ่น
นั้นๆ ด้วย
2.2 การขนส่งทาให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จะเห็นได้ว่าเมื่อการคมนาคมไปถึงจุดใดก็จะทาให้เกิดขึ้น ณ จุด
นั้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามชาน
เมือง จึงเป็นผลทาให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว
2.3 การขนส่งทาให้เกิดการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่าง
ชุมชนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว การขนส่งจะช่วยทาให้
การติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนต่างๆ ไปอย่างราบรื่น สะดวก
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับชุมชน ระหว่าง
เมือง หรือระหว่างจังหวัด ตลอดจนการติดต่อระหว่างประเทศ
ต่างก็จาเป็นต้องอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น
2.4 การขนส่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และความเป็นอยู่ โดยจะมีอิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
สังคมที่การขนส่งเข้าไปถึง ทาให้เกิดการเลียนแบบของสังคมขึ้น
และจะมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนมาตรฐานการครอง
ชีพด้วย
2.5 การขนส่งทาให้มาตรฐานของสังคมดีขึ้น จะมีผลทาให้
มาตรฐานต่างๆ ของสังคมดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครอง
ชีพความเป็นอยู่ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทุกๆ อย่างจะดี
ขึ้นตามไปด้วย

การขนส่งกับการพัฒนาด้านต่างๆ
การขนส่งกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งการพัฒนาที่เกี่ยวข้องออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การขนส่งกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ การขนส่ง
มีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่ง
จะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 การขนส่งทาให้เกิดการตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ผลทาให้สินค้าและบริการ กระจายและมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าการขนส่งจะไปถึงที่ใด ตลาด
สินค้าและบริการก็จะขยายและกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ
1.2 การขนส่งทาให้เกิดเสถียรภาพด้านเวลา ( Price
Stabilization and Equalization) เพราะการขนส่งจะเป็นสื่อ
นาสินค้าและบริการให้กระจายไปยังตลาดต่างๆ ทั่วทุกจุดทั่ว
ภาคและทันต่อเวลาที่ต้องการ โดยราคาของสินค้าและบริการ
นั้นจะมีราคาที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันกับราคาในแหล่งกาเนิดอีก
ด้วย
1.3 การขนส่งทาให้เกิดการกระจายรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน เพราะการขนส่งจะช่วยในการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วน
ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานมีน้อยหรือไม่เพียงพอ และทาให้
ทีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
1.4 การขนส่งทาให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ ( LargeScaleProduction)เมื่อการขนส่งเป็นส่วนช่วยขยายตลาดแล้ว

3. การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองและการปกครองของ
ประเทศ มีการพัฒนาดังนี้
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ดังนั้นความประหยัดจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ
3. ปลอดภัย สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งในการขนส่งก็คือ
ความปลอดภัยของผู้โดยสารและความปลอดภัยจากการสูญเสีย
หรือเสียหายของสินค้าและค่าบริการต่างๆ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งด้วย ถือได้ว่า
สาคัญมากสาหรับระบบขนส่ง ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต้อง
รับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อสินค้า
และบริการ ตลอดจนความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้โดยสารอีกด้วย
4. ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายของ
ผู้โดยสาร หรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการก็ตาม
ในด้านของผู้โยสารนั้นจะต้องได้รับความสะดวกสบายในการ
เดินทาง เช่น อุปกรณ์ในการขนส่งทุกประเภท จะต้องอยู่ใน
สภาพที่ดีและใช้การได้ในการอานวยความสะดวกสบายให้แก่
ผู้โดยสาร ส่วนในด้านสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีอุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมที่นามาใช้ใน
การเคลื่อนย้ายได้ทันที กล่าวได้ว่า การขนส่งที่ดีและมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์
5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา ในเรื่องนี้ถือ
เป็นเรื่องที่สาคัญอีกประการหนึ่งสาหรับการขนส่ง เพราะการ
ขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องมีกาหนดเวลาในการ
เดินทางที่แน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา จะต้องมี
กาหนดเวลาในการเดินทางไว้อย่างแน่นอน มีจานวนเที่ยวที่วิ่ง
เวลาที่จะออกเดินทางจากต้นทาง เวลาที่จะเดินทางถึง
ปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง เวลาที่จะผ่านจุดที่สาคัญ
ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีระบุไว้ และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ

3.1 การขนส่งทาให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี
เพราะการขนส่งสามารถทาให้การติดต่อเดินทางติดต่อไปในจุด
ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทาได้ง่าย
และถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง
3.2 การขนส่งทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การขนส่งทาให้ประเทศต่างๆ สามารถเดินทางติดต่อไปมาได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการค้นคว้า
การฑูต และการทหาร ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3.3 การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและ
ป้องกันประเทศ การขนส่งจะช่วยในการเลือกทาเลที่ตั้งให้
กระจายออกทั่วประเทศ ช่วยในการขนส่งยุทธปัจจัย
ต่างๆ ช่วยในการขนส่งเสบียงอาหาร ส่งกาลังบารุงต่างๆ อัน
เป็นต่อการระวังป้องกันประเทศ ตลอดจนเป็นผลต่อเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางการเมืองด้วย
นอกจากนี้การขนส่งยังจะช่วยในการปราบปราม
อาชญากรรมต่างๆ ทาให้ประชาชนในชาติมีความสามัคคีเป็นน้า
หนึ่งอันเดียวกัน ช่วยสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนเป็นสิ่งที่
เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองและเป็นเครื่องมือของนักการเมือง
ด้วย
ประสิทธิภาพในกาขนส่ง (Efficiencyof Transportation)
เราทราบกันมาแล้วว่าการพัฒนาการขนส่ง เน้นมุ่งที่
จะพัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ รวดเร็ว ( Speed)
ประหยัด ( Economy) ปลอดภัย ( Safety) สะดวกสบาย
(Convenient) แน่นอนและตรงต่อเวลาเชื่อถือได้ ( Certainty
and Punctuality) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.
รวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็ว สามารถที่จะทา
ให้สินค้าและบริการต่างๆ ไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วทันเวลา
และทันต่อความต้องการ มีความสดและมีคุณภาพเหมือนกันกับ
สินค้าและบริการ ที่แหล่งผลิต นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางไปในที่
ต่างๆ ก็ต้องการความรวดเร็วเช่นเดียวกัน เช่น การเดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การขนส่งสินค้าและบริการ
บางประเภท เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วของการ
ขนส่งในการเดินทางเป็นสาคัญ ดังนั้นการขนส่งที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมุ่งไปที่ความรวดเร็วนาการเดินทางเป็น
สาคัญ
2. ประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องทาให้
เกิดการประหยัด ซึ่งอาจจะหมายถึงสองลักษณะคือ เกิดความ
ประหยัดในต้นทุนการขนส่งและประหยัดในราคาค่าบริการ
กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งก็ต้องพยายามให้ต้นทุนในการ
ขนส่งต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนในการขนส่งต่าแล้ว
การเรียกเก็บอัตราค่าบริการก็จะลดลงด้วย จะทาให้ผู้ใช้บริการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในอัตราค่าบริการโดยสารหรือค่าระวางด้วย

องค์ประกอบการจัดการขนส่ง ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) โดยหน้าที่หลักของ
การจัดการขนส่งจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้ากับสถานที่
แห่งหนึ่งซึ่งมีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าไปยังสถานที่อีกแห่ง
หนึ่งซึ่งมีความต้องการสินค้า การขนส่งจึงก่อให้เกิดความสมดุล
ของอุปสงค์ และอุปทานในห่วงโซ่อุปทาน
อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) จากการที่กิจกรรมของ
การขนส่งสินค้าจะมีการรับและส่งมอบสินค้าจากสถานที่หนึ่งไป
ยังอีกสถานที่หนึ่ง ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบที่
ตรงเวลา ดังนั้น ประสิทธิภาพของการขนส่งจึงเกี่ยวข้องกับ
ความประหยัดจากเวลา สามารถที่ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาได้
อย่างสม่าเสมอ นาไปสู่ระบบการจัดการ Just in time
delivery ทาให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างองค์กร ในโซ่อุปทานใน
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ขนส่งทางรถไฟจากหลายประเทศ พบว่าจะมีความเสียหายที่สูง
กว่า การขนส่งประเภทอื่นๆ จาเป็นจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
ความแข็งแรง และมีขนาดซึ่งสอดคล้องกับโบกี้ให้มากที่สุด
เพราะจะได้ประหยัดจากการใช้เนื้อที่ (มากที่สุด) อย่างไรก็ดี
การขนส่งทางทางรถไฟจะมีต้นทุนที่ต่า มากกว่าการขนส่ง
ประเภทอื่น เป็นรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน ( EnergyAppearance) คือน้ามัน 1 ลิตร สามารถขนส่งสินค้า 85.5
เมตริกตันต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร และมี
สัดส่วนการใช้พลังงานที่ต่าที่สุด คือเพียงร้อยละ 1 ความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ค่อนข้างจะต่ากว่าการขนส่งทางถนน ใน
การเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟในประเทศไทยค่อนข้างมีจากัด
เพราะอุปทานการให้บริการไม่พอเพียงกับความต้องการและ
ข้อจากัดมากมายของระบบการบริหารจัดการรถไฟ

การที่จะลดสต็อกส่วนเกินที่เป็น Buffer Stock ด้วยการปรับ
ระดับฐานของจุด Reorder point ให้ลงไปอยู่ในระดับที่ต่าลง
ทาให้สามารถลดปริมาณสินค้าจากการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่เรียกว่า
EOQ: Economy Order Quantity การส่งมอบสินค้าตรงตาม
เงื่อนไข (Condition Utility) ซึ่งทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้า
ได้มีการตกลงกันได้ เช่น เงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพและสภาพ
ของสินค้าที่จะต้องสมบูรณ์ ฯลฯ ความรับผิดชอบและการชดใช้
ค่าเสียหาย (Responsibility & Liability) การขนส่งเป็นเรื่อง
ของข้อตกลงที่เป็นสัญญาหรือข้อตกลงทางพฤตินัย ซึ่งผู้รับ
ขนส่งมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะที่เป็นตัวการ ที่เรียกว่า ผู้รับ
จ้างในการส่งมอบสินค้านั้นๆ ให้กับผู้รับตามเวลาและสถานที่ซึ่ง
ได้มีการตกลงกัน รวมไปถึงการมีหน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหาย
หรือสูญหายในระหว่างที่ตนเองหรือบริวารหรือผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsource) ซึ่งตนเองได้ว่าจ้างเป็นผู้ขนส่งโดยความ
รับผิดชอบนี้ยังรวมไปถึงบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
การขนส่งเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดของระบบโลจิสติกส์ เพราะ
เป็นกิจกรรมหลักซึ่งทาให้สินค้าและบริการมีการเคลื่อนย้ายจาก
ผู้ที่ต้องการส่งไปผู้ที่ต้องการรับหรือจุดหมายปลายทาง เป็น
กลไกซึ่งมีความจาเป็นและมีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า
และกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความเติบโตทาง
เศรษฐกิจไปสู่ท้องถิ่นตามแนวศูนย์กลางขนส่งในประเทศไทย
การขนส่งทางถนนเป็นประเภทการขนส่งที่มีการใช้มากที่สุดในปี
2006 คิดเป็นร้อยละ 88.11รองลงมาเป็นการขนส่งทางน้า
ภายในประเทศร้อยละ 5.17 และการขนส่งชายฝั่งทะเลร้อยละ
4.59 ส่วนการขนส่งทางรถไฟประมาณร้อยละ 2.11 และการ
ขนส่งทางอากาศต่ากว่าร้อยละ 0.01

ประเภทของรางรถไฟ (Track Gauge)
สิ่งที่ทาให้รถไฟแตกต่างจากรถยนต์ คือรถไฟใช้ล้อ
เหล็กเคลื่อนที่ไปบนรางเหล็ก พื้นที่ตรงจุดสัมผัสระหว่างล้อ
เหล็กกับราง จะมีพื้นที่เพียง 3-5 ตารางเซ็นติเมตร ซึ่งทาให้ราง
ต้องรับน้าหนักมากเมื่อรับแรงกดจากล้อรางจะเกิดการโค้งงอ
จึงต้องใช้ไม้หมอนมาเป็นตัวรับน้าหนักราง และใช้ก้อนหินบดมา
อัดบดไว้ใต้รางเพื่อให้รับน้าหนักกดของรางรถไฟ โดยขนาดของ
รางรถไฟ (Rail) อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท
1.
รถไฟรางเดียว ( Mono Rail) เป็นรางรถไฟที่แคบ
ที่สุดส่วนใหญ่จะใช้กับรถรางไฟฟ้า ซึ่งรางเดียวนั้นจะมีปัญหาใน
เรื่องของการทาความเร็วและเหมาะกับในพื้นที่ที่ราบเรียบ
2.
รางรถไฟขนาดกว้าง 1.435 เมตร ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้
มากที่สุดบางครั้งเรียกว่า Standard Gauge ซึ่งเป็นรางรถไฟที่
ประเทศในยุโรปได้ใช้เป็นมาตรฐาน
3.
รางรถไฟขนาดกว้าง 1.067 เมตร เป็นขนาด
มาตรฐานที่ใช้มากเป็นอันดับ 2 บางที่เรียกว่า Cape Gauge มี
ใช้อยู่ในประเทศที่เป็นเกาะในทวีปเอเชียและแอฟริกา
4.
รางรถไฟขนาดกว้าง 1.00 เมตร หรือเรียกว่า Meter
Gauge เป็นรางรถไฟขนาดที่นิยมใช้ในประเทศอาเซียน ใน
อเมริกาใต้ โดยประเทศไทยได้ใช้รางขนาด 1 เมตร ซึ่งรางขนาด
นี้ยังสามารถรองรับความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่
ข้อเท็จจริงการที่รถไฟของไทยวิ่งได้เฉลี่ยประมาณไม่ถึง 49-50
กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น เกิดจากปัญหาที่ไม่ใช้เป็นรางรถไฟรางคู่
(Duo Track) ซึ่งทาให้จะต้องมีรางหลีกและทาให้ไม่สามารถเร่ง
ความเร็วได้

การขนส่งทางราง (Rail Transport)
การขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่สามารถขนสินค้าได้
ครั้งละจานวนมาก และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยที่ต่า
กว่าการขนส่งทางบก 3.35 เท่า เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้า
ไปพร้อมกันคราวละมาก ๆ โยแต่ละโบกี้สามารถบรรทุกสินค้า
ได้ 32-42 เมตริกตัน แต่การขนส่งทางรถไฟจะต้องอาศัยราง
และรูปแบบการขนส่งทางราง จะมีลักษณะเป็น Terminal-toTerminal ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งของผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า
ได้โดยตรง เหมือนกันการขนส่งทางถนนที่มีลักษณะแบบที่
เรียกว่า Point-to-Point ทาให้การขนส่งทางรางจะต้องมีการ
เปลี่ยนโหมดการขนส่ง เรียกว่า Intermodal Shift Mode
อย่างน้อย 2 โหมด ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Lift on/ Lift
off สินค้าขึ้นและลงหลายครั้ง การขนส่งทางรางจึงเหมาะกับ
การขนส่งทางไกลระยะทางอย่างน้อยเกินกว่า 300 กิโลเมตร จึง
จะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการขนส่งทางรถไฟต้อง
เป็นขนวนทาให้ไม่สามารถส่งมอบแบบเป็น Real Time
Delivery และการให้บริการจะไม่สามารถยืดหยุ่นตามความ
ต้องการของตลาด ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการขนส่งทางรางการ
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ข้อได้เปรียบ
1. สามารถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าได้
ครั้งละมาก ๆ
2. สามารถปรับตัวตามปริมาณที่บรรทุก
ได้ โดยสามารถเพิ่มหรือลดตู้ได้ง่าย ทา
ให้สามารถปรับตัวตามปริมาณการขนส่ง
ได้ง่าย
3. มีความปลอดภัยมากที่สุด ในแง่
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
4. เป็นบริการที่เหมาะสมสาหรับ
ระยะทางปานกลางหรือไกลๆ เพราะใน
ระยะไกลๆ ค่าขนส่งสินค้าต่อหน่วยจะ
ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
ทางรถยนต์ที่คิดตามระยะทาง
5. ผลกระทบจากดินฟ้าอากาศน้อยกว่า
การขนส่งแบบอื่นๆ

บทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งการขนส่งจะเน้นรูปแบบ
Door toDoor Delivery

ข้อเสียเปรียบ
1. มีความคล่องตัวน้อยกว่าแบบอื่น มี
ข้อจากัดว่าการขนส่งสินค้าไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าถึงบ้านได้ ผู้รับสินค้าและ
ผู้โดยสารได้จากัดเพียงที่สถานีและตาม
เส้นทางที่รางรถไฟไปถึงเท่านั้น

ลักษณะของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบประกอบด้วย
1. การขนส่งสินค้าหรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะหน่วยขนส่ง
หรือพาหนะที่ใช้ในการขนส่งที่เหมือนกัน โดยอาศัยรูปแบบหรือ
ช่องทางในการขนส่งหลายรูปแบบ
2. มุ่งเน้นไปที่การทดแทนการขนส่งทางถนนหรือทางรถ
3. ให้ความสาคัญกับอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สามารถ
แข่งขันกับอัตราค่าใช้จ่ายทางถนน
4. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทาให้เกิดประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุน
5. ระยะเวลาในการขนส่งที่รวดเร็วจะต้องไม่มีการถ่ายเปลี่ยน
สินค้า
6. ช่องทางในการขนส่งจะเน้นไปที่การขนส่งทางรถไฟ ทาง
แม่น้า และทางทะเลเป็นหลัก
7. จากัดระยะทางในการขนส่งทางถนนให้น้อยที่สุด หรือใช้การ
ขนส่งทางถนนเพียงระยะทางสั้นๆ ที่ช่วงต้นทางหรือช่วง
ปลายทางเท่านั้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ เช่น รถไฟ กันมากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้น้ามันใน
ท้องถนน
3. นาระบบโลจิสติกส์มาพัฒนาขีดความสามารถในการ
เดินขบวนรถไฟ ในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. นาปัญหาที่ได้ทาการวิจัย มาปรับปรุงแก้ไข ให้รถไฟ
สามารถให้บริการเดินเที่ยวรถในแต่เที่ยวได้อย่างตรงต่อเวลา
5. ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตรงต่อเวลาใน
การเดินรถไฟและนามาปรับปรุงแก้ไข

2. ไม่สามารถบริการได้แบบถึงประตู
บ้าน (Door to door service) การขน
ถ่ายสินค้าไม่ค่อยสะดวก เพราะต้องขน
สินค้าไปยังสถานีรถไฟและรับสินค้าจาก
สถานีเองเช่นกัน จึงต้องอาศัยการขนส่ง
ประเภทอื่นๆ ประกอบหากสถานีต้นทาง
หรือปลายทางอยู่ห่างจากแหล่งที่
ต้องการขนสินค้า
3. เป็นกิจการที่ต้องลงทุนมหาศาล ใช้
เงินทุนสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่
4 .ต้องอาศัยการขนส่งชนิดอื่นเข้ามา
ช่วย
5. การเลิกกิจการทาให้เสียหายมาก

ประเทศไทยเมื่อแรกสร้างทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ได้ใช้
ราง 1.453 เมตร แต่ประเทศไทยได้ปรับมาเป็น 1 เมตรให้
เท่ากับประเทศมาเลเซีย ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของความล่าช้า
ของรถไฟไทยอยู่ตรงที่มีถนนตัดผ่านทางรถไฟมาก เส้นทาง
รถไฟผ่านกลางชุมชน ทาให้ต้องมีการชะลอความเร็วของรถ
การพัฒนารถไฟของไทยเพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งซึ่ง
ปัจจุบันมีเพียง 2% ให้เป็นมากกว่า 10% จะต้องมีการพัฒนา
ทางคู่ให้ได้อย่างน้อย 2,829 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างประมาณสี่แสนล้านบาทจนถึงหกแสนล้านบาท
ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal
Transport)
ธนิต โสรัตน์ (2547 , น 231-232) กล่าวถึง Multi-modal
transport หรือ MT เป็นการขนส่งแบบหลายรูปแบบภายใต้
สัญญาเดียวกัน โดยผู้รับขนส่งที่ทาหน้าที่เป็น Multi-Modal
Operation (MTO) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการขนส่งด้วย
รูปแบบ Multi-Modal Transport เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้า
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งหอการค้านานาชาติหรือที่เรียกว่า ICC:
International Chamber of Commerce ซึ่งเป็นผู้กาหนด
เรื่องแผนการค้าที่เรียกว่า Multi-Modal Transport เป็นส่วน
หนึ่งของ Terms การค้า เช่นในเงื่อนไขของ CPT, CIP, DES
ฯลฯ ทั้งนี้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจึงเกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งต่อเนื่องจาก Water Inland Transport ไปสู่ศูนย์กลาง
การขนส่งด้วยรถบรรทุกและรับช่วงต่อการขนส่งด้วยทางทะเล
หรือทางอากาศจนกว่าสินค้าจะถึงปลายทาง โดยภาระทั้งหมด
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Multi-Modal Transport โดย
ประเทศไทยได้มีการกาหนดเป็นพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 จึงจัดได้ว่าเป็นรูปแบบที่
จะต้องให้การสนใจและเข้าใจ เพราะเป็นประเภทการขนส่งที่มี

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยคุณภาพ
(Qualitative
research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่รวบรวมได้จากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และนาเสนอ
ผลการวิจัยในลักษณะรวมความสาคัญของการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษาสารวจ
ข้อเท็จจริง ความสัมพันธ์และแนวโน้มของเหตุการณ์ การปฏิบัติ
และปัญหาในปัจจุบันตามหลักเหตุผล เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูล 2
แหล่งด้วยกัน คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตรงต่อเวลาของการให้บริการเดินรถ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

- มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้ง
-ต้องการเข้าใจระบบความคิด ระบบความเชื่อของผู้ตอบ
โดยตรง
- แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม
- ค้นหาสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
- เก็บข้อมูลจากบุคคลที่ได้เลือกสรรมาอย่างดีแล้ว
ข้อดี
- ทาให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
-ช่วยเสริมสร้างการศึกษากระบวนการอย่างลึกซึ้งรอบด้าน
- เป็นการศึกษาเพื่อหาข้อสมมติฐานเพื่อนาไปสู่เชิงปริมาณ
- เป็นประโยชน์เมื่อทาวิจัยในกลุ่มคนขนาดเล็ก หรือมีข้อจากัด
บางประการ
- เป็นงานวิจัยที่เอื้อต่อการวิจัยในลักษณะที่เป็นนามธรรม
- ช่วยเสริมงานวิจัยเชิงปริมาณ ให้คาตอบที่ชัดเจนและหนัก
แน่นยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อจากัด
- เป็นงานที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ
- ความแม่นยาเชื่อถือได้ของเทคนิคการเก็บรวบรวมยากจะ
ทดสอบ
- ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและประชากรที่ศึกษา
- ไม่มีโครงสร้างการเก็บข้อมูลที่แน่นอน จึงยากต่อการนาไปใช้
ซ้า

ชานเมือง ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ ซึ่งใน
ดาเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
(Informal Interview) โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยได้
ร่วมเดินทางตามเส้นทางที่กาหนด เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจ
สถานการณ์ ผู้วิจัยได้ทาการเตรียมคาถามกว้างๆ ไว้ล่วงหน้า
และทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ข้อมูลที่ดี ลึกซึ้ง
กว้างขวาง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัวกับผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรง จานวน 6 ราย ได้แก่ นายสถานีรถไฟ
พนักงานขับรถไฟ (พขร.) เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงหัวรถจักร หัวหน้า
ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดเวลาเดินรถ การ์ดรถ และ
ข้าราชการบานาญฝ่ายโยธา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้
ทาการสัมภาษณ์นี้ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและทางานกับ
การรถไฟมาเป็นเวลาหลายปี ที่สามารถให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง
ได้ครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือกวิธีสารวจ
แบบสุ่มเดินทางร่วมไปกับขบวนรถในวันเวลาที่ให้บริการเดินรถ
ของขบวนรถในสายอื่นๆ และในสายรถชานเมือง และการเก็บ
ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับความตรงต่อเวลา
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็น
การศึกษา ความตรงต่อเวลาในการให้บริการเดินรถไฟใน
เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการเดินรถ เพราะการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการโลจิสติกส์ซึ่งต้องคานึงถึงต้นทุน ความตรงต่อเวลา
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอ้างอิงเอกสารทาง
วิชาการ และนิตยสารการขนส่ง-โลจิสติกส์
วิธีการเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
เป็นข้อมูลปฐมภูมิจัดเก็บโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth
Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีแบบแผนใดๆ โดยเป็น
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 50 นาที
ต่อคน ลักษณะของคาถามที่ใช้เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น สามารถสื่อสาร
ได้โดยตรงโดยเผชิญหน้า (Face to face situation) วิธีการ
สัมภาษณ์รายบุคคลนี้เป็นการสนทนากันแบบ 2 ทาง ระหว่างผู้
สัมภาษณ์กับผู้ตอบคาถาม ทาให้มีโอกาสได้รับข้อมูลป้อนกลับ
มาสูง หาข้อเท็จจริงของคาตอบที่ซับซ้อนได้ดี ได้คาตอบ
ครบถ้วน และการมีส่วนร่วมสูง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว
รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิตยสารด้านการขนส่งและ
หนังสือโลจิสติกส์อื่นๆ
ข้อเด่น ข้อดี และข้อจากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ข้อเด่น
- มีความต้องการข้อมูลที่รอบด้าน

องค์ประกอบและขั้นตอนในการวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ
-ปัญหาชั่วคราว
-สมมติฐาน
-เลือกพื้นที่
ชั่วคราว
-เวลาศึกษา
-ได้ปัญหาวิจัย
-ตัวแปรต่างๆที่
ศึกษา
ศึกษา
การวางแผน
สมมติฐานในทาการทางาน

-สัมภาษณ์
-สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม
-ข้อมูลเอกสาร
-ปรับวิธีการเก็บ
-ปรับสมมติฐาน
ศึกษา
การเก็บข้อมูล

-รูปแบบ
-วิธีเขียนแสดงหลักฐาน
-การพิมพ์
-การตรวจสอบ
-ฯลฯ
การเขียน
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-ลดทอนขนาดข้อมูล
-จัดทาให้เป็นระบบ
-การแสดงหลักฐาน
-ตรวจสอบข้อมูล/ทฤษฎี
-การสรุป
การวิเคราะห์แปลผล
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๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อความตรงต่อเวลาของการ
ให้บริการเดินรถชานเมือง
1. ผลการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความ
ตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถ
1.1 ด้านการตลาด
พนักงานและการบริการ
- จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่ามีความต้องการให้เพิ่มการบริการ
รถไฟในชั่วโมงเร่งด่วนเป็นอันดับต้นๆ รองจากกการการจัดเดิน
รถให้ตรงเวลา เนื่องจากมีความต้องการใช้บริการมากแต่การ
ให้บริการยังไม่มีเพียงพอ และในชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรบน
ท้องถนนติดขัด ทาให้เสียเวลาในการเดินทาง รถไฟจึงเป็น
ทางเลือกในการเดินทางที่ดีในการเดินทาง
- การจัดตารางเดินรถในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีอยู่แล้วแต่
เนื่องด้วยสภาพความพร้อมของทรัพยากรที่ใช้ในการเดินรถทา
ให้ไม่สามารถเดินรถได้ครบขบวนหรือตรงต่อเวลาตามกาหนดไว้
ทั้งหมดการรถไฟแห่งประเทศไทยมีศักยภาพในการบริการซึ่ง
หากความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่ใช้ในการเดินรถได้รับการ
ปรับปรุง
ราคาตั๋วค่าโดยสาร
- จากการศึกษาพบว่า ราคาค่ารถไฟที่ถูกจะเป็นปัจจัยที่ทาให้
ผู้ใช้รถประเภทต่างๆ ในการเดินทางเปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟ
และเป็นปัจจัยที่สาคัญทาให้ผู้โดยสารสายชานเมืองอื่นพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถไฟ และจากสาเหตุจากการเดินทางยังไม่ได้
รับความสะดวกเท่าที่ควร อีกสาเหตุคือ ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าน้ามันทาให้ความ
ต้องการในการประหยัดมากยิ่งขึ้น รถไฟจึงเป็นทางเลือกที่ดี
หากสามารถใช้บริการด้วยราคาถูกกว่าการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ รถส่วนบุคคล
1.2 ด้านระบบเทคโนโลยี
การควบคุมการเดินขบวนรถ
- การควบคุมการเดินขบวนรถในปัจจุบันยังไม่มีการนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ยังคงใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้เจ้าหน้าที่เป็นหลัก
เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถและนายสถานีจะติดต่อกันโดยใช้
โทรศัพท์สายตรงสาหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างนายสถานีกับ
พนักงานขับรถไฟจะติดต่อกันโดยใช้วิทยุสื่อสารทาให้การ
ติดตามขบวนรถการรายงานขบวนรถและการประสานกับ
ผู้ประกอบการสถานีมีความล่าช้าส่งผลต่อการเตรียมการเดินรถ
และความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
1.3 ด้านการบริหารจัดการ

การจัดตารางเดินรถและการเดินรถไม่เป็นไปตาม
กาหนด
- จากการศึกษาพบว่า ปัญหาของการให้บริการไม่ตรงตามเวลา
เกิดจากการที่รถไฟมีเพียงรางเดียวในการวิ่งให้บริการ และใน
เส้นทางสายตะวันออก ที่วิ่งเข้าออกหัวลาโพง-ชานเมืองนั้นไม่มี
ขบวนรถไฟชานเมืองในเส้นทางดังกล่าว ต้องอาศัยขบวนรถไฟ
เชิงพาณิชย์ ทาให้การวิ่งให้บริการมีโอกาสเกิดความล่าช้า
ค่อนข้างมาก และระบบความปลอดภัยในการกั้นรถยนต์ในช่วง
ตัดระหว่างทางรถไฟกับถนนยังไม่ดีพอ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ของระบบการซ่อมบารุงหัวรถจักร การทาความสะอาดโบกี้ที่ๆ
ไม่ทันต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดความล่าช้า
1.4 ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่ง
หัวรถจักรมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
- เป็นปัจจัยที่มีความต้องการให้มีการปรับปรุงมาก และทาให้
เกิดความล่าช้าในการเดินทาง โดยทั่วไปสภาพเครื่องยนต์และ
หัวรถจักรของการรถไฟมีอานยุใช้งานมานาน จึงจาเป็นเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจเช็คสภาพที่ดี หากไม่มีงบประมาณ
ในการจัดซื้อใหม่
อภิปรายผล
ความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทาง
กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ พบว่า สอดคล้องงานวิจัย ชลิ
ตา ผดุงมิตร(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร
–
เชียงใหม่ซึ่งการวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การเดินทางของ 3 รูปแบบได้แก่รถทัวร์รถไฟสายการบินต้นทุน
ต่า และสายการบินปกติโดยพิจารณาเส้นทางการเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางทั้ง3 รูปแบบการเดินทางจานวน
ทั้งสิ้น321 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามถึงข้อมูลทั่วไปข้อมูลคุณลักษณะการเดินทางและ
ข้อมูลด้านทัศนคติความพึงพอใจจากนั้นทาการพัฒนาและ
ทดสอบแบบจาลองการเลือกใช้บริการที่อยู่ในรูปของ
แบบจาลองโลจิตแบบหลายทางเลือก ( Multinomial Logit
Model) ทั้งนี้จากการพัฒนาแบบจาลองพบว่าเมื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางโดยรวมถึง
ปัจจัยทางด้านราคา น้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อค่าตัว
โดยสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางพบว่าผู้โดยสารที่เดินทางใน
แต่ละรูปแบบการเดินทางใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า รถ
โดยสารประจาทางปรับอากาศสายการบินปกติภายในประเทศ
และรถไฟโดยคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 50 : 32 : 11 : 7
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ตามลาดับ สอดคล้องบุญรักษ์ กุณาศล (2543) ได้ทาการศึกษา
คุณลักษณะของรถตู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร และได้ศึกษา
ถึงคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ เส้นทางเดินรถ การรับส่ง การ
โดยสาร การเข้ามาใช้บริการ การขนสัมภาระ โดยความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลสามารถวัดและเรียงลาดับความชอบและ
สามารถจาลองได้ด้วยฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์
(Utility
Function) ซึ่งประกอบด้วยดัชนีคุณภาพด้านต่างๆหลายด้านใน
ลักษณะที่จะทาให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการใช้
บริการมากที่สุด โดยส่วนของ ณัฐพงศ์ สันธิ (2554) ได้
ทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถไฟ
ความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพมหานครซึ่งในงาน
โครงการศึกษานี้วิเคราะห์หาสัดส่วนการเดินทางโดยรถ
สาธารณะระหว่างกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่โดยการพัฒนา
แบบจาลองโลจิตสาหรับทานายสัดส่วนเลือกของ 3 รูปแบบการ
เดินทางคือรถไฟรถทัวร์และเครื่องบินในการเก็บตัวอย่างนี้ได้ทา
การสารวจกลุ่มตัวอย่าง 536 คนและใช้วิธีการเก็บแบบ
SP
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกขึ้นอยู่กับอายุรายได้ค่าโดยสาร
และเวลาการเดินทางโดยแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดมีค่า
เท่ากับ 0.2741 มีความถูกต้องของการทานายเท่ากับ 65.936%
จากแบบจาลองที่ใช้เฉพาะตัวแปร Generic (มีค่าเท่ากับ
0.3053 มีความถูกต้องของการทานายเท่ากับ 65.936%)
เฉพาะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อหาค่าเวลา ( V.O.T)
พบว่าค่าเวลาแตกต่างตามอาชีพโดยมีค่าเท่ากับ 207.85
,
317.08,283.25, 178.90, 181.78 และ276.41 บาท/ชั่วโมง
สาหรับอาชีพนักศึกษานักธุรกิจข้าราชการค้าขายพนักงาน
บริษัทและอาชีพอื่นๆตามลาดับสาหรับแบบจาลอง Generic
ของเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางรวมทุกอาชีพพบว่าเมื่อไม่
คานึงถึงค่าเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางผู้เดินทางมีความพึงพอใจ
เลือกเดินทางโดยเครื่องบินรถไฟและรถทัวร์ลดหลั่นตามลาดับ
โดยค่าคงที่ของสมการอรรถประโยชน์เท่ากับ 0 , -0.69746
และ -0.71914 ตามลาดับการศึกษานี้ได้ประยุกต์รถไฟความเร็ว
สูง(HST) โดยสร้างสมการอรรถประโยชน์ของHST ภายใต้สมมุติ
ที่ฐานที่ว่ าผู้เดินทางมีส่วนความพึงพอใจเลือก HST เท่ากับ
เครื่องบินและได้ประยุกต์คาดคะเนการเลือกใน 4 รูปแบบการ
เดินทางซึ่งสาหรับ HST ใช้เวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายตามที่
คาดคะเนโดยรัฐพบว่าสัดส่วนการเดินทางของเครื่องบินรถไฟ
ความเร็วสูงรถทัวร์และรถไฟเท่ากับ 51.79%, 43.80%, 2.76%
และ 1.65% ตามลาดับสอดคล้อง ชรัด พิริยะวัฒน์ ( 2550)
ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารประจาทางและการยอมรับ

ของผู้เดินทางต่อระบบขนส่งสาธารณะแบบก้าวหน้าใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยใดที่ผู้ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจหรือความต้องการให้ปรับปรุง และตรวจสอบ
พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบก้าวหน้า 2 รูปแบบ คือระบบ
ชาระค่าโดยสารอัตโนมัติ และระบบบริการข้อมูลการเดินทาง
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ( Utility
Theory)ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ผู้ใช้บริการให้ความ
สนใจและควร นาไป ปรับปรุงให้มีคุณภาพให้บริการดีขึ้น เมื่อ
พิจาณาวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปซื้อสินค้า ได้แก่ ปัจจัย
ความสบายในการเดินทาง ความทันสมัยของรถและอุปกรณ์
ต่างๆ ความรวดเร็วในการเดินทาง และความสะอาด สาหรับ
วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปทางาน และความสะอาดสาหรับ
วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปทางาน ได้แก่ ปัจจัยความสบาย
ในการเดินทาง ความประพฤติของพนักงานขับรถ ความว่างของ
รถ และความสะดวกต่อการใช้บริการ และสรุปได้ว่าผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) ให้ความสาคัญ กับการนาเทคโนโลยีของ
ระบบส่งสาธารณะแบบก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้ทั้งสอง
วัตถุประสงค์การเดินทาง โดยในการเดินทางไปซื้อสินค้านั้น
ผู้โดยสารจะให้ ความสาคัญ กับระบบ ชาระค่าโดยสารอัตโนมัติ
มากกว่าระบบบริการข้อมูลการเดินทาง ในขณะที่ในการ
เดินทางไป ทางานผู้โดยสารจะให้ ความสาคัญ กับระบบบริการ
ข้อมูลการเดินทางมากกว่า โดยสุนิภา งามสันติกุล ( 2549) ได้
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน: ศึกษาเฉพาะศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรถไฟฟ้ามหา
นคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความคิดของประชาชนต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร(รถไฟฟ้าใต้
ดิน)รวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พันต่อความคิดเห็นดังกล่าว
โดยมีมี จานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 720 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครว่า
สามารถ ทาให้การจราจรและการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
สะดวกขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงซึ่งทาให้สุขภาพจิตของ
ประชาชนดีขึ้น เพราะไม่ต้องหงุดหงิดและเครียด และถึงแม้ว่า
ขณะทาก่อสร้างจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบ้างแต่ก็
เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น สาหรับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครพบว่าเพศ อายุ
การศึกษาอาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการรถไฟฟ้ามหานครแตกต่างกัน โดย วัชรินทร์วิทยกุล
(2550)ได้ทาการศึกษาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริการ
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รถโดยสารประจาทางโดยมุ่งเน้นที่การศึกษาและตรวจสอบเวลา
ทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางของรถโดยสารการกระจายตัวของค่า
เฮดเวย์ของรถโดยสาร และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอของ
ผู้โดยสารเวลาที่ใช้ในแต่ละเที่ยวของการเดินทางที่มีค่าแน่นอน
สม่าเสมอในแต่ละเส้นทางที่ ทาการศึกษา ซึ่งได้แก่ รถโดยสาร
ประจาทางหมายเลข 25 32 39 71 ปอ. 1 ปอ. 3 ปอ. 6 และ
ปอ. 8 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) ความน่าเชื่อถือของเวลา
ทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางผันแปรผันอยู่ในช่วงกว้าง และไม่มี
รูปแบบที่แน่นอนที่สามารถตรวจวัดได้ จากการศึกษาค่าเฉลี่ย
ของเวลาในการเดินทางทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางแปรผันอยู่ใน
ช่วงกว้าง และไม่มีรูปแบบที่แน่นอนที่สามารถตรวจวัดได้ จาก
การศึกษาค่าเฉลี่ยของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทาง พบว่า
ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนนั้น บางเส้นทางการเดินรถใช้เวลาใน
การเดินทางเฉลี่ยสูงกว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนของการสารวจในวัน
เดียวกัน และเส้นทางเดินรถสายเดียวกัน 2) เวลาที่ใช้ในการ
เดินทางแต่ละเที่ยวที่ให้บริการ เมื่อพิจารณาสายการเดินรถสาย
เดียวกันปรากฏว่า ใช้เวลาไม่ตรงกัน การที่เวลาดังกล่าวมีค่าไม่
สม่าเสมอนั้น โดยมากแล้วมีสาเหตุมาจากการแซงกันระหว่างรถ
คันที่ถูกปล่อยตามหลังมา กับรถคันที่ถูกปล่อยออกมาก่อน 3)
ความเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารประจาทางมีค่าต่ากว่า
15
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยที่ค่าความเร็วในระดับดั่งกล่าว สามารถ
ตรวจพบได้ตลอดทุกช่วงเวลาของวัน ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก
คุณลักษณะที่ผิดปกติของสภาพการจราจรในกรุงเทพ ที่มีสภาพ
แออัดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาเย็นน้อยครั้งที่ความเร็วของการ
เดินทางจะมีค่ามากกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและส่วนใหญ่
แล้วพบว่าจะมีค่าน้อยกว่า 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4)ความ
น่าเชื่อถือได้ของค่าเฮดเวย์ในการเข้าป้ายของรถโดยสารอยู่ใน
รับ ต่า และมีค่าไม่แน่นอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลของค่า
ดังกล่าว พบว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นเฮดเวย์เฉลี่ยบางค่ามีค่าสูง
กว่านอกเวลาเร่งด่วน5)ความแตกต่างกันของเฮดเวย์ที่ใช้ ปล่อย
รถโดยสารออกจากสถานี เป็นสาเหตุที่ ทาให้เกิดความแตกต่าง
กันของเวลาที่รถโดยสารใช้เพื่อเดินทางมาสถานี และ 6) สาเหตุ
หลักที่ ทาให้ความน่าเชื่อถือของการใช้บริการบนรถโดยสาร
ประจาทางต่านั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความรู้ในเรื่องของ
การจัดระบบการเดินรถ โดยที่การ กาหนด ค่าเฮดเวย์ของการ
ปล่อยรถโดยสารออกจากสถานีนั้น ใช้เพียงความถี่ของการ
ให้บริการเท่านั้นเป็นพื้นฐานในการกาหนดค่าดั่งกล่าว ในขณะที่
ตารางเวลาของการปล่อยรถออกจากสถานี เวลาที่ใช้ในการเดิน
รถ และช่วงเวลาหยุดรอเพื่อให้บริการในเที่ยวถัดไป นั้นเป็นสิ่งที่

มิได้ถูก กาหนดไว้อย่างแน่นอนให้เป็นหลักเกณฑ์ สาหรับปฎิบัติ
สอดคล้องกับสถาบันนโยบายและการจัดการ (2541,หน้า2) ใน
รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินแผนงานพัฒนากิจการรถไฟได้
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไผจาแนกเป็น 2กลุ่ม คือ
กลุ่มผู้โดยสาร และกลุ่มผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า โดยผลการ
สารวจในการใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในกลุ่ม
ผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารรวมทุกสายและทุกประเภทของ
ขบวนรถมีแนวโน้มไปในทางที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
บริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี เช่น ในด้านการปฎิบัติงานของ
พนักงานรถไฟทั้งพนักงานประจาสถานีและพนักงานขบวนรถไฟ
ในส่วนที่ผู้โดยสารรวมทุกสายและทุกประเภทของขบวนรถมี
แนวโน้มในทางที่เห็นว่า ควรจะต้องปรับปรุง ได้แก่ ความ
สะอาดภายในตัวรถไฟโดยสาร เนื่องจากการมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในการเดินทางโดยวิธีอื่น เป็นต้น ด้านดารสารวจ
ความคิดเห็นต่อแนวโน้มในการใช้บริการของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยต่อไปในอนาคตในกลุ่มผู้โดยสารรถไฟนั่งชั้นสาม
พบว่าจะยังคงใช้ต่อไป แม้ว่าการรถไฟจะปรับราคาสูงขึ้นเท่ากับ
อัตราค่าโดยสารของรถ บขส. เนื่องจากการเดินทางโดยรถไฟ
สะดวกกว่าการเดินทางโดยวิธีอื่น สอดคล้องกับ สุทธิพงษ์ มีใย
(2536) ได้ทาการศึกษาเพื่อสร้างแบบจาลองการเลือก
ยานพาหนะเดินทางในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่ผู้เดินทางใช้ในการตัดสินใจเลือกยานพาหนะ โดยใช้
แบบจาลองแบบ Logit Model ข้อมูลหลักที่ใช้สร้างแบบจาลอง
ได้จากการสารวจลักษณะการเดินทางของประชาชน (Origin–
Destination Survey) แบบจาลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วย
แบบจาลองสาหรับการเดินทางทุกวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผู้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะ ควรมีการนา
แนวทางในการดาเนินการที่ได้ไปประกอบการพิจารณา และ
ปรับใช้ในการวางแผนในการเดินรถไฟอย่างจริงจังทั้งในระดับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขและ
ส่งเสริมการใช้รถไฟอย่างเป็นระบบ ที่ส่งผลต่อการเดินรถให้มี
ความตรงต่อเวลาไม่ล่าช้าเกินไป เช่น ระบบราง หัวรถจักร การ
บริหารเวลาการเดินรถ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
แผนงาน
1. ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อจัดสร้าง
อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวางแผนการเดินรถที่มีการคาดการณ์ของ
ผู้โดยสาร
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2. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้โดยสารที่จะ
เลือกใช้รถไฟชานเมือง ที่ไม่มีความตรงต่อเวลา
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในเรื่องความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถ
ชานเมือง จากเส้นทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯสาเร็จ
ลุล่วงได้ เพราะได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆ ที่ได้สละ
เวลาในการให้คาปรึกษา คาแนะนะความคิดเห็น ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ดังนี้ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ขอบพระคุณ
คุณ บิดา มารดา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ให้ความ
ช่วยเหลือเงินทุน และเสียสละเวลาในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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Saving Behavior of Youth Development:
The Case of the Lonely Samsen, Dusit, Bangkok
พัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน:กรณีท่าน้้าสามเสนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
บุณยาพร ภู่ทอง
1

ABTRACT

This Research Study The purpose of this one)
to study the behavior of community savings
Num Samsen, Dusit. Bangkok 2) to study the
community savings Tanaka Samsen, Dusit,
Bangkok. 3) to develop savings behavior of
youth in the community Pier Rd. The
motivation for the development, Dusit.
Bangkok The survey (Survey Research) research
group. Num Samsen community population
with savings. Information collected through
questionnaires to a sample of 126 people from
the findings. Find out Saving Behavior of Youth
Community Tanaka Samsen, Dusit, Bangkok.
The percentage is best in class. In summary,
from a quantitative survey. Form of savings The
amount of savings By way of saving The savings
on the revenue of 34 percent to 26.99 minor
savings every year, 33 per cent 26.20 into
savings every month of 26 people, representing
20.63 minor savings on the money. The
remaining 15 per cent, followed by 11.90
everyday savings of 10 percent last 7.93

อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
e-mail boonsbac@hotmail.com

occasion of eight people representing 6.35 per
cent of savings objectives. Mainly to ensure the
stability of the 44 people representing 34.92
minor to be kept in sickness / seniors 36
people representing 28.58 inferior to religious
activities were 15 minor for results. Returns
from savings of 10 percent to 7.93 last tax
personal savings of 9 percent by 7:14 in the
form of savings and financial institutions,
mostly Lottery / BAAC. 35 percent of 27.78,
followed by social security funds of 33 people,
representing 24.60 percent, followed by life
insurance were 25 percent 19.84 last deposit
different types of two people representing 1.58
percent of behavior. Savings of the population,
"the prime location of the financial institution"
has the highest population. Which is 78.58 per
cent, followed by "the return of savings" with
56.34 percent, followed by "income" with 48.41
percent, followed by the minor. "The
promotion of financial institutions" are 38.09
percent and followed by a minor. "The savings
products" is 33.33 percent.
The results showed that the savings
behavior of youth in the community pier in
Samsen, Dusit, Bangkok. The location of
financial institutions affect the choice of the
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form of community savings Pier Rd. The return
of saving It is what causes the needs of the
community savings Pier Rd.
Keywords: behavior Youth SavingsNum Samsen
community
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรม การออมของชุมชนท่าน้าสามเสนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษารูปแบบการออมชุมชน
ท่าน้าสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการออมของเยาวชนในชุมชนท่าน้าสามเสน
โดยใช้แรงจูงใจเพื่อการพัฒนาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ศึกษาวิจัย
กลุ่มประชากรชุมชนท่าน้าสามเสนมีการออมเก็บรวบ
ข้อมูลโดยอาศัยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 126 คนจากผลการวิจัยพบว่าความเห็น
พฤติกรรมการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้าสามเสนเขต
ดุสิตกรุงเทพมหานครมีค่าร้อยละอยู่ในระดับดีที่สุดโดย
สรุปจากการสารวจเชิงปริมาณรูปแบบของการออม
จานวนเงินที่ออม โดยวิธีการออม มีการออมเมื่อรับ
รายได้ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.99 รองลงมา
ออมทุกปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20
รองลงมา ออมทุกเดือน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
20.63 รองลงมาออมเมื่อมีเงินเหลือ จานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.90 รองลงมา ออมทุกวัน จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.93 สุดท้ายแล้วแต่โอกาสจานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.35 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ออม ส่วนใหญ่เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง จานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมา เพื่อเก็บไว้ใน
ยามเจ็บป่วย/ชรา จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58
รองลงมาเพื่อกิจกรรมทางศาสนา จานวน 15คน
รองลงมา เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินออมจานวน 10

คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 สุดท้ายออมเพื่อลดหย่อนภาษี
ส่วนบุคคล จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 โดยมาก
มีรูปแบบการออมเงินกับสถานบันการเงินส่วนมากสลาก
ออมสิน/ธกส. จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78
รองลงมา กองทุนประกันสังคมจานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.60 รองลงมาประกันชีวิต จานวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.84 สุดท้าย เงินฝากประเภทต่าง จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 ส่วน พฤติกรรมการออมของ
ประชากร“ด้านทาเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน ” มีกลุ่ม
ประชากรให้ค่าสูงที่สุดซึ่งมีค่าร้อยละ 78.58 รองลงมา
ตามด้วย “ด้านผลตอบแทนของการออม ” มีค่าร้อยละ
56.34 รองลงมาตามด้วย “ด้านรายได้ ” มีค่าร้อยละ
48.41 รองลงมาตามด้วย “ด้านการส่งเสริมการตลาด
ของสถาบันการเงิน ” มีค่าร้อยละ 38.09 และรองลงมา
ตามด้วย “ด้านผลิตภัณฑ์การออม” มีค่าร้อยละ 33.33
ผลการวิจัย พบว่าพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน
ในชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้าน
ทาเลที่ตั้งของสถาบันการเงินมีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบ
การออมของชุมชนท่าน้าสามเสน ด้านผลตอบแทนของ
การออม ก็เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความต้องการของการออม
ของชุมชนท่าน้าสามเสน
คาสาคัญ พัฒนาพฤติกรรม การออมของเยาวชน
ชุมชนท่าน้าสามเสน
บทน้า
เงินออม ถือเป็นเงินทุนที่สาคัญต่อการลงทุน
ของประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานและปัจจัยสาคัญที่
กาหนดการลงทุนให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต
สร้างเสถียรภาพและลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้
เนื่องจากการออมในระดับสูงจะทาให้การลงทุนใน
ประเทศไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศมากนักแม้
เศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพึ่งพาการออมในประเทศ
ได้ ทาให้พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

520

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมาระบบ
เศรษฐกิจของไทยได้ประสบปัญหาการขาดเคลนเงินออม
มาโดยตลอด และจาเป็นต้องพึงพาแหล่งเงินจาก
ต่างประเทศในการพัฒนารูปแบบต่างๆ ทาให้การขาด
ดุลของบัญชีเดินสะพัดก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในระหว่างปี
พ.ศ.2539-2540 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่าและวิกฤตการณ์ทางการเงิน (วิกฤตต้มยากุ้ง) มี
การไหลออกของเงินทุนต่างประเทศซึ่งกระทบถึงความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยมาก จากข้อมูลการออม
และการลงทุนต่อมูลค่าผลิตภัฑณ์มวลรวมในประเทศ
(GDP: Gross Domestic Product) ในช่วงก่อนและ
หลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา พบว่าเกิดความ
แตกต่างระหว่างการออม และการลงทุน (การออมลบ
การลงทุน) โดยการออมมีไม่เพียงพอต่อการลงทุน (ในปี
2532-2540) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจปี 2540 ที่ทาให้ธุรกิจจานวนมากต้องปิด
กิจการแบะเลิกจ้างงาน ประชาชนทั่วไปก็มีการ
ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ทาให้ระดับการออมมี
เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ (สนธยา นริสศิริกุล,2535) ในปี
พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ กาหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของ
ทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ ”
โดยไม่ถือเป็น
วันหยุดราชการ พร้อมทั้งให้มีการจัดสัปดาห์ส่งเสริม
วัฒนธรรมการออมของชาติ ในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม ถึง
วันที่ 7 พฤศจิกายนของทุกปีทั้งนี้เพื่อให้การรณรงค์
ส่งเสริมการประหยัดและการออมเป็นรูปธรรมขึ้น ทาให้
ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการประหยัดและ
รู้จักเก็บออมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต เศรษฐกิจ และประเทศชาติ หลังจากวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540 สถานการณ์ได้คลี่ยคลายไปใน
แนวทางที่ดีขึ้นอย่างช้าๆ ประเทศไทยสามารถทยอยคืน
เงินกู้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (
IMF:
International Monetary Fund) และค่อยๆพัฒนา
จากการอยู่รอดมุ่งไปสู่ความยั่งยืน โดยอาศัยการพึ่งพา
ปัจจัยภายนอกคู่กับปัจจัยภายใน โดยมีเป้าหมายที่
สาคัญคือการรักษาและสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ ให้มี
ความยั่งยืน (ประยงค์ คูศิริสิน, 2550)

ในปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจาก ปัญหาซับไพร์มใน
สหรัฐอเมริกา โดยวิกฤตเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ สิงหาคม
2549 และทวีความรุนแรงมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกาเกิด
คนว่างงาน และบริษัทชั้นนาของโลกขาดสภาพคล่อง
เป็นจานวนมาก จนอาจเกิดการล้มละลายถึงแม้จะไม่
ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อประเทศไทยก็ตามแต่ได้ส่งผล
กระทบโดยอ้อมต่อประเทศไทยเนื่องจากยุโรปและ
อเมริกาเป็นตลาดลองรับสินค้ารายใหญ่ของประเทศไทย
เมื่อประชาชนของเขามีกาลังซื้อที่ลงลงประเทศไทยก็
ส่งออกได้น้อยลงก็อาจส่งผลต่อดุลการค้าระหว่าง
ประเทศจนทาให้ขาดสภาพคล่องได้ในที่สุด (พิสิฐ ลี้
อาธรรม,2550)
การบริหารประเทศระยะต่อระยะต่อมา
รัฐบาลได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9(พ.ศ.2545-2549) ซึ่งเป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นปรัชญานาทางใน
การพัฒนา โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อให้ประเทศรอด
พ้นวิกฤต สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนาไปสู่
การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ มุ่งการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 20 ปี มีจุดมุ่งหมายเน้นการ
แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนส่วนใหญ่ในประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ความ
อยู่ดีมีสุขของคนไทยและการสร้างค่านิยมที่ช่วยให้คน
ไทยตระหนักถึงความจาเป็นและปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางานโดยยึด “ปรัชญานาทาง ยึดทางสาย
กลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุล พอดี และความ
พอประมาณอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้ม ตามโลกได้อย่าง
รู้เท่าทัน ทาให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
จัดการประเทศแนวใหม่ที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,2552)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในข้อที่ 3 การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและการแข่งขันได้ในช่วงศตวรรษแห่ง
เอเชีย ปรับฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดย
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บริหารเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเสถียรภาพ ลดการพึ่งพา
จากภายนอกและพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นเสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ พลังงานและบริหารองค์ความรู้
และกลไกที่เกี่ยวข้อง (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2552)
ในปี พ.ศ. 2553ประเทศไทยประสบกับปัญหา
ทางการเมืองครั้งสาคัญ ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยมีการชุมชนทางการเมืองบริเวณใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกประกาศห้ามคนใน
ชาติตัวเองเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้
ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเทียวเป็นจานวน
มหาศาล รวมถึงมีการเผาศูนย์การค้าหลายแห่ง โดยยัง
สรุปไม่ได้ว่าเป็น การก่อการร้าย การจลาจล อันจะส่งผล
สาคัญที่บริษัทประกันภัยที่ประกันภัยจะใช้เป็นข้อมูล
และเหตุผลที่จะจ่ายหรือไม่จ่าย เงินประกัน อันอาจ
ส่งผลในเรื่องการขาดแคลนเงินทุน เพื่อใช้บูรณะสถานที่
เหล่านั้นให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
ด้วยเหตุผลจากการวิจัยพบปัญหาของ เรื่อง พัฒนา
พฤติกรรมการออมของเยาวชน :กรณีท่าน้าสามเสนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการออมของเยาวชน ท่าน้าสามเสน ซึ่ง
เป็นผลกระทบมาจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางผู้วิจัยทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยโล จิสติกส์
และซัพพลายเชน มีนโยบายในการดูแลขับเคลื่อนให้เป็น
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นการออมจึง
เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝั่งให้เกิดอย่างต่อเนื่อง โดยพยายาม
รณรงค์ให้เยาวชนและ ภาคครัวเรือนมีการออมต่อเนื่อง
ผ่านระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (บริษัทศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย 2552)
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของชุมชนท่าน้าสามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2.เพื่อศึกษารูปแบบการออมเยาวชนของชมในชุมชนท่า
น้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
3เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชนในชุมชนท่า
น้าสามเสน โดยใช้แรงจูงใจเพื่อการพัฒนาเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาถึงรูปแบบ
การออมทั้งในระบบและนอกระบบ พฤติกรรมต่างๆใน
การออมเงิน รวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ออมของเยาวชน ในชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบพรรณนาใน
การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา : การศึกษาครั้งนี้ มุ่ง
ศึกษาพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชนในชุมชนท่า
น้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนในชุมชนท่าน้าสามเสน
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา : ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ ลักษณะของประชากรชุมชนท่าน้าสาม
เสน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
จานวนบุตรที่อยู่ในความดูแล
ตัวแปรตาม -พฤติกรรม การออมของเยาวชนใน
ชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในด้าน
รายได้ ด้านผลิตภัณฑ์ของการออม ด้านผลตอบแทน
ของการออม ด้านทาเลที่ตั้งของ
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พฤติกรรมการออมของเยาวชนท่าน ้าสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะทัว่ ไปของเยาวชนในชุมชน
ท่ านา้ สามเสน
-เพศ

-สถานภาพ

รู ปแบบของการออมของชุมชนท่ านา้ ท่ านา้

-อาชีพ

สามเสนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

-จานวนบุตรที่อยูใ่ นความดูแล

-จานวนเงินออม

-วิธีการออม
-วัตถุประสงค์ของการออม

พฤติกรรมการออม

-ออมในรู ปแบบใดบ้างกับสถานบันการเงิน

-ด้านรายได้

-ด้านผลิตภัณฑ์ของการออม
-ด้านผลตอบแทนของการออม
-ด้านทาเลที่ต้ งั ของสถาบันการเงิน
-ด้านการส่งเสริ มการตลาดของ
สถาบันการเงิน
รูปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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4) สร้างแบบสัมภาษณ์และนาแบบสัมภาษณ์ที่
สถาบันการเงิน และด้านการส่งเสริมการตลาด
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ของสถาบันการเงิน
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) จานวน 5
-รูปแบบของการออมของชุมชนท่าน้าสามเสนเขตดุสิต
ท่าน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ จานวนเงินที่ออม วิธีการออม
5) ปรับปรุงแบบสอบสัมภาษณ์ตามข้อแนะนา
วัตถุประสงค์ของการออมและออมในรูปแบบใดบ้างกับ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปใช้ในการสัมภาษณ์กับกลุ่ม
สถานบันการเงิน
ตัวอย่างต่อไป
ขอบเขตด้านระยะเวลาศึกษาและเก็บข้อมูลตลอด
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปีงบประมาณ 2558
วิธีด้าเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่ประชากรที่เป็นทั้งเพศชายและหญิง อายุ 20
ปี ขึ้นไป เนื่องจาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรมการออม และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการออมของเยาวชนใน
ชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงทา
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1 26 คน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
ทาการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ตลอดจนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการออมของเยาวชนในชุมชนท่าน้าสามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2) ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดทีเกี่ยวกับการ
พฤติกรรมการออมของเยาวชนใน ชุมชน และแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาและสนับสนุนประชาชนในชุมชน
เขตกรุงเทพมหานคร
3) ศึกษาถึงขั้นตอนการดาเนินงานของ
เยาวชน และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม (Focus Group) โดยมีประเด็นคาถามหลัก
สาคัญในการสัมภาษณ์โดยจะไม่นาข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
ภาพแบบสถิติ โดยเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการ ชุมชนท่าน้า
สามเสนเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง จานวน 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะทั่วไป
ของเยาวชนในชุมชนท่าน้าสามเสน
ส่วน 2 รูปแบบของการออมของชุมชนท่าน้าสามเสน
ในเรื่อง จานวนเงินที่ออม วิธีการของการออม
วัตถุประสงค์ของการออม และ ออมในรูปแบบใดบ้างกับ
สถานบันการเงิน
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้า
สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการโดย
ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงจุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้ง
นี้ และดาเนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ( Focus Group)
และสังเกตปฏิกิริยาการสัมภาษณ์ อารมณ์ ตลอดจน
ความรู้สึกจากน้าเสียงและสีหน้า เพื่อนามาวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงลึกอย่างละเอียด นอกจากนี้ผู้วิจัยจะขอ
อนุญาตกลุ่มตัวอย่างเพื่อบันทึกเทปการสัมภาษณ์เพื่อ
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เก็บรายละเอียดในการสัมภาษณ์ให้ได้มากที่สุด และ
ดาเนินการจดบันทึกข้อมูลดิบและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลอย่างละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) เพื่อกาหนดหัวข้อ/กลุ่ม
หัวข้อแนวคิดสาคัญ ( topic/category) และแบบแผน
แนวคิดสาคัญอันเป็นประเด็นของการวิจัย
(pattern/themes)
ระยะเวลาท้าการวิจัย และแผนการด้าเนินงานตลอด
การวิจัย
งานวิจัยนี้จะศึกษาพัฒนาพฤติกรรมการออมของ
เยาวชนในชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร และจะดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังได้รับการอนุมัติให้
ดาเนินการวิจัย
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะทั่วไปของ
เยาวชนในชุมชนท่าน้้าสามเสนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง จานวน 81คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 และเพศ
ชาย จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 โดยมีอายุอยู่
ในช่วง 26-30 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48
และรองลงมาคือช่วงอายุ 31-35ปี จานวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.57และช่วงอายุ 36-40 ปี จานวน19 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.08 อันรองลงมา 41ปีขึ้นไป จานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32 ดับสุดท้ายคือช่วงอายุ2225ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ส่วนในการมี

สถานภาพ โสด จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11
รองลงมาคือสถานสมรส จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ
34.92 และสถานภาพหย่า 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.97
โดยระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 80.16 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.70 และจบปวช.ปวส. จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 ส่วนมากมีเจ้าของธุรกิจ จานวน 214 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.5รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จานวน
90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และอาชีพพนักงานบริษัท
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 อันดับสุดท้ายคือ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.25 และยังมีจานวนบุตรอยู่ในความดูแล
จานวน 3 คน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 ต่อมามีบุตร
ที่อยู่ในความดูแล จานวน 2 คน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
26.98 และอันดับต่อมาคือมีบุตรที่อยู่ในความดูแล
จานวน 1 คน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมา
จานวน 4 คน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมากก
ว่า 5คนขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94
สุดท้ายไม่มีบุตร จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96
ส่วน 2 รูปแบบของการออมของชุมชนท่าน้้าสามเสน
ในเรื่อง จ้านวนเงินที่ออม วิธีการของการออม
วัตถุประสงค์ของการออม และ ออมในรูปแบบใดบ้าง
กับสถานบันการเงิน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม
จานวนบุตรที่อยู่ในความดูแล มีการออม10,001150,00 จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมา
5,001-10,000 จาวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20
รองลงมามากกว่า15,000 จานวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.60 รองลงมา 1,001-5,000 จานวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ19.84สุดท้ายไม่เกิน 1,000 จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.58 โดยมีวิธีการออม มีการออมเมื่อรับ
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รายได้ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.99 รองลงมา
ออมทุกปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20
รองลงมา ออมทุกเดือน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
20.63 รองลงมาออมเมื่อมีเงินเหลือ จานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ11.90 รองลงมา ออมทุกวัน จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.93 สุดท้ายแล้วแต่โอกาส จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การออม ส่วนใหญ่เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง
จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมา เพื่อเก็บ
ไว้ในยามเจ็บป่วย/ชรา จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
28.58 รองลงมาเพื่อกิจกรรมทางศาสนา จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.91 รองลงมาเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 รองลงมา เพื่อหา
ผลตอบแทนจากเงินออมจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
7.93 สุดท้ายออมเพื่อลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล จานวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14โดยมากมีรูปแบบการออมเงิน
กับสถาบันการเงินส่วนมากสลากออมสิน/ธกส. จานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมา กองทุน
ประกันสังคมจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20
รองลงมา กองทุนสารองเลี้ยงชีพจานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.60 รองลงมาประกันชีวิต จานวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.84 สุดท้าย เงินฝากประเภทต่าง จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมต่อการออมของประชากรชุมชน
ท่าน้้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ด้านรายได้
การศึกษาพฤติกรรมด้านรายได้ เงินเดือนประ
จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 48.41 รองลงมา งาน
พิเศษ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 และ
สุดท้าย ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.85

ด้านผลิตภัณฑ์การออม
พฤติกรรม ด้านผลิตภัณฑ์การออม ทาให้เงิน
ออมมีความปลอดภัยไม่ลดมูลค่า จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 รองลงมา สามารถนาไปค้าประกันได้ตาม
กฎหมาย จานวน 30 คนคิกเป็นร้อยละ 23.81
รองลงมา เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย จานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.46 รองลงมา มีให้เลือกหลายรูปแบบ
จานวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 และสุดท้ายช่วย
ลดหย่อนภาษี จานวน 11 คน คิดเป็นจานวน 8.73
ด้านผลตอบแทนของการออม
พฤติกรรม ด้านผลตอบแทนของการออม
อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
56.34 และเวลาในการรับผลตอบแทน จานวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.66
ด้านท้าเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน
พฤติกรรม ด้านทาเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน
ตั้งอยู่ในทาเลที่ตั้งเดินทางสะดวก จานวน 99 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.58 และมีอาคารสถานที่สะอาดและ
ทันสมัย จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42
ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน
พฤติกรรม ด้านการส่งเสริมการตลาดของ
สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่มีการรณรงค์การออมผ่านสื่อ
จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09 รองลงมา มีของที่
ระลึกแจกเมื่อเข้าไปติดต่อเรื่องการออม จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.47 รองลงมา มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมถึง
บ้านเชื้อเชิญให้ออมเงิน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
17.47 รองลงมา การมีเอกสารอธิบายประโยชน์ของการ
ออม จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 และสุดท้าย
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการออม จานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ11.90
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อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษา ค้นคว้าและ
รวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค์ต่อการออมและ
ความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ให้
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ บุรินทร์ แสงแก้ว
(2553บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของ
พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการออม พฤติกรรม และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดเชียงรายซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาปัจจัยด้าน
รายได้คือรายรับและรายจ่ายพบว่าทั้งสองปัจจัยเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมมากคือปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์การออม คือรูปแบบการออม การเปลี่ยนเป็น
เงินสดง่าย และนาไปค้าประกันได้ตามกฎหมาย เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลปานกลาง ส่วนปัจจัยที่ทาให้เงินออมมี
ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของ
พ่อค้า แม่ค้ามาก ปัจจัยผลตอบแทนมีอิทธิพลมาก
เช่นกัน ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งของสถาบันการเงินก็มี
อิทธิพลมาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พ่อค้า แม่ค้าปานกลาง และปัจจัยด้านอื่นๆเช่นอัตราเงิน
เฟ้อ นโยบายของรัฐมีอิทธิพลต่อพ่อค้า แม่ค้าปานกลาง
ประยงค์ คูศิริสิน (2551 บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าครัวเรือนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่จานวน 331 ครัวเรือนคิดเป็น ร้อยละ
82.8 ของกลุ่มตัวอย่างมีการออม ส่วนครัวเรือนที่เหลือ
อีก 69 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีการออมเนื่องจากการที่มีภาระรายจ่ายมาก เมื่อ
ศึกษาในส่วนของครัวเรือนที่มีการออม 331 ครัวเรือน
พบว่าหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 46-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพสมรส หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพ
หลักคือการค้าขายมีอาชีพรองคือการรับจ้าง อาชีพ
หลักของคู่สมรสคือการรับจ้าง จานวนบุตรที่อยู่ในการ
ดูแล 2 คนรายได้รวมของครัวเรือน 30,001-40,000

บาทต่อเดือนรายจ่ายรวมของครัวเรือน 30,00140,000 บาทต่อเดือน ภาระรายจ่ายของครัวเรือนส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เสื้อผ้า-ของใช้ โดยมีการ
ใช้บัตรเครดิตเพื่อ ชาระค่าใช้จ่าย ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่
มีบัตรเครดิต 2 ใบ และในการใช้บัตรเครดิตแต่ละครั้งมี
การคิดถึงภาระหนี้สินที่จะตามมาก่อนใช้ โดยมีหนี้สิน
รวมของครัวเรือน 100,001-500,000 บาท และภาระ
หนี้สินส่วนใหญ่ของครัวเรือนเป็นหนี้สินประเภทหนี้บัตร
เครดิต รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553บทคัดย่อ) ศึกษา
พฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเทศบาลเมือง
ลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของ
ประชากรอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ จานวนสมาชิก
ในครอบครัวความมัธยัสถ์ การเป็นแบบอย่าง รายได้ต่อ
เดือน ภาระหนี้สิน และทรัพย์สินที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออม นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส เป้าหมายการออม การมีระเบียบ
วินัย และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยศึกษา
พฤติกรรมการออมของประชาชน ศึกษาปัจจัยทางสังคม
และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี มีกลุ่มตัวอย่าง
390 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ได้แก่การทดสอบแบบทีเพื่อหาความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยตัวแปร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์แบบแปรปรวนเพื่อ
หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป
และหาความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยวิธีของครอนบาคได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการออม
เท่ากับ 0.89พนม กิติวัง (2550 บทคัดย่อ)ได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า รูปแบบการออมของครัวเรือนยังให้
ความสาคัญกับการออมกับสถาบันการเงินค่อนข้างสูง
รองลงมาจะออมในรูปของกรมธรรม์ประกันชีวิต การ
ฝากแชร์ การซื้อหลักทรัพย์ การซื้อพันธบัตร และ
สลากของธนาคาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของ
ครัวเรือนพบว่ามีตัวแปร 2 ตัวแปรคือ รายได้ของ
ครัวเรือน และอายุของหัวหน้าครัวเรือน สาหรับ
แนวโน้มการออมของครัวเรือนในอนาคต พบว่ากลุ่ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะออม โดยให้ความสาคัญใน
ด้านความมั่นคง และผลตอบแทน ไพโรจน์ เงาวิจิตร
(2550) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
พฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการออม
ไม่แน่นอน วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่าย
เวลาเจ็บป่วย รูปแบบการออมส่วนใหญ่เป็นแบบเงิน
ฝากออมทรัพย์ โดยเลือกการออมทรัพย์กับธนาคาร
พาณิชย์เพราะมีความมั่นคง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ระดับรายได้ และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ
ออมของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สนธยา นริสศิริกุล (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่กาหนด
พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาค
ครัวเรือนไทย ในปี
2517-2533 โดยการออก
แบบสอบถาม 560 ครัวเรือน ผลการศึกษาพฤติกรรม
การออมในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าปัจจัยที่กาหนดการ
ออมของครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญคือรายได้ต่อหัวจาก
แรงงาน และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ถาวรสุทธิ สา หรับ
เหตุผลในการออมในระบบสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับ
ความพอใจในบริการต่าง ๆและความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น ส่วนการออมนอกสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าการออมในสถาบันการเงิน
ทางด้านวัตถุประสงค์ในการออม ส่วนใหญ่ต้องการออม
เงินไว้ใช้ในยามชรา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา การ
รักษาพยาบาลและเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ส่วนปัจจัยที่
มีผลต่อการออมของครัวเรือนที่มีนัยสาคัญ คือรายได้ต่อ
หัวจากแรงงาน อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ถาวรสุทธิ

ข้อเสนอแนะ
1. การเสริมรายได้ที่มั่งคงให้เยาวชน ตลอดจน
ปลูกฝังให้ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่มีความรักและมีวินัยใน
การออม การประหยัดมากขึ้น
2.
ให้มีการส่งเสริมโครงการออมระดับชุมชน
และควรมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และคาปรึกษาแก่คนใน
ชุมชน
3.
ควรมีการขยายสาขาของสถาบันการเงินให้
ทั่วถึงเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้บริการธุรกรรม
การเงินต่างๆ
4.
หน่วยงานรัฐบาลควรร่วมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการออม
ใหม่ๆเพื่อให้มีความเหมาะสมและน่าดึงดูดใจต่อผู้
ต้องการออมเงิน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน
ชุมชนกรณีท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ครั้งนี้เนื่องจากเป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างของชุมชนท่าน้า
สามเสนเพียงบางส่วนเท่านั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ของ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและข้อจากัดต่างๆ ดังนั้นผู้ที่นา
ข้อมูลการศึกษาวิจัยจะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ควรคานึงถึงข้อจากัดด้วยเป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในเรื่อง พัฒนาพฤติกรรมการออมของ
เยาวชนในชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร สาเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการ
อนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆ ที่ได้สละเวลาในการให้
คาปรึกษา คาแนะนะความคิดเห็น ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ดังนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอบพระคุณคุณ บิดา มารดา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ที่ให้ความช่วยเหลือเงินทุน และ
เสียสละเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
ประชากรชุมชุนท่าน้าสามเสน คอยให้กาลังใจ
ตลอดเวลาในการทางานวิจัยนี้ขาดตกบกพร่อง หรือมี
ข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมาก
ณ ที่นี้ด้วยและ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
วิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาต่อไป
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Support of Franchisor on the Performance of Food, Beverage and Ice-cream Franchises
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ที่มีต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีม
ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์1
ABSTRACT
The purposes of this study were to
investigate the level of support of franchisor and
firm performance of food, beverage, and ice-cream
franchises and determining the relationship
between support of franchisor on firm
performance. This study was quantitative research.
The sample consisted of 300 franchisees in food,
beverage, and ice-cream business of small and
medium enterprises (SMEs). Accidental sampling
was used in this study. The research instrument
was a questionnaire. Data were analyzed by the
statistics including frequency, percentage, mean,
standard deviation, and multiple regression
analysis.
The result of this research showed that the
support of franchisor and firm performance was in
high level. Besides, the result found that support
of franchisor was related to firm performance. As
for support of franchisor, advertising and
promotion, consistent consultation, and research
and development had positive influence on firm
performance. However, location selection and
supplier selection had negative influence on firm
performance at statistical significance level of .05.

ธุรกิจแฟรนไชส์ กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม และหา
ความสัมพันธ์ของ การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ ที่มีต่อผล
การดาเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและ
ไอศกรีม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ
แฟรนไชส์ซี กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม ที่เป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 300 ราย ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
และผลการดาเนินงานของธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยังพบว่าการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ ซึ่งเมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ด้านการให้
คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ด้านการวิจัยและพัฒนา
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ ขณะที่ ด้าน
การเลือกทาเลที่ตั้ง และ ด้านการคัดเลือกซัพพลายเออร์
มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Keywords : Franchisor Support, Firm
Performance, Food, Beverage and Ice-cream
Franchises

บทนา
ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากจากผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่ต้องการ
เสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์
เป็นจานวนมากใช้เงินลงทุนในการเริ่มต้นกิจการไม่มากนัก
จึงเหมาะสาหรับผู้ที่มีเงินทุนจากัดที่สามารถประกอบธุรกิจ
แบบขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ ทาให้มีการซื้อ
แฟรนไชส์กันเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ธุรกิจ
แฟรนไชส์เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ
ระบบแฟรนไชส์จะมีเจ้าของสิทธิที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ การ
สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ และผลการดาเนินงานของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1513,
e-mail: rduangsamorn@gmail.com

คาสาคัญ : การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์,
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ, ธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มอาหาร
เครื่องดื่มและไอศกรีม
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(Franchisor) ที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ
นั้นๆ โดยแฟรนไชส์ซอร์จะถ่ายทอดวิธีการหรือ Know How
ให้แก่ผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซี
(Franchisee) ในรูปแบบของการดาเนินงานทั้งระบบตั้งแต่
ระบบการผลิต การขาย การบริหารการตลาด และการ
ฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้รูปแบบวิธีการดาเนินธุรกิจ
ในทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน
การขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยอยู่ใน
ภาวะทรงตัวและหดตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง เกิดจากสาเหตุที่
หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ขาดความจริงจังและ
ไม่มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน รวมทั้งธุรกิจ SMEs ประสบปัญหาใน
การพัฒนาตนเองทั้งปัญหาภาวะทางการเมืองและภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่ไม่เอื้อต่อการขยายธุรกิจ ทาให้ธุรกิจ
SMEs ที่มีความพร้อมของพื้นฐานธุรกิจเหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่สามารถพัฒนาหรือขยายกิจการ
ได้ส่งผลให้จานวนธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานลดน้อยลง
(สมาคมแฟรนไชส์ไทย, 2557) นอกจากนี้แฟรนไชส์ไทย
ยังประสบกับการแข่งขันของ
แฟรนไชส์ต่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจาก การ
เปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทาให้ประเทศไทย
กลายเป็นเป้าหมายในการขยายฐานธุรกิจสู่เอเชีย
ผู้ประกอบการในรูปแบบแฟรนไชส์เป็นจานวนมากที่
ไม่ประสบความสาเร็จและต้องออกจากตลาดไป เนื่องจาก
ขาดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความเข้มแข็งของระบบแฟรนไชส์ไม่ได้
พิจารณาเพียงแค่การขยายสาขาเท่านั้นแต่ต้องวิเคราะห์
ความพร้อมและความเป็นมาตรฐานของระบบธุรกิจ โดยการ
พิจารณาในด้านของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ
ความไว้วางใจ และการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ เพื่อ
สร้างการเติบโตของผลการดาเนินงานและความแข็งแกร่ง
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์สามารถประกอบธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืน จากงานวิจัยของ Chien (2014) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรของแฟรนไชส์ซอร์ ทรัพยากร
ของแฟรนไชส์ซี การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และผล
การดาเนินงานของแฟรนไชส์ พบว่าทรัพยากรของ
แฟรนไชส์ซอร์ ทรัพยากรของแฟรนไชส์ซี การมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางตรงกับผลการ
ดาเนินงานของแฟรนไชส์ซี นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกิจ
แฟรนไชส์จะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยความไว้วางใจ
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี เมื่อเกิดความไว้วางใจ
จะทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ลดความขัดแย้ง และ
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ( Gill, 2008) ยิ่งไปกว่านี้การ

สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ยังทาให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบ
ความสาเร็จได้อีกด้วย (Soon, Chan, Hwa, & Har, 1998)
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสาคัญของการ
สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ที่มีต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ กรณีศึกษาแฟรนไชส์กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและ
ไอศกรีม ซึ่งเป็น ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มี สัดส่วน
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่น
เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดาเนิน
ชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่าการสนับสนุนของ
แฟรนไชส์ซอร์มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
โดยขอบเขตของการวิจัยจะมุ่งศึกษากับแฟรนไชส์ซี
กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม ที่เป็นธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้
ผลการวิจัย จะนามาปรับใช้ ในการพัฒนาระบบธุรกิจ
แฟรนไชส์และสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจ
แฟรนไชส์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาระดับระดับ การสนับสนุนของ
แฟรนไชส์ซอร์ และผลการดาเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่ม
อาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม
2. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของ การสนับสนุน
ของแฟรนไชส์ซอร์ ที่มีต่อผล การดาเนินงานของธุรกิจ
แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม เป็นคาถามวัดระดับความคิดเห็น ที่ใช้
เกณฑ์การประเมินคะแนนตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert
Scale) 5 ระดับ นาไปเก็บข้อมูลกับ แฟรนไชส์ซี กลุ่มอาหาร
เครื่องดื่มและไอศกรีม ที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จานวน 300 ราย ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ บังเอิญ
ส่วนการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล
ที่ได้จากตาราและวารสารเกี่ยวกับ
การสนับสนุนของ
แฟรนไชส์ซอร์ที่มีผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ
ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญ กับการทดสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบและปรับปรุง จนได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่า 0.6 ทุกข้อ นอกจากนี้
ยังทาการ ทดสอบความเที่ยง ( Reliability) ด้วยการ นา
แบบสอบถามไปทดสอบ จานวน 30
ชุด เพื่อหา ค่า
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สัมประสิทธิ์ครอนบาชแอลฟา (Cronbach’s Alpha) พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาชแอลฟา ดังนี้ (1) การสนับสนุน
ของแฟรนไชส์ซอร์ ด้าน
การเลือกทาเลที่ตั้ง
.811
ด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย .789 ด้านการให้
คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง .835 ด้านการวิจัยและพัฒนา .791
และการคัดเลือกซัพพลายเออร์ .802 และ (2)
ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ ด้าน ตัวเงิน .884 และด้านไม่ใช่ตัวเงิน
.895
หลังจากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 ตัวอย่าง แล้วนา
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
(1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.3 มีอายุ ระหว่าง 25 – 40 ปี
ร้อยละ 43.0 รองลงมามีอายุ ระหว่าง 41 – 55 ปี ร้อยละ
31.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 47.0 รองลงมามี
ระดับการศึกษา สูงกว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 31.3 มีจานวน
สาขาที่เปิด 1 สาขา ร้อยละ 51.7 รองลงมามีจานวนสาขา 2
สาขา ร้อยละ 39.7 มีระยะเวลาดาเนินธุรกิจ 1
– 3 ปี
ร้อยละ 57.7 รองลงมามีระยะเวลาดาเนินธุรกิจน้อยกว่า 1 ปี
ร้อยละ 30.7
(2) ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
เลือกทาเลที่ตั้งอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ดาเนินการเลือกทาเลที่ตั้งและวาง
แผนผังร้านทาให้เกิดความมั่นใจ ดาเนินการเลือกทาเลที่ตั้ง
และวางแผนผังร้านด้วยความเต็มใจ ดาเนินการเลือกทาเล
ที่ตั้งและวางแผนผังร้านตามที่ตกลงไว้ และดาเนินการเลือก
ทาเลที่ตั้งและวางแผนผังร้านได้อย่างเหมาะสม ตามลาดับ
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับ การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
เลือกทาเลที่ตั้ง

รายการ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

ดาเนินการเลือกทาเล
ที่ตั้งและวางแผนผัง
ร้านทาให้เกิดความ
มั่นใจ

4.29

.767

มาก

ดาเนินการเลือกทาเล
ที่ตั้งและวางแผนผัง
ร้านด้วยความเต็มใจ

4.28

.732

มาก

ดาเนินการเลือกทาเล
ที่ตั้งและวางแผนผัง
ร้านตามที่ตกลงไว้

4.21

.797

มาก

ดาเนินการเลือกทาเล
ที่ตั้งและวางแผนผัง
ร้านได้อย่างเหมาะสม

4.10

.846

มาก

(3) ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
โฆษณาและส่งเสริมการขายอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
สามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ สนับสนุน

การโฆษณาและการขายด้วยความเต็มใจ สนับสนุน
การโฆษณาและการขายได้อย่างเหมาะสม สนับสนุน
การโฆษณาและการขายตามที่ตกลงไว้ และสนับสนุน
การโฆษณาและการขายทาให้เกิดความมั่นใจ
ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับ การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
สนับสนุนการโฆษณา
และการขายด้วย
ความเต็มใจ

4.14

ตารางที่ 2 (ต่อ)
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รายการ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

สนับสนุนการโฆษณา
และการขายได้อย่าง
เหมาะสม

3.48

.808

ปาน
กลาง

สนับสนุนการโฆษณา
และการขายตามที่ตก
ลงไว้

3.42

.906

ปาน
กลาง

สนับสนุนการโฆษณา
และการขายทาให้เกิด
ความมั่นใจ

3.37

.903

ปาน
กลาง

(4) ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
ให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ให้คาปรึกษา

อย่างต่อเนื่องทาให้เกิดความมั่นใจ ให้คาปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ ให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามที่ตกลงไว้ และ ให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องได้อย่าง
เหมาะสม ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับ การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
ให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล

รายการ
ให้คาปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องได้อย่าง
เหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

4.08

.918

มาก

(5) ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
วิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือบริการใหม่ๆ ทาให้เกิดความมั่นใจ มีการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม
มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ
ตามที่ตกลงไว้ และ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ๆ ด้วยความเต็มใจตามลาดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับ การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
วิจัยและพัฒนา
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ ทาให้เกิดความ
มั่นใจ

4.10

.971

มาก

4.06

.940

มาก

ให้คาปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิด
ความมั่นใจ

4.21

.832

มาก

มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

ให้คาปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความเต็ม
ใจ

4.19

.793

มาก

มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ ตามที่ตกลงไว้

3.93

1.06

มาก

ให้คาปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตามที่ตกลงไว้

4.17

.957

มาก

มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ ด้วยความเต็ม
ใจ

3.82

.955

มาก

ตารางที่ 3 (ต่อ)
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(6) ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์อยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ มีการจัดหาวัตถุดิบหรือผู้

จาหน่ายวัตถุดิบด้วยความเต็มใจ มีการจัดหาวัตถุดิบ
หรือผู้จาหน่ายวัตถุดิบตามที่ตกลงไว้ มีการจัดหา
วัตถุดิบหรือผู้จาหน่ายวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม และ
มีการจัดหาวัตถุดิบหรือผู้จาหน่ายวัตถุดิบทาให้เกิด
ความมั่นใจ ตามลาดับ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระดับ การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
มีการจัดหาวัตถุดิบ
หรือผู้จาหน่าย
วัตถุดิบได้อย่าง
เหมาะสม

3.43

มีการจัดหาวัตถุดิบ
หรือผู้จาหน่าย
วัตถุดิบด้วยความเต็ม
ใจ

4.03

.996

มาก

มีการจัดหาวัตถุดิบ
หรือผู้จาหน่าย
วัตถุดิบตามที่ตกลงไว้

4.02

1.123

มาก

มีการจัดหาวัตถุดิบ
หรือผู้จาหน่าย
วัตถุดิบทาให้เกิด
ความมั่นใจ

3.39

.891

ปาน
กลาง

.994

ปาน
กลาง

(7) ระดับผลการดาเนินงานของธุรกิจอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก สามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
ดังนี้ พนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่

ตารางที่ 6 ระดับ ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.

แปลผล

พนักงานมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

4.26

1.233

มาก

ลูกค้ามีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

4.10

1.241

มาก

มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

3.01

.784

ปาน
กลาง

มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

2.98

.722

ปาน
กลาง

(8) การทดสอบความสัมพันธ์ของการสนับสนุน
ของแฟรนไชส์ซอร์กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ พบว่า

การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์มีความสัมพันธ์กับผล
การดาเนินงานของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
สามารถทานายผลการดาเนินของธุรกิจได้ร้อยละ
78.0 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พบว่าด้านการให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจสูงที่สุด
(ß = .488) รองลงมาคือ ด้านการวิจัยและพัฒนา
(ß = .280) และด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
(ß = .114) ตามลาดับ ขณะที่ด้านการเลือกทาเลที่ตั้ง
มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจสูง
ที่สุด ( ß = .342) รองลงมาคือ ด้านการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ (ß = .098) ตามลาดับ ดังตารางที่ 7

ผ่านมา ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ
มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามลาดับ
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 7 การทดสอบความสัมพันธ์ของการสนับสนุน
ของแฟรนไชส์ซอร์กับผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ
ตัวแปรตาม: ผลการ
ดาเนินงานธุรกิจ

B

Std.
Error

.205

.254

ด้านการให้
คาปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

.368.

.054

.488

8.974

ด้านการวิจัยและ
พัฒนา

.331

.147

.280

4.952

ด้านการโฆษณา
และส่งเสริมการขาย

.231

.137

.114

3.425

ด้านการเลือกทาเล
ที่ตั้ง

-.345

.154

-.342

-4.766

ด้านการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์

-.097

.045

-.098

-3.754

ค่าคงที่

ß

t
1.366

การสนับสนุนของ
แฟรนไชส์ซอร์:

แฟรนไชส์ซี เพราะผลตอบแทนที่แฟรนไชส์ซีได้รับยิ่งมาก
เท่าใดแฟรนไชส์ซอร์ก็จะได้รับมากตามไปด้วย
ขณะที่

แฟรนไชส์ซอร์ให้การสนับสนุนด้านการตลาดและการ
pโฆษณาประชาสั
มพันธ์สินค้าและบริการของธุรกิจให้
value
ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงตราสินค้าอันจะทาให้เกิดคุณค่า
.195
ของตราสินค้า ด้วย การ วิจัยและ พัฒนาสินค้าหรือ
บริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณค่า
ของตราสินค้าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่แฟรนไชส์ซีตัดสินใจ
เลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากนี้ ต้องให้
.000*
คาแนะนาและคาปรึกษาแก่แฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง
ในประเด็นของวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนิน
ธุรกิจราบรื่น รวมถึง จัดหาวัตถุดิบหรือผู้จัดจาหน่าย
.001*
วัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับแฟรนไชส์ซี (Soon et al.,
1998; Daszkowski, 2014)
.002* การหาความสัมพันธ์ของการสนับสนุนของ
แฟรนไชส์ซอร์กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ พบว่า

การ
สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์มีความสัมพันธ์กับผลการ
.000*
ดาเนินงานของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chien (2014) พบว่า
.002*
ทรัพยากรของแฟรนไชส์ซอร์ ทรัพยากรของคู่สมรส และการ

มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงกับผลการ
ดาเนินงานของแฟรนไชส์ซีในประเทศไต้หวัน เช่นเดียวกับ
*p < .05
การศึกษาของ Soon et al. (1998) พบว่าการสนับสนุน
ของแฟรนไชส์ซอร์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
R2 = .785, Adjusted R2 = .780, F = 173.139,
แฟรนไชส์ซีในประเทศสิงคโปร์
p-value = .000
ซึ่งการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ทั้ง 5 ด้าน
มีระดับมากและมีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
สรุปและอภิปรายผล
แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะด้านการให้คาปรึกษาอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ ต่อเนื่องมีความสาคัญมากที่สุดต่อผลการดาเนินงานของ
หญิง ร้อยละ 64.3 มีอายุ ระหว่าง 25 – 40 ปี ร้อยละ 43.0 ธุรกิจในเชิงบวก เนื่องจากการให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องจะ
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 47.0 มีจานวนสาขาที่
เกี่ยวข้อง การให้คาแนะนาแก่แฟรนไชส์ซีในประเด็น
เปิด 1 สาขา ร้อยละ 51.7 มีระยะเวลาดาเนินธุรกิจ 1 – 3 ปี
ของวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินธุรกิจราบรื่น
ร้อยละ 57.7
ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ภาพรวมอยู่ใน และจัดหาเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือกทาเลที่ตั้ง ด้านการ เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่าง แฟรนไชส์ซอร์
โฆษณาและส่งเสริมการขาย ด้านการให้คาปรึกษาอย่าง
และแฟรนไชส์ซี ไม่หยุดชะงัก ซึ่งการดาเนินการ
ต่อเนื่อง ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านการคัดเลือก
ดังกล่าวจะทาให้ แฟรนไชส์ซีที่ยังขาดประสบการณ์ในการ
ซัพพลายเออร์ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า สิ่งสาคัญประการ ดาเนินงานจะต้องการระบบการปฏิบัติงานที่มีความน่าเชื่อถือ
หนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์ก็คือการมีทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมใกล้ และพิสูจน์ได้ว่าสามารถดาเนินงานแล้วประสบความสาเร็จ
กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์ ขณะที่ด้านการเลือกทาเลที่ตั้ง และด้านการคัดเลือก
จะเป็นผู้เลือกทาเลที่ตั้งและวางแผนผังร้านที่ดีที่สุดให้กับ
ซัพพลายเออร์ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดาเนินงานของ
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ธุรกิจ อาจเป็นเพราะการวางแผนผังและการเลือกอุปกรณ์
ตกแต่งร้านทาให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนของแฟรนไชส์ซี ทา
ให้แฟรนไชส์ซีไม่สะดวกใจในการปฏิบัติตามเท่าที่ควร
เช่นเดียวกับการเลือกวัตถุดิบหรือการผู้ขายวัตถุดิบนั้นย่อม
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของแฟรนไชส์ซอร์ทาให้ต้นทุนสูงซึ่ง
เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมีผลต่อความสามารถในการทา
กาไรของธุรกิจ ดังนั้น แฟรนไชส์ซีย่อมต้องการที่จะจัดหา
วัตถุดิบหรือผู้ขายวัตถุดิบด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการชี้นาให้
แฟรนไชส์ซอร์ สามารถนา แนวทางการบริหารจัดการ ไป
ปฏิบัติอันจะนาไปสู่การ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการระบบแฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับต้องการของ
แฟรนไชส์ซี กล่าวคือแฟรนไชส์ซอร์ต้องให้ความสาคัญกับ
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะด้าน
การให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรมการใช้ระบบ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญกับ
การทาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
กล่าวคือระบบแฟรนไชส์จะมีเจ้าของสิทธิ
ที่เรียกว่า
แฟรนไชส์ซอร์ และ ผู้ประกอบการอิสระ ที่เรียกว่า
แฟรนไชส์ซี ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้อง
ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
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Management of Accounting Service Business in Bangkok
การบริหารจัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

1

ลัดดา หิรัญยวา และอรทัย รัตนานนท์
ลัดดา หิรัญยวา
อ personal factors was providing suggestions and

ABSTRACT
paying attention to users as well as paying
vอา
This study on management of accounting attention to users. For physical environment, there
service business in Bangkok on location, personnel, was the difference with statistical significance of
and physical environment was conducted by 0.05. For physical aspect, in overall, it was in high
classifying gender, and types of business. The level, i.e., services were accurate and reliable.
samples were 210 accountants responding to 200
From classifying the accountants upon
sets of provided questionnaire. The tool used in
this research was questionnaires for analyzing the business factors, it was found that accountants
quantitative data by using various statistics with different types of business had different
including frequency, percentage, mean, and selection on accounting service business on
standard deviation. For analysis and comparison on personnel with statistical significance of 0.05, i.e.,
selecting accounting service business in Bangkok, it they required the accounting offices to provide
was classified by personal factors and business accounting services with proper quantity of staffs
factors through t-test and F-test while obtained who had abilities and knowledge on accountants.
data was analyzed by using SPSS for Windows Keywords : management, business, accounting
package program.
From classifying the accountants upon
personal factors, it was found that accountants
with different ages had different selection on
accounting service business. For accountants with
different locations, it was also found that they had
the difference with statistical significance of 0.01. It
was found that, in overall, the convenience on
contacting the accounting office and address
number of the accounting offices in the same
district and province was in high level. For
personnel, there was the difference with statistical
significance of 0.05. In overall, the high level of
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครใน ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จาแนกตาม อายุ และประเภท
ธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 210 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ได้
จานวน 200 ชุด ได้แก่ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้สถิติคือการแจกแจงความถี่ ( Frequency)
ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การเลือกธุรกิจรับจัดทาบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
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จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางธุรกิจโดยใช้สถิติ
ค่าที t-test และ F-test และข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows

เชิงคุณภาพตามที่ได้กาหนดไว้ในกรอกแนวคิดการรายงาน
ทางการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557,
หน้า 23) และในความเป็นจริงพบว่าบ่อยครั้งที่งบการเงินที่
ได้มานั้นไม่ถูกอันเนื่องมาจากการจัดทาบัญชีไม่ถูกต้องตาม
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าอายุ
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจมีผลทาให้เกิดความเสียหายอัน
แตกต่างกันมีการเลือก การ บริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี
เกิดจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด อาทิเช่น การขาดความรู้
ที่บริหารธุรกิจรับจัดทาบัญชี ด้านสถานที่แตกต่างกันอย่างมี
ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่าความสะดวกในการ
รวมถึงการที่ต้องทางานหลายประเภทจนไม่มีเวลาให้การ
ติดต่อสานักบัญชีและทาเลที่ตั้งของสานักงานบัญชีอยู่ใน
จัดทาบัญชีอย่างเต็มที่ ดังนั้นข้อมูลทางการบัญชีจะต้องเป็น
อาเภอและจังหวัดเดียวกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้าน
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้และต้องมีการควบคุม
บุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5
ระบบในการจัดทาบัญชีให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักเกณฑ์
พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมากคือการให้
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
คาแนะนาและเอาใจใส่แก่ผู้ใช้บริการและการให้ความสนใจ
2543 ซึ่งได้กาหนดให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทา
แก่ผู้ใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่าง
บัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการทาบัญชีของกิจการ ผู้ทาบัญชี
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5 พบว่าด้านลักษณะทาง
ของกิจการอาจอยู่ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของกิจการหรือ
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากคือการให้บริการมีความ
กิจการอาจว่าจ้างสานักงานบัญชีให้เป็นผู้จัดทาบัญชีของ
เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
กิจการ
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีตามปัจจัยทางธุรกิจ พบว่า
สาหรับการจัดทาบัญชีในประเทศไทยภายใต้
ประเภทธุรกิจแตกต่างกันมีการเลือก การบริการธุรกิจรับ
พระราชบัญญัติการบัญชีและข้อกฎหมายไทยได้กาหนดให้
จัดทาบัญชี ที่บริหารธุรกิจรับจัดทาบัญชี ด้านบุคลากร
ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0
5 คือ
ห้างหุ้นส่วน จากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัท จากัด
ต้องการสานักงานให้บริการจัดทาบัญชีมีพนักงานที่มีความรู้
บริษัทมหาชน จากัด นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ด้านบัญชีความสามารถด้านบัญชี มีจานวนพนักงาน
ต่างประเทศและที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
เหมาะสม
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้ต้องทาบัญชีตาม
คาสาคัญ : การบริหาร ธุรกิจ จัดทาบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งได้กาหนดหน้าที่
บทนา
ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีการจัดทาบัญชีสาหรับการประกอบ
ธุรกิจของตน และจะต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เน้นการ
ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทาบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยผลักดันการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง ใช้ประกอบการลงบัญชี และผู้ทาบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่
อธิบดีกาหนดจะต้องจัดทางบการเงินตามรายการที่กาหนด
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการเพื่อสร้างรากฐาน และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อยืนยันต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
ให้มีความเข้มแข็ง ที่สาคัญประการหนึ่งคือ การทาบัญชีให้
ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ
ถูกต้องแม่นยา และในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการ
จะต้องจัดทารายงานทางการเงินและข้อมูลทางบัญชีเพื่อเป็น สถานที่ทาการ และต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
เครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิด
ซึ่งข้อมูลที่นามาตัดสินใจจะต้องมาจากงบการเงินที่มีลักษณะ บัญชี ดังนั้น ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ในประเทศไทยตาม
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 25 43 อาจมีพนักงานบัญชี
เป็นผู้จัดทาบัญชีให้กับกิจการเองและบางกิจการอาจจ้าง
บุคคลภายนอกทาในรูปแบบของธุรกิจการจัดทาบัญชีมารับ
งานจัดทาบัญชีและเพื่อเป็นการลดภาระความยุ่งยากในการ
ทาบัญชีตามกฎหมายหรือตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผู้มี
หน้าที่จัดทาบัญชีต้องการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใน
กรุงเทพมหานคร แต่ละแห่งว่ามีการบริหารจัดการ ธุรกิจรับ
จัดทาบัญชี สภาพการดาเนินงานและมีปัญหาในการ
ดาเนินงานอย่างไรและเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจการรับจัดทาบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ
และยกระดับความสามารถของธุรกิจรับจัดทาบัญชีของไทย

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยกาหนด
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม เนื้อหา ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกาหนดผังการสร้างตามเนื้อหาและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้นาไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องและครอบคลุมตรงตามที่
ต้องการวัด โดยเนื้อหาที่สาคัญจะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
อายุ เป็นข้อคาถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบ ส่วนที่ 2 ปัจจัย
ทางธุรกิจประกอบด้วย ประเภทธุรกิจ เป็นคาถามแบบมี
ตัวเลือกให้ตอบ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้มีหน้าที่ทาบัญชี
ประกอบด้วย การใช้บริการธุรกิจรับจัดทาบัญชีความสาคัญ
ของธุรกิจรับจัดทาบัญชี ข้อมูลที่ได้รับจากการเลือก การ
บริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่บริหารจัดการธุรกิจรับจัดทา
บัญชี การเปลี่ยนสานักงานทาบัญชีและเหตุผลที่ใช้บริการ
ธุรกิจรับจัดทาเป็นคาถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบและ ส่วนที่ 4
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีในการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตัดสินใจเลือกการบริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่บริหารจัดการ
1. เพื่อศึกษาการบริหารธุรกิจรับจัดทาบัญชีในเขต ธุรกิจรับจัดทาบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
กรุงเทพมหานคร
ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยกาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วน
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารธุรกิจรับ
จัดทาบัญชีจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางธุรกิจ ประมาณค่า ( Rating Scale) ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ศึกษาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยและนา
ระเบียบวิธีวิจัย
แบบสอบถามให้ผู้เชียวชาญทาการวิเคราะห์ด้วยวิธี Item
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ( Survey Objective Congruence (IOC) หลังจากนั้นจึงนาคะแนนใน
Research) โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามซึ่งใช้ แต่ละข้อมารวมกันแล้วหารด้วย 3 หากคาถามข้อใดได้
คะแนนมากกว่า 1 หรือเท่ากับ 0.5 ก็นาคาถามนั้นมาใช้ตั้ง
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการวิจัยได้แก่ ผู้มีหน้าที่จัดทา คาถาม สาหรับข้อคาถามที่ได้ต่ากว่า 0.5 ก็จะไม่นามาตั้งเป็น
บัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 460 แห่ง (กรม คาถามและนาแบบสอบถามไปทดสอบ ( Pre-test) กับผู้มี
หน้าที่จัดทาบัญชีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 ชุด เพื่อหา
พัฒนาธุรกิจการค้า,กระทรวงพาณิชย์) และกลุ่มตัวอย่าง
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และนา
ผู้วิจัยได้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็นตัวแทนประชากร
โดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัย การ
210 แห่ง ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจงเจาะ (ลัดดา เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ได้จาก
วัลย์ เพชรโรจน์, สุภมาส อังศุโชติและอัจฉรา ชานิประศาสน์, การสารวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ทาการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
2548, หน้า 234) และผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลฉบับ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
สมบูรณ์ได้จานวน 200 ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อ
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เอกสารข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ได้นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for
Windows
คือในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ ( Frequency) และค่าร้อยละ ( Percentage)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางธุรกิจประเภทธุรกิจ ใช้วิธีการ
ประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (
Descriptive
Statistics) โดยการนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์
ทางสถิติประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ( Frequency)
และค่าร้อยละ ( Percentage) ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้
มีหน้าที่ทาบัญชี ใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิง
พรรณนา ( Descriptive Statistics) โดยการนาข้อมูลที่
รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ทางสถิติประกอบด้วยการแจก
แจงความถี่ ( Frequency) และค่าร้อยละ ( Percentage)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีใน
การตัดสินใจเลือกการบริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่บริหาร
จัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยหาค่าเฉลี่ย ( Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ
และ ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเลือกการบริการ
ธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่บริหารจัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางธุรกิจโดยใช้สถิติค่าที t-test และ F-test

ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การบริหารธุรกิจรับ
จัดทาบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการตอบ
แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน
ของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีซึ่งประกอบ

อายุ ส่วนใหญ่อายุ 31 - 40 ปี จานวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.50 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จานวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50
ประเภทธุรกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นบริษัทจากัด จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ
ห้างหุ้นส่วน จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
ด้านสถานที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
การเลือกการบริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่บริหารจัดการ
ธุรกิจรับจัดทาบัญชี ด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสถานที่ตั้งสานักงานน่าเชื่อถือ
ทาเลที่ตั้งสะดวกในการติดต่อ มีสถานที่จัดเก็บหลักฐานการ
ทาบัญชีเป็นอย่างดี และมีสถานที่จอดรถให้บริการสะดวกใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.84, 3.73 และ 3.6
ตามลาดับ
ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อ การเลือกการบริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่บริหารจัดการ
ธุรกิจรับจัดทาบัญชี ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพนักงานมีความซื่อสัตย์
พนักงานมีความรู้ในงานบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี ให้
คาแนะนาเอาใจใส่แก่ผู้ใช้บริการและพนักงานตั้งใจและเต็มใจ
ให้บริการในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13, 4.08, 3.97
และ 3.95 ตามลาดับ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อ การเลือกการบริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่
บริหารจัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชี
ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจรับจัดทาบัญชี
ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสม มีฐานข้อมูล
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และควรจัดตกแต่งสานักงานให้ดู
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น่าเชื่อถือ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06, 3.98, 3.83 บัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
พบว่าปัจจัยด้าน
และ 3.64
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.97 และสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สุขสาราญ ( 2552)
สรุปและอภิปรายผล
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงาน
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารธุรกิจรับจัดทา บัญชีของผู้ประกอบการใน จังหวัดนครปฐม พบว่าผู้มีหน้าที่
บัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ” มีประเด็นสาคัญที่นามา จัดทาบัญชีที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
ข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
1. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้มีหน้าที่จัดทา คือการให้บริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
บัญชีตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีที่
2. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้มีหน้าที่
มีอายุแตกต่างกันมีการเลือกการบริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี
ที่บริหารจัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชี ด้านสถานที่แตกต่างกัน จัดทาบัญชีตามปัจจัยทางธุรกิจ ผลการวิจัยผู้มีหน้าที่จัดทา
สอดคล้องกับงานวิจัยของสามล เซี่ยงฉิน ( 2552) เรื่องปัจจัย บัญชีที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกันมีการเลือกการบริการ
ธุรกิจรับจัดทาบัญชี ที่บริหารจัดการธุรกิจรับจัดทาบัญชี
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสานักงานบัญชีในการจัดทา
บัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พบว่าความสะดวกใน ด้านบุคลากรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณัฐติ
ยา แก้วหนองเสม็ด ( 2550) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วน
การติดต่อสานักบัญชีและทาเลขที่ตั้งของสานักงานบัญชีอยู่
ในอาเภอและจังหวัดเดียวกัน โดยรวมอยู่ในระดับมา
ก ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สุข สานักงานให้บริการจัดทาบัญชี กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่
สาราญ (2552) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ พบว่าความแตกต่างระหว่างประเภทนิติบุคคลมีอิทธิพลต่อ
บริการสานักงานบัญชีของผู้ประกอบการใน จังหวัดนครปฐม การตัดสินใจเลือกการบริการธุรกิจรับจัดทาบัญชี
พบว่าผู้มี หน้าที่จัดทาบัญชีที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 คืออยู่ในสถานที่
ที่ผู้มีหน้าที่
1.1 สานักงานจัดทาบัญชีควรให้การสนับสนุน
จัดทาบัญชีติดต่อได้สะดวก ด้านบุคลากรแตกต่างกัน
และส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเข้ารับการพัฒนาความรู้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสามล เซี่ยงฉิน ( 2552) เรื่องปัจจัย
อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในวิชาชีพอย่างมี
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสานักงานบัญชีในการจัดทา
คุณภาพเพื่อส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้รับบริการและ
บัญชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
พบว่าปัจจัยด้าน
สังคม
บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมา กค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สุขสาราญ (2552) เรื่องปัจจัย
1.2 สานักงานจัดทาบัญชีควรจัดทาบัญชีและให้
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบัญชีของ
คาปรึกษางานบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้องและรวดเร็ว
ผู้ประกอบการใน จังหวัดนครปฐม พบว่าผู้มี หน้าที่จัดทา
2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
บัญชีที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเป็นรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือการให้คาแนะนา
2.1 การศึกษาในโอกาสต่อไปควรเพิ่มกลุ่ม
และเอาใจใส่แก่ผู้ใช้บริการและการให้ความสนใจแก่
ประชากรในด้านอื่นที่มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ผู้ใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของสามล เซี่ยงฉิน ( 2552) เรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสานักงานบัญชีในการจัดทา
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2.2 ระยะเวลาการศึกษาที่ค่อนข้างจากัด และ
เป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มประชากรเป้าหมายอาจจะทาให้ผล
ของการศึกษาที่ออกมาอยู่ในขอบเขตเฉพาะเรื่องที่ศึกษา

บัญชี พ.ศ. 2543. นนทบุรี: สวัสดิการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
มาลี สุขสาราญ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสานักงานบัญชี
ของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม กรุงเทพมหานคร:
2.3 สานักงานบัญชีควรนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.
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The business management strategies of traditional retail shops
in Dusit district, Bangkok Metropolis
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พัชราภรณ์ เลขยันต์1
บทคัดย่อ

Abstract

The study of “The business management
strategies of traditional retail shops in Dusit
district, Bangkok Metropolis” has the information
which was collected by the questionnaires, and
they were made by 400 representative samples of
retail shops in Dusit district, Bangkok Metropolis.
The result shows that 72.5% of the
traditional retail shop dealers are female, and
27.5% are male, their spans of age are 31-40 years
old, and they are graduated with Bachelor degree.
We have also studied about the business
management strategies of retail shops. Its result
shows that the traditional retail shop dealers use
the management strategies the most, such as the
location ( = 4.33), the marketing ( = 4.32), the
finance and the product management ( = 4.31),
and the shop management ( = 4.28). Besides,
the traditional retail shops use the strategies
which make the competitive advantages the most,
such as the distribution methods ( = 4.42), the
products ( = 4.40), the prices ( = 4.36), and the
marketing promotion ( = 4.28) respectively.
themselves by increasing the new strategies of
business management in order that they will be
able to compete with others in the retail shop
markets.

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ” โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างร้านค้าปลีก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน
400 ราย ผลการศึกษาสามารถนาเสนอได้ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
แบบดั้งดั้งเดิมเป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.5 และเป็นเพศชาย
ร้อยละ 27.5 ส่วนช่วงอายุของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ด้านการศึกษา สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในขณะที่การศึกษาด้านกลยุทธ์
การจัดการของร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม มีการใช้กลยุทธ์การจัดการมากที่สุด ได้แก่ ด้านทาเล
ที่ตั้ง ( = 4.33) ด้านการตลาด ( = 4.32) ด้านการเงิน
ด้านการบริหารสินค้า ( = 4.31) และด้านการบริหาร
ร้านค้า ( = 4.28) ส่วนด้านกลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมใช้กลยุทธ์
มากที่สุด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( = 4.42)
ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.40) ด้านราคา ( = 4.36) และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ( = 4.28) ตามลาดับ
จากปัจจัยต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ควรมีการปรับตัว โดยการเพิ่มเติมกลยุทธ์ใหม่
ๆ ในการบริหารธุรกิจและการใช้เทคโนโลยีในการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดค้าปลีกต่อไปได้
คาสาคัญ: กลยุทธ์ การจัดการ การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก
แบบดั้งเดิม

Keywords : Strategies, Management, Competition
of traditional retail shops

1

บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทาให้การดาเนิน
ธุรกิจต้องประสบปัญหา โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทการเงิน
และกลุ่มกลุ่มบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกาล้มละลาย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ผลกระทบจึงมีต่อประเทศ
ต่าง ๆ แต่กลุ่มที่สามารถดาเนินธุรกิจอยู่ได้ก็ต้องพยายาม
หาทางเพื่อที่จะให้อยู่รอด และรักษาระดับความเชื่อมั่น คือ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งนับเป็น
ธุรกิจที่มีบทบาทและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินลงทุนต่าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ดาเนินการด้วยเทคโนโลยีและทักษะการบริหารแบบพื้นฐาน
จึงทาให้วิสาหกิจมีจานวนมาก (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขยาดย่อม. 2552) ประเทศไทยมีร้านค้า
ปลีกที่ทันสมัยมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2500 เช่น ห้างเซ็นทรัล
(วังบูรพา) ห้างใต้ฟ้า เป็นต้น นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2507
เริ่มมีร้านค้าปลีกที่ทันสมัยเป็นห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่น คือ
ห้างไทยไดมารู ถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่ได้นา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่เหมาะสมในขณะนั้น ทาให้ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ในทาเลธุรกิจกลางเมือง แต่ต่อมาวิถีการดาเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป ทาให้ห้างสรรพสินค้าเริ่มขยายตัว
ออกสู่ชานเมืองมากขึ้น จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
ค้าปลีกไทย ไปสู่การค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มชัดเจนขึ้น ในปี
พ.ศ. 2532 บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ และ
สาขาวงศ์สว่าง ในปี 2538 โลตัส ซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาซี
คอนสแควร์ เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าตลาด
ค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2557 น่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 4.6
(YoY) และคาดว่าจะขยับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.0-10.0
(YoY) ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกาลังซื้อของ
ผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน บรรดาผู้ประกอบการ
ค้าปลีกสมัยใหม่ ยังคงมีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพื้นที่ในต่างจังหวัด เนื่องจากมองเห็นถึงโอกาสใน
การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในต่างจังหวัดในระยะข้างหน้า
อย่างไรก็ดี คาดว่าสัดส่วนของมูลค่า GDP ค้าปลีกค้าส่งใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับในต่างจังหวัดจะค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงไปจาก 60:40 ในปี 2553 เป็น 55:45 ในปี
2558 ทั้งนี้ รูปแบบของร้านค้าปลีกที่จะเข้าไปขยายการ
ลงทุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมและระดับรายได้ของผู้บริโภคในจังหวัดนั้น ๆ
นอกจากนี้ ในแต่ละรูปแบบร้านค้าอาจจะต้องนาปัจจัยเสริม
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ดี จากการแข่งขัน

ที่รุนแรงขึ้นของธุรกิจค้าปลีกทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
นามาซึ่งโจทย์ที่ท้าทายของผู้ประกอบการค้าปลีก ซึ่ง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การดาเนินธุรกิจค้าปลีกนับจากนี้
ไป อาจจะต้องเป็นอะไรที่มากกว่าการซื้อ-ขายสินค้าผ่าน
หน้าร้านเพียงอย่างเดียว แต่นั่นหมายถึง “การดาเนินธุรกิจ
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ก่อนและสามารถตอบโจทย์
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ตรงจุด (Fast & Smart Moves)”
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของร้านค้าปลีกที่หลากหลาย อาทิ ECommerce กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างและเข้มข้น
อาทิ Exclusive Products หรือแม้แต่การให้บริการเสริม
ต่างๆ ที่ครบวงจร (One-Stop Services) อาทิ Drive Thru
E-Payment จนทาให้ผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจ และอยากที่จะ
กลับมาใช้บริการซ้า ซึ่งกลยุทธ์การแข่งขันดังกล่าวนี้
ผู้ประกอบการจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทั้งทางด้านประชากร กาลังซื้อ รวมถึงการตอบโจทย์
พฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆ ด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย 2557 : เว็บไซต์)
การค้าปลีก (Retailing) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดจาหน่ายสินค้า / บริการที่มีคุณค่าส่งมอบให้กับ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย (Final consumer) เพื่อใช้ส่วนตัว ใช้ใน
ครัวเรือน ไม่ได้ใช้ในทางธุรกิจ ด้วยการจัดหาสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ ที่หลากหลาย แบ่งเป็นหน่วยย่อยหรือทีละ
หน่วยเพื่อจาหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (Ultimate
consumer) โดยมีผู้ค้าปลีก (Retailer) แสดงบทบาทเป็น
คนกลางในการดาเนินกิจกรรมการค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกมี
บทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นแหล่งสร้างการจ้างงาน
และแหล่งสร้างรายได้ที่สาคัญ ทั้งยังมีบทบาทเกื้อหนุน
ภาคอุตสาหกรรมด้วยการสร้างเศรษฐกิจอย่างมากมาย
นับตั้งแต่บทบาทในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ขั้นสุดท้าย อุปสงค์สินค้า ส่วนเพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการ
บริหารสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกทั้งระบบ เพื่อสร้าง
หลักประกันด้านการบริการแก่ลูกค้า รวมทั้งบทบาทด้าน
การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของตนแล้ว ก็มีส่วนกระตุ้นความต้องการสินค้าที่ส่งผล
สนับสนุนผู้ผลิตอย่างสาคัญด้วย กิจการค้าปลีกโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กนับว่ามีบทบาทสนับสนุนการสร้างโครงข่าย
สายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึง
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ระดับชาติ ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 รูปแบบของธุรกิจ
ค้าปลีกมีลักษณะเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (traditional
trade) เป็นร้านค้าในตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ในรูปแบบ
ร้านขายของชา (grocer store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ร้านโชว์ห่วยหรือร้านขายของชา เจ้าของร้านรู้จักและ
คุ้นเคยคนในชุมชนเป็นอย่างดี ร้านโชวห่วยถือเป็นเศรษฐกิจ
ที่สาคัญอย่างยิ่งในชุมชนเนื่องจากร้านโชวห่วยเติบโตมา
ควบคู่กับชุมชน จากความสาคัญของร้านโชวห่วยต่อสังคม
และชุมชน ทาให้ปัญหาในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ
ร้านโชวห่วยย่อมส่งผลต่อชุมชน ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของสังคม มีผลกระทบต่อประชาชนหลายประการ
คือ รายได้ของผู้บริโภคลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าสูงขึ้น จึง
ทาให้ผู้บริโภคต้องใช้สอยอย่างประหยัด การจับจ่ายใช้สอย
มีแนวโน้มลดลง ธุรกิจค้าปลีกจัดเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมากทั้งในด้าน
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และใน
ด้านการจ้างงานในระดับต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมี
มูลค่าขนาดใหญ่มากกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี จาก
ขนาดของธุรกิจค้าปลีกที่ค่อนข้างใหญ่มีผู้ประกอบการเป็น
จานวนมากทั้งที่เป็นกิจการของคนไทย และกิจการร่วมทุน
จากต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรงจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยกาลังซื้อของ
ผู้บริโภคลดลงประกอบกับปัญหาการอ่อนตัวของค่าเงินบาท
ทาให้การค้าและการแข่งขันในตลาดค้าปลีกทวีความรุนแรง
มาขึ้น มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้สูงขึ้นรวมทั้งมีการระดมทุนจากต่างประเทศเข้ามา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของกิจการ การขยายตัวของธุรกิจ
ค้าปลีกอย่างเสรีของต่างชาติในกลุ่ม Discount Store
ขนาดใหญ่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยในเขต
พื้นที่เดียวกัน ทาให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
จานวนมากไม่สามารถประกอบกิจการอยู่ได้ การเปิดการค้า
ปลีกขนาดใหญ่ ในตัวเมืองแบบครบวงจรเป็นปัญหาที่ธุรกิจ
ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ กลุ่มที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในภาวการณ์
แข่งขันที่ทวีความรุนแรง คือ กลุ่มผู้ประกอบการร้านโชว
ห่วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2544: เว็บไซต์)

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
กลยุทธ์การจัดการและการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร โดยทาการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม และใช้เป็นแนวทางใน
การควบคุมธุรกิจค้าปลีก โดยนากลยุทธ์การจัดการมาใช้ใน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการของธุรกิจค้าปลีก
แบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง
“กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ” โดยผู้
ศึกษาได้กาหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
1.1 การกาหนดขนาดตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา กลยุทธ์การ
จัดการและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Yamane (1967) คือ กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการค้าปลีกในพื้นที่เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย
1.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ((Simple Random Sampling)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ แบบสอบถาม สาหรับ
เจ้าของกิจการร้านค้าปลีก แบบสอบถามประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ การดาเนินกิจการ
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ร้านค้าปลีก ปัจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร้านค้าปลีก
ในยุค E-Commerce ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแบบสอบถาม ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีก ประกอบด้วย เพศ อายุ และการศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกลยุทธ์การจัดการของร้านค้าปลีก
ประกอบด้วย ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านการตลาด ด้านการเงิน
ด้านการบริหารสินค้า และด้านการบริหารร้านค้า
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด

ผลการศึกษาด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.5 และเป็นเพศชายร้อยละ 27.5
ส่วนช่วงอายุของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก พบว่า มีอายุ
31-40 ปี ร้อยละ 45.0 อายุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.0 อายุ
20-30 ปี ร้อยละ 23.8 และอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 2.3
ตามลาดับ ส่วนการพิจารณาด้านการศึกษาของ
ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 46.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 35.3 ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 10.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 6.0 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
ผลการศึกษาด้านกลยุทธ์การจัดการของร้านค้า
ปลีก
ด้านทาเลที่ตั้ง พบว่า ลูกค้าสามารถเดินทางมา
ร้านได้สะดวก = 4.40 ร้านอยู่ในทาเลที่เหมาะสม =
4.37 ร้านอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจหรือชุมชน = 4.35 ร้านมีที่
จอดรถสะดวกสบาย = 4.27 และภายในร้านกว้างลูกค้า
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก = 4.27 ตามลาดับ
ด้านการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นลูกค้า
ประจา = 4.47 สินค้าที่นามาจาหน่ายในร้านเหมาะสม
กับรายได้ของลูกค้า = 4.42 มีการลดราคาสินค้าให้ลูกค้า
เป็นประจา = 4.26 กาหนดราคาขายตามต้นทุนสินค้า
= 4.26 และราคาสินค้าที่จาหน่ายไม่แตกต่างจากคู่แข่ง
= 4.20 ตามลาดับ
ด้านการเงิน พบว่า มีการจัดทาระบบบัญชีด้วย
ตนเอง = 4.39 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในร้าน
= 4.33 ไม่
ได้ = 4.37 เน้นกาไรเป็นเป้าหมายหลัก
ขายเชื่อเพราะกลัวขาดสภาพคล่อง = 4.30 และเงินทุนที่
ใช้ในการทาธุรกิจมาจากการกู้ยืม = 4.17 ตามลาดับ
ด้านการบริหารสินค้า พบว่า ร้านมีสินค้าที่
= 4.39 ร้านเปลี่ยนแปลงแหล่งซื้อสินค้า
หลากหลาย
ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับราคา = 4.33 มีการตรวจเช็คสินค้า
คงคลังเป็นประจา = 4.30 ซื้อสินค้ามาจาหน่ายจากคู่ค้า
= 4.29 และสินค้าที่นามาจาหน่าย
ประจาเท่านั้น
เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมลูกค้า = 4.24 ตามลาดับ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการค้าปลีก กลยุทธ์การ
จัดการร้านค้าปลีก กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย t-test
2) สถิติเชิงอนุมาน โดยในการทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีก ผู้วิจัยอาศัยการทดสอบด้วยค่าสถิติ One Way
Anova

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ” โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างร้านค้าปลีก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน
400 ราย ผลการศึกษาสามารถนาเสนอได้ดังนี้ คือ
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ส่วนกลยุทธ์ด้านการจัดการของธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) ใน
เขตจังหวัดสุรินทร์ที่เห็นด้วยน้อยที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ด้าน
การบริหารร้านค้า ( = 3.30) ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การจัดการของผู้ประกอบการ 5 ด้าน ได้แก่
ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
สินค้า มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความยั่งยืนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) ในเขตจังหวัดสุรินทร์
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระหว่าง .425 ถึง .593 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ด้านการบริหารร้านค้า พบว่า มีการควบคุม
เงินทุนได้อย่างเหมาะสม = 4.50 มีการจัดผังร้านอย่าง
เป็นหมวดหมู่ = 4.42 หากร้านค้าหยุดบริการจะมีการติด
= 4.38 ร้านค้ามีความเป็นระเบียบ
ประกาศให้ทราบ
สวยงาม = 4.28 และร้านค้าเปิด -ปิด ไม่เป็นเวลา =
3.84 ตามลาดับ

สรุปและอภิปรายผล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ตอบแบบสอบถามจานวน 400
ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. ข้อมูลกลยุทธ์การจัดการของร้านค้าปลีก พบว่า
ด้านทาเลที่ตั้ง พบว่า ลูกค้าสามารถเดินทางมาร้านได้
สะดวก = 4.40 ด้านการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็น
ลูกค้าประจา = 4.47 ด้านการเงิน พบว่า มีการจัดทา
= 4.39 ด้านการบริหารสินค้า
ระบบบัญชีด้วยตนเอง
พบว่า ร้านมีสินค้าที่หลากหลาย = 4.39 ด้านการบริหาร
=
ร้านค้า พบว่า มีการควบคุมเงินทุนได้อย่างเหมาะสม
4.50

2. ด้านการตลาด ได้แก่ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นลูกค้า
ประจา สินค้าที่นามาจาหน่ายในร้านเหมาะสมกับรายได้ของ
ลูกค้า มีการลดราคาสินค้าให้ลูกค้าเป็นประจา กาหนดราคา
ขายตามต้นทุนสินค้า และราคาสินค้าที่จาหน่ายไม่แตกต่าง
จากคู่แข่ง
3. ด้านการเงิน ได้แก่ มีการจัดทาระบบบัญชีด้วย
ตนเอง สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในร้านได้ เน้นกาไร
เป็นเป้าหมายหลัก ไม่ขายเชื่อเพราะกลัวขาดสภาพคล่อง
และเงินทุนที่ใช้ในการทาธุรกิจมาจากการกู้ยืม
4. ด้านการบริหารสินค้า ได้แก่ ร้านมีสินค้าที่
หลากหลาย ร้านเปลี่ยนแปลงแหล่งซื้อสินค้าตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับราคา มีการตรวจเช็คสินค้าคงคลังเป็นประจา ซื้อ
สินค้ามาจาหน่ายจากคู่ค้าประจาเท่านั้น และสินค้าที่นามา
จาหน่ายเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมลูกค้า
5. ด้านการบริหารร้านค้า ได้แก่ มีการควบคุม
เงินทุนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดผังร้านอย่างเป็นหมวดหมู่
หากร้านค้าหยุดบริการจะมีการติดประกาศให้ทราบ ร้านค้า
มีความเป็นระเบียบสวยงาม และร้านค้าเปิด -ปิด ไม่เป็น
เวลา

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้
1. ด้านทาเลที่ตั้ง ได้แก่ ลูกค้าสามารถเดินทางมา
ร้านได้สะดวก ร้านอยู่ในทาเลที่เหมาะสม ร้านอยู่ใกล้แหล่ง
ธุรกิจหรือชุมชน ร้านมีที่จอดรถสะดวกสบาย และภายใน
ร้านกว้างลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ (2554).
ได้ทาการศึกษา เรื่องกลยุทธ์การจัดการเพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) ในเขตจังหวัด
สุรินทร์ มีการใช้กลยุทธ์การจัดการมากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์
ด้านทาเลที่ตั้ง ( = 3.87) รองลงไป 3 อันดับ ได้แก่ กล
ยุทธ์ด้านการบริหารสินค้า ( = 3.63) กลยุทธ์ด้าน
การตลาด ( = 3.54) และกลยุทธ์ด้านการเงิน ( = 3.41)

ข้อเสนอแนะ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีข้อเสียเปรียบเรื่องกล
ยุทธ์และความสามารถในการบริหารจัดการ ควรมีแผนงาน
ดังนี้
1. จัดอบรมให้ความรู้ เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
2. นโยบายสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม เพื่อให้เกิดทางเลือกสาหรับลูกค้า
www.ssru.ac.th
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The Studying of Marketing Mix Factors which Influence the Organic Fertilizer
Purchasing of Consumers in Bangkok Area
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อนุช นามภิญโญ
Abstract1

บทคัดย่อ

This research aims 1) to study the factors
that influence the buying fertilizer consumer in
Bangkok, 2) to study the relationship between
factors, demographic factors, the marketing mix
that influence the buying organic fertilizers. The
survey (Survey Research) research group.
Consumers who choose to buy organic products.
In Bangkok Data were collected through
questionnaires to sample. A total of 400 people
fromUse ready-made tables of Taro Yamane. the
research found that the feedback influencing
consumer buying organic fertilizers. In Bangkok
Best in class In summary, the table with the
comment "products, is helping the environment,"
comments on the highest level. Which is quite
average (x̄ = 4.22, SD = 0.89) opinion in a very
minor, followed by the "Price is fair" opinion at a
high level. Whose average (x̄ = 4.11, SD = 0.89),
followed by the "distribution channels. To
contact order is made simple and easy,
"comments at a high level. The average (x̄ =
4.03, SD = 0.86), followed by the "promotion.
Documented the use of "opinion at a high level.
The average (x̄ = 3.98, SD = 0.94).
Keywords: Marketing MixBuying Influence
customer

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ( Survey Research) ศึกษาวิจัย
กลุ่ม ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 400 คน โดย
ใช้ตารางสาเร็จรูปของท่าโร่ ยามาเน่ จากผลการวิจัย พบว่า
ความคิดเห็นด้านอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดีที่สุด โดย
สรุปจากตารางที่มีความคิดเห็น ด้าน “ผลิตภัณฑ์ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ” มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย มากคิดเป็นร้อยละ
(x̄=4.22,SD = 0.89) รองลงมาตามด้วย ด้าน “ราคาสินค้า
มีราคายุติธรรม ”คิดเป็นร้อยละ ซึ่งมี่ค่าเฉลี่ย ( x̄=4.11,SD
=0.89) รองลงมาตามด้วย ด้าน “ช่องทางการจัดจาหน่าย
การติดต่อสั่งซื้อสินค้าทาง่าย และสะดวก ” คิดเป็นร้อยละ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x̄=4.03,SD =0.86) รองลงมา ด้าน “การ
ส่งเสริมการขาย มีเอกสารประกอบการใช้งาน ” คิดเป็น
ร้อยละ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=3.98,SD =0.94)
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดอิทธิพลการเลือกซื้อ
ผู้บริโภค

อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกe-mail.anuch2010@hotmail.comTel 0852424007
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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บทนา
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร
เนื่องจากปุ๋ยมีราคาต่ากว่าปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์จะไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาในระยะเวลา แต่ช่วย
ปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของ
ดิน เช่น ความโปร่ง ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้ม
น้า และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ตลอดจนไม่มีสารพิษตกค้างต่อผู้บริโภค เนื่องจากปุ๋ย
อินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนาซากสิ่งที่มีชีวิตใส่ลงในดิน
เพื่อเพิ่มเดิมอินทรีย์ วัตถุให้แก่ดิน ดังนั้น ปุ๋ยอินทรีย์จึงมี
บทบาทที่สาคัญในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งช่วย
เพิ่มปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
โดยใช้การพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ประกอบกับกระแสการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์และสินค้าเกษตรที่มีการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จึงทาให้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
เพาะปลูก เนื่องจากการกระแสความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม
โลกที่รณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรธรรมชาติ
และเกษตรยั่งยืน ประจวบเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจตกต่า
จึงมีผู้นิยมหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค อย่างไรก็ตามความ
ต้องการ ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้
อีกมากหากภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมมือ
กันขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของความ
ต้องการปุ๋ยอินทรีย์ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2547,1)
ปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีที่นาเข้ามาจากต่างประเทศและ
ปุ๋ยเคมีที่เกษตรใช้อยู่จะมีธาตุอาหารที่พืชมีความต้องการ
อยู่ในปริมาณสูงพืชสามารถนาไปใช้ได้ทันทีอีกทั้งยังสะดวก
ต่อการใช้งานและให้ผลอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความต้องการ
ใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในปี 2552 จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2551 โดยมีการนาเข้าปุ๋ยเคมีประมาณ
3.8 ล้านต้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 42.66 ล้านบาท
(สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ธันวาคม 2553)
อย่างก็ตามการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรติดต่อกันเป็นระยะ

เวลานานจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและโครงสร้าง
ของเนื้อดินเป็นผลทาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และทา
ให้ดินแข็งตัวขาดจุลินทรีย์และวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลเสีย
ต่อสภาพแวดล้อมทาให้ผลผลิตตกต่า ยิ่งไปกว่านั้นในปี
2550 ราคาปุ๋ยเคมีได้ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2549 จึงส่งผลให้เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนในการผลิต
เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อรายได้
ของเกษตรกร
จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มปี ระชาชนมาก
แต่ส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการปลูกพืช
ผัก และผลไม้ ซึ่งจะประกอบอาชีพส่วนตัว และพนักงาน
บริษัทส่วนมาก จึงทาให้เกิดปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจานวนน้อยกว่าที่ควร
ในอดีตจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นมีอาชีพการเกษตรกร
และส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเพราะเห็นผลเร็ว
และได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก แต่เมื่อปี 2550 ปุ๋ยเคมีมี
ราคาสูงขึ้นทาให้เกษตรกรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึง
ทาให้เกษตรกรเริ่มหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากมีราคาถูก
กว่าปุ๋ยเคมีแม้จะเห็นผลช้า ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีราคาถูกมาจาหน่ายให้กับเกษตรกรเพิ่มมาก
ขึ้นดังนั้น จึงทาให้ตลาดปุ๋ยอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามพบว่า เกษตรกรใน
เขตกรุงเทพมหานครยังคงใช้ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และ
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เหตุผลนี้ผู้วิจัย จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจในการที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด หรือ 4 Ps (Product Price Promotion)
เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจปุ๋ยในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การเลือกซื้อปุ๋ยของ
เกษตรกร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์
วิธดี าเนินการวิจยั
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีจานวนแน่นอนจึง
คานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่
Taro
Yamane (เอกชัย อภิศักดิ์กุล,2551,หน้า 58) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 500,000 คนและกลุ่มตัวอย่างสาหรับ
ดาเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
2.เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคาถามปลายปิด แบบสารวจ
รายการ ( Close end) หรือเลือกตอบ ( Check List)
ประกอบด้วยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และลักษณะที่อยู่อาศัย
ทั้งหมด 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ใน
กรุงเทพมหานคร สรุปด้านความคิดเห็นไว้ดังนี้ คือ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่งเสริมการขาย ลักษณะของแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5
ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน
15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น0.93 โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50 มีระดับความเห็นคิด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ลักษณะทั่วไป
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-ลักษณะที่อยู่อาศัย

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-ด้านการส่งเสริมการขาย

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม

มาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย1.51-2.50 มีระดับความคิดเห็นน้อย ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50 มีระดับความคิดเห็นน้อย (ชูศรี วงศ์รัตนะ
,2550:75)
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้มี
มาตรฐานมากขึ้น ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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3.ด้านราคา สินค้ามีราคายุติธรรม อยู่ในระดับ

3.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้มาจากแบบสอบถาม โดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (Mena) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์
ระดับของความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ที่เป็นผลมาจาก
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือคอมพิวเตอร์โปแกรมสาเร็จรูป
SPSS (Statistical Package Social Sciences)
ผลการวิจัย
1.ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ลักษณะที่อยู่

มาก (x̄=4.11,SD =0.89) โดยมีวิธีชาระสินค้าง่ายและ
สะดวก อยู่ในระดับมาก (x̄=3.97,SD =0.86) และสินค้ามี
ราคาถูกพิเศษ อยู่ในระดับมาก (x̄=3.58,SD =0.98)
4.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การติดต่อสั่งซื้อ
สินค้าทาง่าย และสะดวก อยู่ในระดับ มาก การติดต่อสั่งซื้อ
สินค้าทาง่าย และสะดวก (x̄=4.03,SD =0.86) โดยมี
ระยะเวลาการส่งสินค้าที่รวดเร็วอยู่ในระดับมา(x̄=3.98,SD
=0.93) และใช้เวลาในการติดต่อซื้อที่รวดเร็ว อยู่ในระดับ
มาก (x̄=3.98,SD =0.89)
5.ด้านการส่งเสริมการขาย มีเอกสาร
ประกอบการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x̄=3.98,SD =0.94)
ส่วนการใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้เรื่องสินค้าอยู่ใน

อาศัย พบว่าผู้บริโภคเพศหญิงจานวน 248 คน (x̄=62.00)
มีความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย จานวน 152 คน

ระดับมาก (x̄=3.78,SD =1.04) โดยมีศูนย์ข้อมูลแนะนา
การใช้และแก้ปัญหา อยู่ในระดับ (x̄=3.77,SD =1.17)และ

(x̄=38.00) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อายุต่างกัน มึความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 140

มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ อยู่ในระดับ (x̄=3.51,SD
=1.01)
อภิปรายผลการวิจัย

คน (x̄=35.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี
จานวน 272 คน (x̄=68.00) ส่วนในการประกอบอาชีพ

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ( x̄=4.22,SD = 0.89)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย บุญถม กุมพล (2549 :บทคัดย่อ)
ที่พบว่า ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ บ้านดงยาง ตาบลสีแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เกษตรกรเห็นว่า ปัจจัย
โดยรวม ปัจจัยด้านชีวภาพ ด้านสังคม และด้านการส่งเสริม
และสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อยู่ในระดับมาก และเห็นว่าปัจจัยด้านกายภาพและด้าน
เศรษฐกิจมีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง และจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุและระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน เห็นว่าปัจจัยโดยรวมและปัจจัย 5 ด้าน
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่
แตกต่างกัน แต่เกษตรกรที่มีอายุ 51-60 ปี เห็นว่าปัจจัย
ด้านการส่งเสริมและสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน

รับจ้าง/พนังานบริษัทเอกชน จานวน 176 คน (x̄=44.00)
โดยส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจานวน 140 คน
(x̄=35.00) และส่วนลักษณะที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว มีจานวน
208 คน (x̄=52.00)
2.ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (x̄=4.22,SD = 0.89) โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ อยู่ในระดับมาก (x̄=3.62,SD
=1.00) ส่วนมีการบรรจุภัณฑ์สวยงาม เหมาะสมกับการใช้
งาน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄=3.49,SD =0.94) โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อหรือมีชื่อเสียง อยู่ในระดับปานกลาง
(x̄=3.37,SD =0.92) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้
วัตถุดิบจากต่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง
(x̄=2.70,SD =1.02)
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การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าเกษตรกรที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ddddd จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ พบว่า ในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มี
การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในหลายรูปแบบ เช่น
การซื้อไม้กระถาง การซื้อบ้านจัดสรร การซื้อรถไถเดินตาม
อุปกรณ์อุตสาหกรรม และจักรยานยนต์ เป็นต้น และส่วน
ใหญ่ศึกษาปัจจัยทางการตลาด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และมีการศึกษาถึงปัจจัยย่อยในแต่ละ
ด้านด้วย ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดปุ๋ยนั้น มีทั้งใน
เรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ทั้งในด้านปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อ และการผลิตปุ๋ย จากการศึกษาครั้งค้นคว้านี้
ทาให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการวางแผนการวิจัยให้เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงการกาหนดตัวแปร การวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสาคัญ
และจาเป็นต่อการวางแผนเพื่อส่งเสริมการตลาดปุ๋ยอินทรีย์
ต่อไป ธัญญา โรจน์ไพบูลย์ (2550 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาใน
เรื่องลักษณะบางประการของตลาดปุ๋ยในประเทศไทยโดย
ศึกษาวิถีการตลาดปุ๋ยเคมีตั้งแต่พ่อค้าสั่งเข้าจนถึงเกษตรกร
ผู้ใช้ โดยศึกษา ในด้านค่าใช้จ่าย ต้นทุน และส่วนเหลื่อม
การตลาดในแต่ละระดับ พบว่าปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ ทั้งหมด
เป็นปุ๋ยที่ผลิตในประเทศร้อยละ 5.74 และอีกร้อยละ
94.26 เป็นปุ๋ยที่สั่งเข้าจาก ต่างประเทศ ซึ่งพิจารณาจาก
ปริมาณการใช้ทั้งหมด พบว่า มีการจาหน่ายผ่านสหกรณ์
ชุมชนเพียงร้อยละ 6.06 ที่เหลืออีกร้อยละ 93.04 เป็นปุ๋ยที่
จัดจาหน่ายโดยบริษัทเอกชน ซึ่งผ่านทางร้านค้าปุ๋ย
ต่างจังหวัดจานวนมากที่สุด การสั่งซื้อขายระหว่างบริษัทสั่ง
เข้าปุ๋ยกับร้านค้าปุ๋ยต่างจังหวัด ซื้อขายกันแบบเงินสดและ
เครดิตอย่างละครึ่ง และการซื้อขายระหว่างร้านค้าปุ๋ย
ต่างจังหวัด จะซื้อขายกันด้วยเงินเชื่อเป็นส่วนใหญ่ ปัญหา
การค้าปุ๋ยที่ประสบอยู่ของบริษัทผู้สั่งเข้าปุ๋ย คือ การ
แข่งขันในด้านราคากับร้านขายส่งรายเล็กอย่างไม่ยุติธรรม
และปัญหาราคาปุ๋ยที่นาเข้าจากอเมริกาและยุโรปมีราคาสูง
กว่าปุ๋ยที่นาเข้าจากญี่ปุ่นเนื่องจากมีค่าขนส่งที่สูงกว่า ส่วน
ปัญหาที่เกิดแก่เกษตรกรนั้น พบว่า การที่เกษตรกรต้องการ
เครดิตจากพ่อค้าคนกลางทาให้ปุ๋ยมีราคาสูงเกินควร
รัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในตลาดปุ๋ยบ้าง เช่น เข้ามา
แข่งขันกับบริษัท เอกชนโดยผ่านชุมชนสหกรณ์ควบคุมและ
ให้ความยุติธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดปุ๋ยเคมี โดยมีการ
ออกกฎหมายที่มี ผลบังคับใช้อย่างจริงจังในทางปฏิบัติ
และควรมีการขนส่งเสริมการลงทุนผลิตปุ๋ยภายในประเทศ

ให้มากขึ้น แต่ต้องไม่เกิดการผูกขาดในประเทศกรณ์พรรณ
รัตนสิรยากร ( 2533:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ใน
ด้านการตลาดและการลงทุนของการผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิง
อุตสาหกรรม พบว่า ปุ๋ยชีวภาพต้องแข่งขันกับปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ค่อนข้างสูง แต่วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพนั้น
ค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่าการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เมื่อ
พิจารณาถึงการใช้ปุ๋ยทั้งสองชนิดในการปลูกข้าวต่อไร่
พบว่า กรณีใช้ปุ๋ยชีวภาพนั้น สามารถประหยัดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยได้ถึง 5 เท่าตัว นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปลูก
พืชยังเป็นการรักษาคุณภาพของดิน ในขณะที่การใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ติดต่อกันนาน ๆ จะทาให้ดินเสื่อมคุณภาพลง
และจากการศึกษาถึงการจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิง
อุตสาหกรรมขนาดกาลัง 5 ตันต่อวัน ต้องลงทุนทั้งสิ้น
3,697,000 บาท ราคาต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 4.2 บาท
และระยะเวลาการคืนทุน คือ 4 ปี 4 เดือน พึงพอใจ
ประดิษฐ์พงศ์ (2549:บทคัดย่อ) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการซื้อไม้กระถาง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ศึกษาถึง ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อไม้
กระถาง มูลเหตุจูงใจในการซื้อไม้กระถางพฤติกรรมการซื้อ
และปัจจัยที่ตัดสินใจซื้อไม้กระถาง รวมถึงข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการซื้อไม้กระถางของผู้บริโภค ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ผู้บริโภคจากแหล่งจาหน่ายไม้กระถางที่
สาคัญในกรุงเทพมหานคร จานวน 4 จุด คือ บริเวณบาง
ขุนนนท์ ตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย บริเวณเทเวศน์ เขต
พระนคร บริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขต
บางเขน บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร เขตจตุจักร ซึ่งมี
กลุ่มตัวอย่างจานวน 384 ราย โดยการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูล แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต และไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58 .07 มีอายุเฉลี่ย 28 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 49.74 เป็น
นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษามากที่สุด ร้อยละ 35.40 มีรายได้
น้อยกว่า 5,001 บาทต่อเดือน มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว
มากที่สุด ร้อยละ 60.68 มีขนาดที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 89.60
ตารางวา สาหรับมูลเหตุจูงใจในการซื้อไม้กระถางที่
ผู้บริโภคเห็นว่าสาคัญมาก คือ ความสวยงามของไม้กระถาง
โดยซื้อจากตลาดนัดสวนจตุจักร มากที่สุด ร้อยละ 74.22
และนิยมซื้อไม้ดอกประเภทกระถางมากที่สุดร้อยละ 64.58
สาเหตุการซื้อที่สาคัญคือ สีสันของดอกจากการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้ ลักษณะที่
อยู่อาศัย และขนาด พื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีการซื้อไม้
กระถาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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และผู้บริโภคมีมูลเหตุจูงใจในการซื้อไม้กระถางกับการเลือก
เป็นงานอดิเรกแตกต่างกัน มีการซื้อไม้กระถางแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชัยทัศน์ วันชัย
(2541:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
อุปสงค์ปุ๋ยเคมีใน ภาคเกษตรของประเทศไทย พร้อมทั้งมีการ
พยากรณ์แนวโน้มอุปสงค์ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตร ของ
ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2537-2545 โดยใช้ข้อมูลทุติภูมิ
ช่วงปี พ.ศ. 2520-2536 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน
เพื่อประมาณการอุปสงค์ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยที่เหมาะสม พบว่า ปัจจัยที่มีผล ได้แก่ ราคา
ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเฉลี่ย ปริมาณสินเชื่อเกษตร และตัวแปรเวลา
มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 หรือน้อยกว่า ชู
เกียรติ จิตรภาษ์นันท์ (2545 :บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการตลาดที่เกษตรกรคานึง คือ
ราคารถไถเดินตาม ราคาอะไหล่ ความสะดวกในการใช้งาน
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง ตลอดจนความคงทนของสินค้า
เป็นหลักในการพิจารณามากที่สุด รองลงมา คือ ความยาก
ง่ายในการหาอะไหล่ สามารถผ่อนชาระเป็นงวดๆ ได้ การ
บริการหลังการขาย อัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นต้น นอกจากนี้ผลกระทบต่อเกษตรกรภายหลังจากการ
ใช้งานรถไถเดินตาม พบว่า ปริมาณผลผลิตข้าว ต่อไร่
เพิ่มขึ้น คุณภาพของดินดีขึ้น จานวนครั้งในการทานาต่อปี
ไม่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรมีเวลารับจ้างนอกนามากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรจาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้เพื่อ
ใช้จ่ายในการทาการเกษตรมากขึ้นด้วย
วรชาติ ตันติวาจา (2545 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
อุปกรณ์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด ตันติ
ออโตเมชั่น ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ และมีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ โดย
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบการด้าน
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดของห้างหุ้นส่วนจากัด ตันติออโตเมชั่น ด้าน
ผลิตภัณฑ์มีระดับปานกลางทุกปัจจัยย่อย โดยปัจจัยที่มี
ระดับ ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือของ
ตรายี่ห้อสินค้าที่จาหน่าย ความพึงพอใจ
ต่าสุด คือ การบริการ
หลังการขาย ด้านราคา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางเกือบทุกปัจจัยย่อย ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ
วิธีการชาระเงิน ความพึงพอใจต่าสุด คือ การให้ส่วนลด

ตามปริมาณการสั่งซื้อ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า
ลูกค้ามีระดับ ความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกปัจจัยย่อย
ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวก ในการติดต่อ
ประสานงาน ความพึงพอใจต่าสุด คือ ทาเลที่ตั้งของห้างฯ
ในส่วนประสมการตลาด พบว่า ลูกค้ามีระดับความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ทุกปัจจัยย่อย โดยปัจจัย ที่มี
ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายขาย ความพึงพอใจต่าสุด คือ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สาหรับระดับปัญหาของส่วน
ประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน มีดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด ได้แก่ การบริการ หลังการขาย รองลงมา
ได้แก่ เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และเอกสาร
ประกอบสินค้า คู่มือการใช้งาน ตามลาดับ ระดับปัญหา
ด้านราคามากที่สุด ได้แก่ ราคาจาหน่ายสินค้า ระดับปัญหา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ความถูกต้อง
ของเอกสารกากับสินค้า และระดับปัญหาด้านการส่งเสริม
การตลาดมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมรังสิต กุศลสมบูรณ์
(2546:บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคผลการศึกษา
พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสาคัญต่อ
คุณภาพของรถและความคงทน การประหยัดน้ามัน ราคา
ของรถ และราคาของอะไหล่ มาตฐานของศูนย์บริการ โชว์
รูมใกล้บ้าน จานวนศูนย์บริการ และชื่อเสียงของโชว์
รูมหรือตัวแทนจาหน่าย การรับประกันซ่อมฟรี 3 ปี หรือ
30,000 กิโลเมตร มีโปรโมชั่นไม่คิดค่าบริการหรือค่าอะไหล่
และมีโปรโมชั่นการลดราคา ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาจึง
ควรนามาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม จะ
ทาให้สามารถเพิ่มยอดการจัดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ได้
อีกทางหนึ่งปราโมทย์ กาญจนรัชต์ (2547, หน้า 82อ้างถึง
ใน บุญถม กุมพล, 2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
พบปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เงินทุน รายได้
แรงงาน ขนาดพื้นที่ ราคาผลผลิต
2. ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ สมาชิกในครัวเรือน
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
3. ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพพื้นที่ดิน
สภาพน้า ภูมิอากาศ
4. ปัจจัยด้านชีวภาพ ได้แก่ ชนิดหรือพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์
5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและการสื่อสาร
ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์
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6. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การ
คมนาคม ระบบชลประทาน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริกานต์
จิรวัฒน์ จาเริญ (2550 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทร์ของเกษตรกรในอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยาได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (สินค้าและ
บริการ) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายและ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายมี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า รายการ
ที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ตรายี่ห้อสินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
คุณภาพการใช้งานปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ด้านราคา พบว่า รายการที่มีอิทิพลสูงสุด คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า รายการ
ที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ สถานที่จาหน่ายสินค้าตั้งอยู่ใกล้บ้าน
ของเกษตรกร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า รายการที่มี
อิทธิพลสูงสุด คือการโฆษณาทางวิทยุท้องถิ่น ปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า รายการที่มีปัญหาสูงสุด คือ ปริมาณปุ๋ย
ไม่ตรงตามที่ระบุ ปัญหาด้านราคา พบว่า รายการที่มี
ปัญหาสูงสุด คือ ราคาสินค้าไม่แน่นอน ปัญหาด้านการจัด
จาหน่าย พบว่า รายการที่มีปัญหาสูงสุด คือ สถานที่
จาหน่ายสินค้าตั้งอยู่ไกลบ้านของเกษตรกร ปัญหาด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า รายการที่มีปัญหาสูงสุด คือไม่มี
การให้ของสมนาคุณตอนสิ้นปี ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม อยากให้
รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น
ควรให้คาแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์แก่
เกษตรประเสริฐ วานิชนาม (2546 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสินใจซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อการปลูกข้าว
ของเกษตรกรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผล
การศึกษาปรากฎว่า เกษตรกรผู้ซื้อปุ๋ยเคมี เห็นว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจาหน่ายมี

ความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในระดับมาก
ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านอื่นๆ มี
ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรผู้ซื้อ
ปุ๋ยเคมีให้ระดับความสาคัญมากกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละด้านดังนี้
คุณภาพตราสินค้า ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
และร้านจาหน่ายสะดวกในการเดินทาง เกษตรกรผู้ซื้อ
ปุ๋ยเคมีที่มีระดับรายได้ต่างกัน เห็นว่า ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
อื่นๆ เห็นว่ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีไม่
แตกต่างกัน เกษตรกรผู้ซื้อปุ๋ยเคมีที่มีระดับรายไดต่างกัน
เห็นว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสาคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อปุ๋ยมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05สอดคล้องกับ สุนทร ฉลาดกิจศิริกุล
(2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
ปุ๋ยเคมีในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครอาศัย ที่ต่างกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั้นร้อยละ 95 และ
พิเชษฐ์ กนกธร (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรกับการตัดสินใจเลือกใช้
ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของพืช
ที่ปลูก พี้นที่ปลูกพืชและปริมาณผลผลิต มีความสัมพันธ์
การตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า ปัจจัยทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรเกษตรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
อายุ ระดับการศึกษา วิธีการชาระเงินและผู้มีอานาจในการ
ตัดสินใจซื้อต่างกันมีทัศนคติต่อส่วนประสมต่างการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและ
ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันฐิตารีย์ วงศ์มังกร
(2550: บทคักย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มี
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ความสาคัญต่อการเลือกซื้อปุ๋ยสาเร็จรูปใช้ในการปลูกข้าว
ของเกษตรในเขตอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
เหตุในการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกข้าว มากที่สุดคือดิน
จืดถ้าไม่ได้ใช้ปุ๋ยจะไม่ได้ผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์
จาหน่ายได้ราคาดีและบารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราลีฉัตร อัจฉริยะกุล
(2552:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐมที่พบว่าเหตุผลสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ย
ชีวภาพเพราะช่วยฟื้นฟูสภาพดิน วราภรณ์ ควรขจร
(2549 :บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องผลกระทบของปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยกรณีศึกษา
เกษตรกรอาเภอบ้านแพรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
พบว่าเกษตรกรซื้อปุ๋ยจากร้านจาหน่ายปุ๋ยทั่วไป ชาระเงิน
ค่าปุ่ญด้วยเงินสด สาหรับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อปุ๋ยสาเร็จรูป พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรส่วนมาก
ตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยสาเร็จรูปร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกมล นาคสิงห์
(2550 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรในอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ปุ่ย
อินทรีย์เฉลี่ยโดยรวมมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ย่อยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ความสาคัญมากคือ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคา ตามลาดับ
จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมี
อิทธิพลมากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยสาเร็จรูป แต่เมื่อ
นามาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการใช้ด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอยแล้วพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้ตราสินค้าปุ่ยเคมีของเกษตรกรแต่
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีผลต่อการเลือกใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ของเกษตรกร ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยสาเร็จรูป คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยทางด้าน
การตลาดเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรนาปัจจัยทุกด้านมา
ทากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งนี้ เพื่อนาผลของการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขด้านต่างๆจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรผลิตหรือ
จัดหาปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่น ปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดกาลังเป็นที่นิยม ผู้บริโภคมีความต้องการค่อนข้างสูง
และเน้นไปที่การช่วยรักษาหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น
คุณสมบัติโดยตรงของปุ๋ยอินทรีย์ ที่จะช่วยปรับปรุง
โครงสร้าง และฟื้นฟูสภาพดิน แต่ควรมีข้อมูลการใช้ และ
การผลิตให้ครบถ้วน
2. ด้านราคา ควรให้ความสาคัญต่อการกาหนด
ราคาที่มีราคายุติธรรม ราคาถูกพิเศษ ซึ่งราคาย่อมเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี และราคากับคุณภาพย่อมเป็น
สิ่งที่แปรผันไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้วิธีการชาระ
สินค้าควรง่ายและสะดวก
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรให้
ความสาคัญในเรื่อง การวางแผนการจัดการในเรื่องการ
ติดต่อสั่งซื้อให้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว และมีระยะเวลา
การส่งสินค้าที่รวดเร็ว
4. ด้านการส่งเสริมการขาย ควรให้ความสาคัญ
ในเรื่อง การมีเอกสารประกอบการใช้งาน การใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้ความรู้ในเรื่องสินค้า มีศูนย์ข้อมูลแนะนาการ
ใช้และแก้ปัญหา และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่าง ๆ
และนอกจากนี้ ในการวางแผนการตลาดปุ๋ย
อินทรีย์ ยังควรให้ความสาคัญ ต่อปัจจัยในด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ในตลาดปุ๋ย
อินทรีย์ด้วย
กิตติกรรมประกาศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ขอขอบพระคุณนักวิจัยทุกท่านที่จัดพิมพ์บทความงานวิจัย
ตามรูปแบบที่กาหนด
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Financial Planning for Retirement of Workers in Dusit
District : A Case Study of Workers Age between 30 – 60 Years Old
การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงาน
ที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต : ศึกษากรณีผู้ทางานที่อยู่ในวัย 30-60 ปี
รัศมี รัตนอุบล1
ABSTRACT
The objectives of the research were to
understand behaviors of financial planning for
retirement of worker in Dusit District. The study
covered workers age between 30 to 60 years
old. A sample of 450 workers were drawn
from workers who stay in the Dusit District by
using Simple Random Sampling method. The
research methodologies utilized structured
questions with questionnaires. Data were
analyzed by using of frequency, mean,
percentage and standard deviation. The
research focuses on 5 aspects of financial
planning for retireness, consisted of target
setting, data collecting, financial budgeting,
implementation of plan, controlling and
assessment. The study found that the sample
is not consistency in all aspects of financial
planning for retirement. The amount of saving
for retirement of male is more than female,

however almost all of the samples indicated
that they are not sufficient in amount of saving
after thier retirement.
Keywords : financial planning , personal
financial management , retirement , worker,
Dusit District
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผน
การเงินเพื่อเกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงานที่อยู่ใน
วัย 30-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต ว่าเป็นเช่นใด และมี
ระดับของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของ
กลุ่มเป้าหมาย มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เป็นการศึกษาตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ 1) การกาหนดเป้าหมายใน
การดาเนินชีวิต 2) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ประกอบการวางแผน 3) ด้านการทาประมาณการทาง
การเงิน 4) ด้านการดาเนินการตามแผนการเงิน และ 5)
ด้านการติดตาม ทบทวนแผนและปรับปรุง
ได้ สุ่ม
ตัวอย่างแบบความน่าจะเป็นแบบ ง่าย จากในพื้นที่เขต
ดุสิต โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 450 ราย

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1486,
email:ratsameer@hotmail.com
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในการวิเคราะห์คือ
ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) จากการวิจัยพบว่า เพศชายมีปริมาณ
เงินเก็บออมเพื่อการเกษียณสูงกว่าเพศหญิง กลุ่ม
ตัวอย่างน้อยละ 98 มีเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณ ณ
ปัจจุบันในจานวนที่ต่ากว่าเกณฑ์ มีระดับการปฏิบัติการ
ในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีระดับการวางแผนด้านการ
ทบทวนและติดตามแผนต่ากว่าทุกด้าน โดยเฉพาะใน
การจดบันทึกรายการใช้จ่าย และการจัดหมวดหมู่
รายการประเภทค่าใช้จ่าย อันจะส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุได้ จาก
ผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ 1) ควร
ให้ความรู้ และที่สาคัญคือสร้างความตระหนักถึงความ
จาเป็นในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อ
ลดปัญหาสังคมพึงพิงในอนาคต 2) ควรขยายพื้นที่ใน
การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถเป็นตัวแทนที่ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ : การวางแผนการเงิน การจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล เกษียณอายุ ผู้ทางาน เขตดุสิต
บทนา
รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2555, น. 563) สังคม
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม จากการเจริญเติบโตดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะการเจริญของวิทยาการการแพทย์และการ
เข้าถึงความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาขนใน
ปัจจุบันจุบัน ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ในขณะ
ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนที่เป็นวัยทางานกลับ
ลดลง และในอนาคตสังคมโลก รวมถึงสังคมไทยจะย่าง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากความเจริญดังกล่าว
ในขณะที่การดาเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมไทยได้
เปลี่ยนไป เช่น การมีขนาดของครอบครัวที่เล็กลง แต่

มาตรฐานการใช้ชีวิตกลับสูงขึ้นกว่าสมัยก่อน ซึ่งทาให้
ต้องใช้เงินมากขึ้น สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมพึ่งพิง
ส่งผลกระทบต่อโอกาสการพัฒนาประเทศได้ แต่หากว่า
แต่ละปัจเจกบุคคลสามารถดูแลตนเองได้ในยามชรา
ย่อมช่วยลดภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูประชากรที่เป็น
ผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้ หลักการของการที่ปัจเจกบุคคล
สามารถพึ่งตนเอง คือ การเตรียมความพร้อมทางด้าน
การเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ เพื่อให้ผู้เกษียณอายุจากงาน
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดังเช่นเดียวกับก่อนการ
เกษียณอายุ คือ สามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดารงชีวิต
เท่ากับก่อนการเกษียณ โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุที่มี
รายได้ประจาจากการทางานเป็นพนักงาน หรือ
ลูกจ้างประจา เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีระยะเวลาของ
กระแสรายได้ประจาในการเลี้ยงชีพสิ้นสุดเมื่อ
เกษียณอายุงานตามข้อกาหนดของนายจ้าง ในขณะที่
การเตรียมความพร้อมทางการด้านการเงินในวัยเกษียณ
มีความสาคัญต่อทุกคน แต่จากข้อมูลในปัจจุบันกลับ
พบว่ายังมีคนส่วนใหญ่ อาจต้องประสบปัญหากับการมี
เงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายยามเกษียณ โดย บุญเลิศ
จิตรมณีโรจน์ และวีระชาติ กินเลนทอง . (2557). ได้
ทาการศึกษา เรื่องการเตรียมพร้อมสาหรับการวางแผน
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วง
อายุ 25-39 ปี โดยก่อนหน้าได้มีการศึกษาในเรื่อง
เดียวกัน แต่เป็นการศึกษาสาหรับช่วงอายุ 40-60 ปี โดย
การศึกษา ได้มีข้อสรุปเปรียบเทียบ ของ 2 กลุ่ม พบว่า
กลุ่มแรงงานวัย 25-39 ปี มีความเสี่ยงต่อการมีเงินเพื่อ
การเกษียณไม่เพียงพอ สูงกว่า กลุ่มแรงงานวัย 40-60 ปี
แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ ต่างมีแนวโน้ม
เป็น “กลุ่มเกษียณทุกข์ ” คือ ณ วันเกษียณ จะมีเงินไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดอายุขัย ทั้งนี้มาจากสาเหตุ
ใหญ่ ๆ คือ วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเกิดความ
ผิดพลาดตลอดจนถึงการไม่วางแผนการเงินเพื่อการ
เกษียณอายุ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีความเข้าใจผิด
รวมถึงการขาดความรู้พื้นฐานทางการเงิน โดย Rooij,
Lusardi and Alessie. (2011). ได้ทาการศึกษาโดยทา
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง De Nederlandsche
Bank (DNB) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า การ
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วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของครัวเรือน มีการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณผิดพลาด ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความเพียงพอของการมีเงินใช้ในยาม
เกษียณอายุ ทั้งนี้พบว่าสาเหตุการวางแผนผิดพลาด
เนื่องมาจาก การขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ
ต่อการดาเนินการในกระบวนการวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษียณอายุ
จากสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน และจาก
ข้อมูลการวิจัยดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัย สนใจศึกษาถึง
การ วางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ โดย ของผู้ได้รับ
ค่าจ้างแรงงาน ที่อยู่ในวัยทางาน คือ 30-60 ปี โดยได้
เลือกพื้นที่ เขตดุสิต ซึ่งเป็นพื้นที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ โดย
วิจัยนี้ เพื่อให้ทราบถึง การวางแผนการเงินเพื่อ
เกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในวัย 30-60
ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต ว่าเป็นเช่นใด โดยศึกษาระดับ
ของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของ
กลุ่มเป้าหมาย มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ จะเป็นข้อมูล
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เพื่อการแก้ไข
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีการดาเนินการ
วางแผนเพื่อการเกษียณได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน
ความมั่นคงในชีวิตหลังวัยเกษียณ ให้มีคุณภาพ และมี
ความสุขตามควร โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาการ
วางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ ตามแนวทฤษฎี
กระบวนการการวางแผนของ รัชนีกร วงศ์จันทร์ โดยมี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
- การวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ
หมายถึง กระบวนการในการเตรียมความพร้อมทางด้าน
การเงินส่วนบุคคล เพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งรวมถึงการ
จัดการด้านการเงินเพื่อให้มีเงินเก็บเพื่อการเกษียณอายุ
ให้บรรลุผล
- ผู้ได้รับค่าจ้างแรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีรายได้
ในรูปแบบเงินเดือน หรือมีรายได้ที่มีจานวนเงินที่
แน่นอน
- ด้านการกาหนดเป้าหมายทางการเงินและ
การดาเนินชีวิต หมายถึง การกาหนดเป้าหมายที่

เกี่ยวกับเงิน โดยแบ่งเป็นเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น
และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว
- ด้านการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินชีวิต
หมายถึง การกาหนดรูปแบบในการดาเนินชีวิตยาม
เกษียณ (life style) ได้แก่ รูปแบบสันทนาการหลัง
เกษียณ การอยู่กับลูกหลาน การแยกออกมาอยู่เองหลัง
เกษียณ การมีบทบาทในสังคมเพื่อนฝูง
- ด้านการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน
เช่น การประมาณการอายุการทางานจนถึงถึงอายุ
เกษียณ การประมาณการอายุหลังเกษียณ เก็บรวบรวม
ข้อมูลความต้องการเงินเพื่อการใช้จ่ายหลังการเกษียณ
- ด้านการทาประมาณการทางการเงิน
หมายถึง คาดการณ์จานวนเงินที่จะต้องใช้ดารงชีวิตหลัง
เกษียณ และการจัดทาประมาณการทางการเงินเป็น
รูปธรรม เช่น การจดบันทึกรายการไว้ ตลอดจนถึง
แผนการออมและลงทุน
- ด้านการดาเนินการตามแผนการเงิน
หมายถึง กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุแผนทาง
- ด้านการติดตามและทบทวนแผนและ
ปรับปรุง
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการ
ดาเนินการตามแผนการเงิน เช่น การนาผลของข้อมูล
การใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกับประมาณการทาการเงินที่
ได้จัดทาไว้ และ มีการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายหลัง
การตรวจสอบการดาเนินการตามแผนการเงิน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับของ การวางแผนการเงินเพื่อ
เกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในวัย 30-60
ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต
เนื้อเรื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับกับการเกษียณอายุ
การเกษียณอายุ ของในความหมายของ ก.พ.
การเกษียณอายุคือ ผู้ที่เป็น ข้าราชการพ้นจากราชการ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดย
เป็นการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ดังนั้น การเกษียณอายุ จึงเป็นภาวะที่บุคคลต้องถอนตัว

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

560

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จากการงานที่ทาเป็น ซึ่งในบางครั้ง อาจพบว่า บางคน
จะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วแต่ยังคงทางานอยู่ ในขณะที่
บางคน อาจเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2553, น.5)
การวางแผนเกษียณอายุ คือ เป็นการวางแผนที่มีการ
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ
1) อายุ เป็นการการกาหนดอายุเกษียณ
2) ปริมาณเงิน คือ จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องการ
ใช้ในการดาเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ
3) กิจกรรม การใช้ชีวิต และแหล่งรายได้หลังการ
เกษียณอายุที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาหนดจานวนเงินให้มี
เพียงพอต่อการใช้หลังการเกษียณ
4) กระบวนการกาหนดกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ
ในการเพิ่มมูลค่าเงิน และการนาเงินไปใช้อย่างเหมาะสม
ในระหว่างการเกษียณอายุ
ทั้งนี้ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ เป็นการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้แก่ชีวิต เป็นการ
คุ้มครองรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่เกษียณ เป็นหลักการ
เดียวกับแนวคิดการให้ความคุ้มครองทางสังคม ( social
security) เป็นแนวคิดที่เกิดตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 18 สมหมาย ยอดแก้ว (2556, น. 1-2) การวางแผน
เพื่อชีวิตหลังเกษียณ มี 6 ขั้นตอนคือ
1. กาหนดอายุที่เราต้องการเกษียณ เป็นการตั้ง
เป้าว่าจะเกษียณจากงานเมื่อายุเท่าใด เพื่อจะ
ได้ทราบถึงระยะเวลาที่เหลือในการหารายได้
2. ประมาณช่วงอายุขัยที่เหลือหลังเกษียณ เป็น
การคาดการณ์ว่าหลังเกษียณจะมีอายุยืนยาว
ต่อไปอีกกี่ปี
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้หลังเกษียณ
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วง
อายุที่เหลือหลังการเกษียณอายุ เพื่อเป็นการ
กาหนดเป้าหมายจานวนเงินทั้งสิ้นที่ต้องมีไว้ใช้
ทั้งหมดเมื่อเกษียณอายุ
4. ประมาณการรายได้หลังเกษียณอายุ เป็น
รายได้ที่ไม่ใช่ได้มาจากการทางาน แต่เป็นเงิน
ได้ที่มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น

รายได้จากค่าดอกเบี้ย รายได้จากค่าเช่า เป็น
ต้น
5. วางแผนการออมในปัจจุบัน เป็นการ
คานวณหาจานวนเงินที่จะต้องเก็บออม
เพิ่มเติม และมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ตามแผนหรือไม่ ทั้งนี้จะพิจารณาจาก
ศักยภาพของบุคคล โดยพิจารณาเป็นรายปี
และรายเดือน แล้วทบทวนความเป็นไปได้เพื่อ
ทาการปรับปรุงแผนเงินออมใหม่เสมอ
รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2555, น. 563) การวางแผน
เพื่อการเกษียณอายุ หมายถึง กระบวนการวางแผนชีวิต
ของชีวิตในช่วงระยะเวลาหลังจากที่เกษียณไปแล้ว ทั้งนี้
มีการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางที่จะให้แผนดังกล่าว
บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การวางแผนเพื่อเกษียณอายุจึง
เป็นการในทุกด้านของชีวิตทั้งส่วนตัว สังคม และด้าน
การเงิน เพื่อให้ชีวิตมีมาตรฐานที่ดี และมีคุณภาพตาม
เงื่อนไขและข้อจากัดของแต่ละบุคคล ทั้งนี้มีขั้นตอนใน
การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุดังนี้
1) กาหนดเป้าหมายในการดาเนินชีวิต และ
เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในช่วงเกษียณอายุ
2) ทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้สาหรับการ
วางแผนการเกษียณ
3) ดาเนินการจัดทางบประมาณทางการเงินเพื่อ
การเกษียณอายุ
4) จัดทาแผนการออมและการลงทุนเพื่อการ
เกษียณอายุ
5) ดาเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
6) ติดตามทบทวนและปรับปรุงแผนอย่าง
สม่าเสมอ
ดังนั้น การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ คือ
ขั้นตอนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้บุคคล
บรรลุเป้าหมายเมื่อหลังเกษียณอายุ กล่าวคือ สามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุขตามแต่
อัตภาพ โดยมีขั้นตอนโดยสรุปเป็นด้าน ได้ดังนี้คือ
1) ด้านการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินชีวิต
โดยเป็นการกาหนดถึงวิถีการดาเนินชีวิตหลังเกษียณ
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เพื่อให้สามารถทราบได้ว่า วิถีชีวิตตามเป้าหมาย
จาเป็นต้องมีกิจกรรมใด ๆ บ้าง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมต้อง
ใช้ปัจจัยคือเงิน
2) ด้านการ เก็บ รวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ
ประกอบการวางแผน เพื่อนาข้อมูลไปสู่กระบวนการ
จัดทางบประมาณ ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลส่วนตัว เช่น
ประมาณ การระยะเวลาที่เหลือในการทางานเพื่อเก็บ
รายได้ การประมาณการความต้องการเงินเพื่อการใช้
จ่ายหลังการเกษียณ
3) ด้านการทาประมาณการทางการเงิน หมายถึง
คาดการณ์จานวนเงินที่จะต้องใช้ดารงชีวิตหลังเกษียณ
และการจัดทาประมาณการทางการเงินเป็นรูปธรรม
เช่น การจดบันทึกรายการไว้ ตลอดจนถึงแผนการออม
และลงทุน
4) ด้านการดาเนินการตามแผนการเงิน หมายถึง
กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุแผนทาง
5) ด้านการติดตาม ทบทวนแผนและปรับปรุง
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการดาเนินการตาม
แผนการเงิน เช่น การนาผลของข้อมูลการใช้จ่ายมา
เปรียบเทียบกับประมาณการทาการเงินที่ได้จัดทาไว้
และ มีการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายหลังการ
ตรวจสอบการดาเนินการตามแผนการเงิน
วีระชาติ กินเลนทอง บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ ลลิตา
จันทรวงศ์ไพศาลและอาชว์ ปวีณวัฒน์ (2555, น. 1-3)
จากเอกสารงานวิจัยร่วมกันของระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบัน
เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ได้ดาเนินการสารวจการเตรียมพร้อม
สาหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่ม
แรงงานในระบบช่วงอายุ 40-60 ปี ได้พิจารณา
รายละเอียดของขั้นตอนในกระบวนการวางแผนทางการ
เงินเพื่อวัยเกษียณ พบว่ามีกลุ่มเป้าหมายมีข้อผิดพลาด
ในการววางแผน 7 ประการ คือ
1) เริ่มวางแผนการเงินช้าเกินไป โดยอายุเฉลี่ยอยู่
ที่ 42 ปี มีระดับการวางแผนอย่างสม่าเสมอ
2) วางแผนด้วยความมั่นใจมากเกินไป
3) ขาดความรู้และความเข้าใจในการวางแผน

4) ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่าเกินไป
5) มีการประมาณเกี่ยวกับอายุเฉลี่ยต่าเกินไป
6) มีการออมในปริมาณน้อยเกินไป
7) สาหรับผู้ที่ต้องการเกษียณก่อนกาหนด ส่วน
ใหญ่จะมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ ผู้ที่มี
อาชีพรับราชการ จะมีเงินออมเพื่อการเกษียณมากกว่า
พัฒนี ทองพึง (2555, น.157-164) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ
:
กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
พบว่า มีการวางแผนเกษียณอายุโดยมีการเตรียมตัวด้าน
การเงินหลังการเกษียณเท่ากับร้อยละ 63.1 ผู้ที่มีอายุอยู่
ในช่วง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาโท จะมีการเตรียมตัวด้าน
การเงินเพื่อเกษียณอายุมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 69.5
นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มอายุ 46-55 เป็นกลุ่มที่มีความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินมากที่สุด และด้าน
การศึกษา กลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คือ
กลุ่มที่มีความรู้ในการวางแผนการเงินมากที่สุด
นอกจากนี้ ฐาปนี ไตรทอง (2555, น. 87-102) ได้
ทาการศึกษาถึงการวางแผนการเงินวัยเกษียณอายุของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ทาการศึกษากลุ่ม
ที่อยู่ในช่วงอายุ 35-60 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีการวางแผนการเงินเพื่อวัย
เกษียณในทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลเพียงครั้ง
เดียวด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 450
รายที่มี โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับค่าจ้าง
แรงงาน ที่มีอายุอยู่ในช่วง 30-60 ปี โดยทาการศึกษา
และเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อศึกษาถึง ระดับของ
การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล :
ในพื้นที่ดุสิตมี จานวนประชากรมี ที่อยู่ในวัย
ทางานทั้งชายและหญิงจานวนทั้งสิ้น 46,382 คน จึง
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กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ในธีวุฒิ เอกะกุลมล ,
2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคาด
เคลื่อนที่ ± 5% จากตารางสูตรสาเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 381 คน ในการเก็บ
ข้อมูลได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยสร้าง
แบบสอบถามจากการ ศึกษาข้อมูลด้านการวางแผนเพื่อ
เกษียณอายุจาก แหล่งต่าง ๆ เช่น ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานจัดประชุมกลุ่มย่อย
แล้วจึงสรุปเป็นข้อมูลเพื่อสร้างแบบสอบถาม
เพื่อ
กาหนดหัวข้อและคาถาม ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย และได้นาแบบสอบถามไปทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญตามหลักระเบียบวิธีการวิจัย และ ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้บุคคลทาการเก็บตามพื้นที่และ
กลุ่มตัวอย่างโดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น
450 ราย โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคล
และการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 5 ด้านคือ
คือ (1) ด้านการกาหนดเป้าหมายทางการเงินและการ
ดาเนินชีวิต (2) ด้านการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน
(3) ด้านการทาประมาณการทางการเงิน (4) ด้านการ
ดาเนินการตามแผนการเงิน และ (5) ด้านการติดตาม
และทบทวนแผนและปรับปรุง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล :
การวิเคราะห์และประมวลผล ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วย Program
Computer โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ( Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD : Standard Deviation)
เนื่องจากการวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ด้วยมาตรวัดลิเคิร์ท ( Likert’s Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 6

ระดับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดการแปลผลการวิเคราะห์
ค่าดังนี้
4.17 – 5.00
3.34 – 4.17
2.51 – 3.33
1.68 – 2.50
0.84 – 1.67
0.00 – 0.87

หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
หมายถึง ปฏิบัติมาก
หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
หมายถึง ปฏิบัติน้อย
หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด
หมายถึง ไม่ปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
จากข้อมูลแบบสอบถามจานวน 450 ราย ได้
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 250
คน (55.56 %) ช่วงอายุ 30-36 ปี จานวน 161 คน
(35.78 %)
มีสถานภาพส่วนตัว โสด และสมรส
ในจานวนที่เท่ากันคือจานวน 204 ราย (45.33%) มี
อาชีพเป็นพนักงานกิจการเอกชน จานวน 230 คน
(51.11%) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 283 คน
(62.89%) ไม่มีโรคประจาตัว จานวน 388 คน
(86.22%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ ช่วง 2 ระดับ ที่
ใกล้เคียงกัน คือ ช่วงระหว่าง 21,251 - 32,500 จานวน
144 คน (32%) และ 10,001 – 21,250 บาท จานวน
143 คน (31.78%) ในขณะที่ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 7,501 - 15,938 บาท จานวน 200 คน
(44.44%) มีเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณคงเหลือเฉลี่ย
อยู่ต่ากว่า 100,000 บาท จานวน 154 คน (34.22%)
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีเงินออม เป็นเพศจานวน 26 คน (13 %)
เพศหญิงจานวน 36 คน (14.4 %) และผู้ที่มีเงินออม
เป็นเพศชายจานวน 174 คน (87 %) เพศหญิง จานวน
214 คน (85.6 %) กลุ่มตัวอย่างมีการประมาณการ
ปริมาณเงินรวมที่ต้องการใช้หลังเกษียณอยู่ที่ระดับ ต่า
กว่า 3,600,000 บาท จานวน 145 คน (32.22%) กลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีภาระหนี้สิน อยู่จานวน 202 คน (44.89%)
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และกลุ่มตัวอย่างมีการออมเงินในรูปแบบการบัญชีฝาก
ออมทรัพย์มากที่สุด จานวน 110 คน (24.44%)
ระดับของการวางแผนการเงินเพื่อการ
เกษียณอายุของกลุ่มตัวอย่าง
มีวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ( mean=3.22, SD=.49) โดยแยก
พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
1) ด้านการกาหนดเป้าหมายทางการเงินและ
การดาเนินชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง( mean=
3.22, SD=.55) ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรวมทางการ
เงิน ยู่ในระดับปานกลาง ( mean=3.32, SD=.70)
2) ด้านการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน โดย
รวม อยู่ในระดับปานกลาง ( mean=3.23, SD=.58) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดของการรวบรวมข้อมูลคือมีการคาดการณ์
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อปีอยู่เสมอ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (mean =3.28, SD=.82)
3) ด้านการทาประมาณการทางการเงิน โดยรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง (mean=3.28, SD=.59) ค่าเฉลี่ย
สูงสุดในด้านคือในการทาประมาณการทางการเงินในทุก
ๆ เดือน จะมีการกาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าทุก
เดือนอยู่ในระดับปานกลาง (MEAN=3.30, SD=.88)
4) ด้านการดาเนินการตามแผนการเงิน อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (mean=3.25, SD=.60) ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ในด้านนี้คือ สามารถดาเนินการเก็บออม/ลงทุน ราย
เดือน หรือต่อปี ได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
อยู่ในระดับปานกลาง (mean=3.28, SD=.85)
5) ด้านการติดตามทบทวนแผนและปรับปรุง
โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (mean=3.11, SD=.60)
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ คือ การ
ติดตามทบทวนแผนเพื่อควบคุมมิให้ใช้จ่ายเกินกว่าที่
กาหนดอยู่ในระดับปานกลาง ( mean=3.19, SD=.83)
ซึ่งด้านการติดตามและทบทวนแผนและปรับปรุงแผน
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เมื่อเทียบกับทุกด้าน ทั้งนี้ จะ
พบว่า การติดตามทบทวนโดยการจดบันทึกบัญชีรับ จ่ายส่วนตัวที่ต้องทาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด เมื่อเทียบกับทุก ๆ ด้าน แต่ยังคงอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( mean=3.02, SD=.79) รองมาคือ การ
ทบทวนนเพื่อการปรับปรุงแผนโดยนาข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจและสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจมา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนใหม่ทุก 6 เดือน มี
ค่าระดับปานกลาง ( mean=3.07, SD=.91) และการ
ติดตามทบทวนและปรับปรุงแผนโดยการสรุปยอด
ค่าใช้จ่ายเป็นประเภทหรือเป็นหมวดหมู่อย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง (meanช3.08, SD=.79)
วิจารณ์
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 30-36 ปี มีสถานภาพส่วนตัว โสด และสมรส ใน
จานวนที่เท่ากัน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานกิจการเอกชน
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาและไม่มีโรคประจาตัว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง 10,001
– 21,250 บาท และ 21,251 - 32,500 มีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 7,501 - 15,938 บาท ซึ่งคิดเป็น
อัตราร้อยละของรายจ่ายต่อรายได้ โดยประมาณเท่ากับ
75% มีเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณคงเหลือเฉลี่ยอยู่ต่า
กว่า 100,000 บาท จานวน 154 คน (34.22%) โดยมี
การประมาณการปริมาณเงินรวมที่ต้องการใช้หลัง
เกษียณอยู่ที่ระดับ ต่ากว่า 3,600,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีภาระหนี้สิน และส่วนใหญ่มีรูปแบบการเก็บ
ออมเงินในรูปของการบัญชีฝากออมทรัพย์
2. จากข้อมูลที่มีการแยกรายละเอียดเพื่อ
พิจารณาแนวโน้มในการเก็บออมเงิน พบว่าเพศชาย มี
แนวโน้มที่จะมีเงินเก็บมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้ แยก
พิจารณาเรื่องการวางแผนการเกษียณ โดยมีการเก็บ
ออมเงินเพื่อการเกษียณ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีเงิน
ออม กับกลุ่มที่มีเงินออม ดังนี้
1) กลุ่มที่ไม่มีเงินเก็บออมคงเหลือในปัจจุบัน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเงินเก็บออมเหลือ เป็นเพศหญิง
คิดเป็นจานวนร้อยละ 14.4
มีจานวนสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเพศชายที่มีจานวนร้อยละ 13.0
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2) กลุ่มที่มีเงินเก็บออม พบว่า เป็นเพศชาย
ร้อยละ 87 ของจานวนเพศชายที่มีเงินเก็บออม
ในขณะที่จานวนผู้มีเก็บออมของเพศหญิงอยู่ในอัตรา
ร้อยละ 85.6 ของจานวนรายในเพศหญิงทั้งหมดที่เก็บ
ออม
จากผลข้างต้น สอดคล้องกับ สุรึรัตน์ สุรเดชะ
ที่เขียนไว้ในบทความ “ของฟรี” ที่ต้องเตรียมรับมือให้ดี
ว่า ผู้หญิงน่าเป็นห่วงกว่าผู้ชาย เนื่องจากการประมาณ
อายุขัยผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย อีกทั้งจากยัง
ได้กล่าวถึงการว่า จากการประเมินของมหาวิทยาลัยใน
ออสเตรเลีย ได้ประเมินว่า ผู้หญิงมีเงินเกษียณที่ต่ากว่า
ผู้ชาย โดยผู้หญิงจะมีประมาณ 1.7 ล้านบาท ผู้ชายมีเงิน
เกษียณ 3.6 ล้านบาท (สุรีรัตน์ สุรเดชะ, 2555.)
3. เมื่อแยกพิจารณาในประเด็นการมีเงินเก็บ
ออมเพื่อการเกษียณคงเหลือเฉลี่ย ตามเกณฑ์อายุ และ
ระดับของรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ
98.0 ของจานวนทั้งหมด 450 รายมีเงินเก็บออมเพื่อ
การเกษียณคงเหลือเฉลี่ย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่า
ตามหลักของศูนย์ส่งเสิรมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (2557 , น.37) ที่กล่าวไว้ว่า เงินเก็บ
ออมเพื่อเกษียณคงเหลือที่เหมาะสม สามารถคานวณได้
โดย ( อายุ x รายได้ทั้งปี x 0.1) และพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการมีเงิน
เก็บออมเพื่อการเกษียณในระดับปริมาณที่ต่าสุด คือ
กลุ่มอายุที่ใกล้จะเกษียณแล้ว คือ ระดับอายุ 55-60
ในขณะที่กลุ่มผู้มีเงินเก็บเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่า มี
จานวน 9 ราย (2 %) จากจานวน 450 ราย ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่อยู่ในระดับอายุน้อยที่สุดของกลุ่มตัวอย่างที่
ทาการศึกษา คืออยู่ในระดับอายุ 30-36 ปี ซึ่งมีจานวน
9 ราย (2.0%) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และคิดเป็นร้อย
ละ 5.59 ของกลุ่มอายุ 30-36 ปี ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มอายุ
30-36 ปี ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า จึง
ส่งผลให้มีเงินเหลือเก็บมากกว่า
4. กลุ่มตัวอย่างมีระดับระดับปฏิบัติการวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดยรวมในระดับปานกลาง
คือ มีการดาเนินการในบางเรื่อง แต่ไม่ได้ดาเนินการ

สม่าเสมอต่อเนื่องตามกระบวนการของการวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้มีการ
กาหนดจานวนเงินการใช้จ่าย แต่กลับมิได้มีการติดตาม
ทบทวนการใช้จ่ายว่า มีการใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร จึงส่งผลให้ไม่มีการปรับปรุงแผนการใช้
จ่าย และที่สาคัญคือ มีระดับการใช้เครื่องมือการควบคุม
และติดตามการปฏิบัติตามแผนการเงินต่าที่สุด คือ การ
ไม่จดบันทึกรายการทางการเงินอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบันทึกบัญชี
รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ของนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ” (ภัทรา
เรืองสินภิญญา, 2552, น. 72) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ
โดยเฉพาะการเก็บออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ
สรุปผล
จากวิจัย ของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ การวางแผน
การเงินเพื่อเกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงานที่
อาศัยอยู่ในเขตดุสิต : ศึกษากรณีผู้ทางานที่อยู่ในวัย 3060 ปี พบว่า การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังไม่เป็นมีการวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษียณอย่างเป็นระบบจริงจัง และแม้มีการวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณอายุบ้าง ก็มิได้ดาเนินการให้
เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ จุดที่สาคัญของ
กระบวนการการวางแผนคือ การใช้เครื่องมือในการ
ควบคุม และการสอบทาน หรือทบทวนการปฏิบัติว่า
ยังคงเป็นไปตามแผนหรือไม่ คือ การบันทึกรายการการ
ใช้จ่ายประจาวันหรือเรียกว่า การจัดทาบัญชีส่วนบุคคล
หรือ บัญชีครัวเรือน โดยประโยชน์ของการจดบันทึก
อย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้บุคคลทราบถึงจานวนการใช้
จ่ายอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการใช้
จ่าย และช่วยให้การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลเป็นไป
อย่างราบรื่น แต่จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายอย่างสม่าเสมอ จนถึง
ไม่จดบันทึกเลย อันจะส่งผลกระทบต่อแผนการออม ทา
ให้มีเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ ณ ปัจจุบันมีระดับ
ต่ากว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับผล
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ผลกระทบจากความไม่เพียงพอต่อจานวนเงินที่ได้เตรียม บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ และ วีระชาติ กินเลนทอง .
(2557 ). การเตรียมพร้อมสาหรับการ
ไว้เพื่อการเกษียณอายุ คือ กลุ่มผู้มีอยู่ในวัยก่อนเกษียณ
วางแผนทาง การเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่ม
คือ อายุ 55-60 คาดว่าเงินเก็บออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในชีวิต
แรงงานใน ระบบ ช่วงอายุ 25-39 ปี
.
หลังเกษียณจะหมดก่อนอายุขัย เนื่องจากระยะเวลาที่
สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม , 2558, จาก
เหลือในปัจจุบันเหลือเวลาไม่มากพอในการหารายได้
เว็บไซต์: https://www.set.or.th/
และเก็บสะสมเงินเพื่อการเกษียณอายุ แต่กลุ่มผู้มีอายุ
setresearch/ files/microstructure/ forum
ระหว่าง 30-35 ปี ยังจะได้รับผลกระทบไม่มาก และอาจ
20140929_1.pdf
ไม่ได้รับผลกระทบ จากการมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายยามเกษียณ เนื่องจากยังมีเวลาในการหารายได้ และ พัฒนี ทองพึง. (2555) การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครู
สามารถเก็บสะสมเงินเพิ่มได้อีกไม่ต่ากว่า 20 ปี ก่อน
โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (รายงาน
การเกษียณ จะอย่างไรก็ตาม จะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
วิจัย). สืบค้นเมื่อ 2 พ.ค.,2558, จาก ชื่อ
ส่วนใหญ่ ยังคงนิยมเก็บออมเงินในรูปแบบฝากออมกับ
ธนาคาร ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่ต่ากว่า
เว็บไซต์: http://www.dup.ac.th/laic/page.
อัตราเงินเฟ้อ และหากกลุ่มตัวอย่าง ยังคงเก็บออมใน
php?id=6208.
รูปแบบการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นส่วนใหญ่ จะส่งผล ภัทรา เรืองสินภิญญา . (2552). พฤติกรรมการบันทึก
ให้มีเงินไม่เพียงพอต่อการไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณเช่นกัน
บัญชีรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ของ
นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ข้อเสนอแนะ
ภัฏเพชรบุ รี . (รายงานผลการวิจัย). เพชรบุรี :
จากผลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
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Study of Dissolved Oxygen in the Water when using of
Oxygen Tubes with Different Shapes
ศึกษาการละลายของออกซิเจนในนาเมื่อใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกัน
วิชาญ เลิศลพ1
ABSTRACT
This research was to Study the dissolved
oxygen in the water using different shapes of
oxygen tubes to compare the amount of oxygen
dissolved in the water by different duration times.
the durability of oxygen dissolved in the water with
different inlet air shapes at 30 minutes and 60
minutes aeration was also investigated. The pond
water from Rajabhat University in February
2557was in this study.
The results showed that:
1. Amount of oxygen dissolved in the water,
by different oxygen tubes with aeration of 5
minutes was not different.
2. Amount of oxygen dissolved in the water,
by different oxygen tubes with aeration of 10
minutes was not different.
3. Amount of oxygen dissolved in the water,
by different oxygen tubes with aeration of 30
minutes was different. Structure of two story with
raised pyramid showed the different. For the twostory structure with a rectangular flat and pyramid
with a flat rectangular results were also different.
4. The durability of the oxygen dissolved in
the water of the different inlet air at30 minutes
aeration was different structure by lifting the
second floor. The Affect rectangular pyramid with a
flat rectangular resulted in a difference.
5. The durability of the oxygen dissolved in
water of different oxygen tubes at60 minutes was
different.The different structure by lifting the
second floor. The Affect rectangular pyramid with a
flat rectangular resulted in a difference.
Keywords: Dissolved oxygen,
สาขาวิชา ฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาการละลายของออกซิเจน
ในน้้าเมื่อใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่มีรูปร่างต่างกันโดย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจน
ซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มี
รูปร่างต่างกัน โดยเวลา เติมออกซิเจน แตกต่างกัน รวมทั้ง
เปรียบเทียบความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
หยุดเติมออกซิเจน 30 นาทีและ60 นาทีประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ใช้น้าจากสระน้้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557.
ผลการวิจัยพบว่า
1.ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบ
ของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 5
นาทีไม่แตกต่างกัน
2.ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบ
ของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 10
นาทีไม่แตกต่างกัน
3.ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบ
ของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 30
นาทีแตกต่างกันและคู่ที่แตกต่างกันคือโครงสร้างแบบยกตัว2
ชั้นกับปิรามิด โครงสร้างแบบยกตัว2ชั้นกับสี่เหลี่ยมราบปิรา
มิดกับสี่เหลี่ยมราบ
4.ความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ใน
น้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
หยุดเติมออกซิเจน 30 นาทีแตกต่างกันและคู่ที่แตกต่างกัน
คือโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้นกับสี่เหลี่ยมราบ ปิรามิดกับ
สี่เหลี่ยมราบ
5.ความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ใน
น้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
หยุดเติมออกซิเจน60 นาทีแตกต่างกันและคู่ที่แตกต่างกันคือ
โครงสร้างแบบยกตัว2ชั้นกับสี่เหลี่ยมราบ ปิรามิดกับ
สี่เหลี่ยมราบ
คาสาคัญ: การละลายของออกซิเจนในน้้า, ท่อเติมออกซิเจน
ที่มีรูปร่างต่างกัน
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บทนา
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (dissolved oxygen :
DO) เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้้า โดยทั่วไปไม่ควรมีปริมาณต่้ากว่า
4 มิลลิกรัมต่อลิตร หากมีปริมาณน้อยสิ่งมีชีวิตไม่สามารถ
อาศัยอยู่ในน้้าได้เพราะไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง [1]ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้้านั้นปกติจะมีอย่างเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์ของคน พืช หรือสัตว์น้าเมื่อเป็นไปอย่างสมดุล
ทุกอย่างก็จะด้าเนินไปอย่างปกติไม่มีปัญหาใดๆ แต่หาก
จ้านวนหรือปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อยเกินไปจนสัตว์น้า พืช
น้้า หรือคน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็จะน้ามาซึ่งปัญหาอีก
มากมาย เช่น สัตว์น้าไม่สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
และตายไปก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเป็นลูกโซ่ ใน
ความเป็นจริงของสภาพปัจจุบันน้้าเสียร้อยละ 80-90ของ
ปริมาณที่แต่ละคนใช้ในกิจกรรมต่าง[2]แหล่งน้้าหลายแหล่งมี
ปริมาณออกซิเจนลดลง เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของประชา
การท้าให้มีการใช้น้าจ้านวนมากในการด้าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมโลกปัจจุบัน มีการทิ้งขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ่งโสโครก
ต่างๆลงสู่แหล่งน้้า เมื่อเกิดการน้้าเสียของอินทรีย์สารจะท้า
ให้มีการใช้ออกซิเจนในแหล่งน้้า ท้าให้แหล่งน้้ามีปริมาณ
ออกซิเจนลดลงจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หลาย
หน่วยงานได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้หาแนวทางในการเพิ่ม
ออกซิเจนในน้้าการเติมอากาศ ( Aeration) จัดเป็นกลไกการ
ถ่ายเทออกซิเจนจากสถานะก๊าซไปสู่สถานะของเหลวเพื่อ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในของเหลวหรือน้้าให้สูงขึ้น
[3]นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่า เครื่องเติมอากาศแบบหัวฟู
สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ดีที่สุด รองลงมาคือเครื่อง
เติมอากาศบนผิวน้้า และเครื่องเติมอากาศใต้น้าตามล้าดับ
[4]ส่วนใหญ่ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการท้าให้อุปกรณ์ท้างาน
บางทีก็เติมอากาศลงไปในน้้าเพราะอากาศจะมีเปอร์เซ็นต์
ของออกซิเจนอยู่ แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการศึกษากันว่า
รูปแบบการเติมออกซิเจนที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นรูปแบบแบบ
ไหนที่ท้าให้ปริมาณออกซิเจนเกิดการละลายในน้้าได้ดี
เพราะหากเราทราบข้อมูลตรงนี้จะท้าให้เราสามารถเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดลงการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการท้าให้เครื่องปั๊มอากาศเพื่อให้มีค่า
ออกซิเจนที่ละลายน้้า แต่เนื่องจากการละลายของออกซิเจน
นั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายชนิด เช่น อุณหภูมิ ความดัน และ
ความหนาแน่นของออกซิเจนด้วยท้าให้ยากต่อการสรุปว่า
รูปทรงที่แตกต่างกันจะมีผลหรือไม่อย่างไรรูปทรงใดที่มีผลดี
ที่สุดในการเติมปริมาณออกซิเจน
จากประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยสนใจว่าหากท้าให้เกิด
การกระจายตัวของอากาศโดยใช้ท่อเติมอากาศที่มีลักษณะ
แตกต่างกันน่าจะท้าให้ปริมาณการละลายในน้้าของ

ออกซิเจนน่าจะแตกต่างกันจึงสนใจท้าการศึกษาการละลาย
ของออกซิเจนในน้้าเมื่อใช้รูปแบบของท่อที่เติมอากาศต่างกัน
การวิจัยครั้งนี้ได้ก้าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ตัวอย่างน้้าที่ใช้ในการศึกษา
ใช้น้าในสระน้้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาช่วงเวลา
กลางวัน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ใช้วัดก๊าซออกซิเจนด้วยเครื่องวัดที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
3. ขอบเขตด้านเวลา
ท้าการเก็บข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่
ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อเวลาเติม
อากาศแตกต่างกัน
2. ความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
เวลาหยุดเติมออกซิเจนแตกต่างกัน
สมมุติฐาน
1.ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบ
ของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 5
นาที จะแตกต่างกัน
2.ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบ
ของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 10
นาทีจะแตกต่างกัน
3.ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบ
ของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 30
นาทีจะแตกต่างกัน
4.ความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ใน
น้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
หยุดเติมออกซิเจน 30 นาทีจะแตกต่างกัน
5.ความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ใน
น้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
หยุดเติมออกซิเจน 60 นาที จะแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด้าเนินการโดยมีล้าดับขั้นการ
ด้าเนินงานดังนี้
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ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในนา
1.ผู้วิจัยท้าความเข้าใจกับนักศึกษาคณะ
ที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล
เมื่อเติมอากาศ 5 นาที
2.วัดการละลายของออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้า
ทั้ง 3 ถัง ก่อนผ่านออกซิเจนเข้าไปในน้้าพร้อมทั้งบันทึก
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
ข้อมูลไว้
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกัน
3.วัดการละลายของออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้า
เมื่อเติมอากาศ 5 นาที
เมื่อผ่านออกซิเจนเข้าไปในน้้า ครบ 5 นาที ครบ 10 นาที
และครบ 30 นาทีตามล้าดับของน้้าทั้ง3 ถัง
4.วัดปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้ ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
แหล่งความ
SS
df
MS F-ratio
รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติม อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อ
แปรปรวน
เติ
ม
ออกซิ
เ
จน
อากาศ 30 นาทีเพื่อดูความคงทนของออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
ในน้้า
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
ระหว่างกลุ่ม .562
2
.281 2.332
5.วัดปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้ อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อ
ภายในกลุ่ม
1.084
9
.120
รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติม เติมออกซิเจน
อากาศ 60 นาทีเพื่อดูความคงทนของออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
รวม
1.646
11
ในน้้า
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ผลการวิจัย
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่าง
ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในนา
ต่างกันเมื่อเติมอากาศ 5 นาที โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความ
ก่อนเติมด้วยรูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกัน แปรปรวนทางเดียว พบว่ปริ
า มาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้า
ที่ใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่ มีรูปร่างต่างกัน
มี ค่า
ตารางที่ 1ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ นัยส้าคัญเท่ากับ 0.153 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่าปริมาณ
ในน้้าก่อนเติมด้วยรูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่าง
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ต่างกัน
ออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมอากาศ 5 นาที
ไม่
ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
แตกต่างกัน
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติ เติม
ออกซิเจน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติเติม
ออกซิเจน

ระหว่างกลุ่ม

.054

2

.027 .491

ภายในกลุ่ม

.493

9

.055

รวม

.547

11

MS

sig.
.153

F-ratio sig.

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าก่อนเติมด้วยรูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มี
รูปร่างต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
พบว่าปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่อยู่ในถังน้้าก่อน
เติมด้วยรูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกัน มีค่า
นัยส้าคัญเท่ากับ 0.628 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่าปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันก่อนเติมไม่แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในนา
ที่ใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่มีรูปร่างต่างกัน
เมื่อเติมออกซิเจน 10 นาที
.628

ตารางที่ 3ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
เติมออกซิเจน 10 นาที
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อ
เติมออกซิเจน
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อ
เติมออกซิเจน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ระหว่างกลุ่ม

.403

2

.201 2.623 .127

ภายในกลุ่ม

.690

9

.077

รวม

1.093

11
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่าง
ต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 10 นาที โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกัน มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.127 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่าปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่
มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมอากาศ 10 นาที ไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในนา
ที่ใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่ มีรูปร่างต่างกัน
เมื่อเติมอากาศ 30 นาที
ตารางที่ 4ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
เติมอากาศ30 นาที
ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

การเปรียบเทียบหาความแตกต่างรายคู่ของปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในนาหลังจากเติม
ออกซิเจน30 นาที
ตารางที่ 5การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู
ปริ่ มาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อ
เติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติม
ออกซิเจน 30 นาที
รูป
ทรงต่างๆ

ค่าเฉลี่ย

x

โครงสร้าง
แบบยก
ตัว2ชั้น
6.645

ปิรามิด

สี่เหลี่ยมราบ

7.127

6.365

โครงสร้างแบบ
ยกตัว2ชั้น

6.64
5

-

-0.4825*
(.000)

0.2800*
(.006)

ปิรามิด

7.12
7

-

-

-0.7625*
(.000)

-

-

-

F-ratio สี่เหลี
sig.่ยมราบ

6.36
5

* P< 0.05
จากตารางที่5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ
ระหว่างกลุ่ม 1.190
2
.595 47.787 .000
ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
ออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 30 นาที พบว่า
ภายในกลุ่ม
.112
9
.012
รูปแบบของท่อเติม
รูปทรงโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้น รูปทรงปิรามิด และรูปทรง
ออกซิเจน
รวม
1.302
11
สี่เหลี่ยมราบ มีค่านัยส้าคัญเท่ากับ .000, .006 และ .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05 หมายความว่าปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติม
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่าง
ออกซิเจน 30 นาที รูปทรงโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้น แตกต่าง
ต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 30 นาที โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
กับรูปทรงปิรามิด และรูปทรงสี่เหลี่ยมราบ อย่างมีนัยส้าคัญที่
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่ปริ
า มาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
ระดับ .05
ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกัน มีค่า
นัยส้าคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่าปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อเติมออกซิเจน 30 นาที
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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การเปรียบเทียบหาความแตกต่างรายคู่
ของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนาหลัง
จากหยุดเติมออกซิเจน30 นาที

ผลการเปรียบเทียบความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในนาที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่าง
ต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 30 นาที

ตารางที่ 7การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของ
ท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน
30 นาที

ตารางที่ 6ผลการเปรียบเทียบความคงทนของปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 30 นาที
ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจน
ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

5.092

2

2.546

ภายในกลุ่ม

.322

9

.036

รวม

5.415

11

F-ratio

ค่าเฉ
ลี่ย
x

โครงสร้าง
แบบยกตัว
2ชั้น
6.527

6.527

ปิรามิด

สี่เหลี่ยมราบ

รูปsig.ทรงต่างๆ

โครงสร้าง
แบบยกตั
71.064 .000 ว2
ชั้น

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่าง
ต่างกันเมื่อหยุดเติมอากาศ 30 นาที โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่าปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกัน
ก่อนเติม มีค่านัยส้าคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05
หมายความว่าปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติมอากาศที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติม
ออกซิเจน 30 นาที แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05

* P< 0.05

ปิรามิด สี่เหลี่ยมราบ
6.785

5.292

-

-0.2575
(.087)

1.2350*
(.000)

6.785

-

-

-1.4925*
(.000)

5.292

-

-

-

จากตารางที่7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
อากาศที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 30 นาที
พบว่า รูปทรงปิรามิด และรูปสี่เหลี่ยมราบ มีค่านัยส้าคัญเท่ากับ
0.000 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่
มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 30 นาที
รูปทรง
สี่เหลี่ยมราบ แตกต่างกับ รูปทรงโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้น และ
รูปทรงปิรามิดแตกต่างกับรูปทรงสี่เหลี่ยมราบ อย่างมีนัยส้าคัญที่
ระดับ .05

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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ผลการเปรียบเทียบความคงทนของปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในนาที่ใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่มีรูปร่าง
ต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 60 นาที
ตารางที่ 8ผลการเปรียบเทียบความคงทนของปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 60 นาที
ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจน
ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้
รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

ระหว่างกลุ่ม

3.885

2

1.943

ภายในกลุ่ม

.248

9

.028

รวม

4.133

11

df

MS

การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในนาที่ใช้รูปแบบของ
ท่อเติมออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติม
ออกซิเจน60 นาที
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของ
ท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน
60 นาที

F-ratio sig.รูปทรงต่างๆ

70.446 .153
โครงสร้างแบบยก
ตัว2ชั้น

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนซึ่ง
ละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่าง
ต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 60 นาที โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่ปริ
า มาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่
ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันก่อน
เติม มีค่านัยส้าคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 60 นาที
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05

ค่าเฉลี่ย

x

โครงสร้าง
แบบยกตัว
2ชั้น
6.277

ปิรา
มิด
6.53
5
0.25
75
(.056
)

สี่เหลี่ยมราบ
5.220

1.0575*
(.000)

6.277

-

ปิรามิด

6.535

-

-

-1.3150*
(.000)

สี่เหลี่ยมราบ

5.220

-

-

-

* P< 0.05
จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
อากาศที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมอากาศ 60 นาที พบว่า
รูปทรงปิรามิด และรูปสี่เหลี่ยมราบ มีค่านัยส้าคัญเท่ากับ 0.000
และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่าปริมาณออกซิเจน
ซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มี
รูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 60 นาที รูปทรงสี่เหลี่ยม
ราบ แตกต่างกับ รูปทรงโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้น และรูปทรงปิ
รามิดแตกต่างกับรูปทรงสี่เหลี่ยมราบ อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ
.05
อภิปรายผล
1.ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกัน
เมื่อเติมออกซิเจน 5 นาทีไม่แตกต่างกัน อาจเพราะ
ระยะเวลาในการให้ออกซิเจนสัมผัสกับน้้ายังน้อยอยู่อาจท้า
ให้การแพร่กระจายของอ๊อกซิเจนยังเกิดได้ไม่ดี ท้าให้
ความสามารถในการละลายไม่แตกต่างกัน
2.ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมออกซิเจนที่ มีรูปร่างต่างกัน

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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เมื่อเติมออกซิเจน 10 นาทีไม่แตกต่างกันอาจเป็นเหตุผล
เดียวกันกับข้อที่ 1 คือเพราะระยะเวลาในการให้ออกซิเจน
สัมผัสกับน้้ายังน้อยอยู่ท้าให้การแพร่กระจายของอ๊อกซิเจน
ยังเกิดได้ไม่ดี ท้าให้ความสามารถในการละลายไม่แตกต่างกัน
3.ผลการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนซึ่งละลาย
อยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่ มีรูปร่างต่างกันเมื่อ
เติมออกซิเจน 30 นาทีแตกต่างกันรูปทรงแตกต่างกันท้าให้
จุดการสัมผัสกับน้้าแตกต่างกันท้าให้ความสามารถในการ
ละลายมีแตกต่างกัน ระยะแรกๆอาจจะไม่สามารถเห็นความ
แตกต่างแต่เมื่อเวลามากพอจะท้าให้เกิดความแตกต่างได้มาก
และคู่ที่แตกต่างกันคือโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้นกับปิรามิด
โครงสร้างแบบยกตัว2ชั้นกับสี่เหลี่ยมราบปิรามิดกับสี่เหลี่ยม
ราบชี้ให้เห็นชัดเจนว่ารูปร่างของอุปกรณ์แตกต่างกันนั้น
ส่งผลต่อการละลายของออกซิเจน เพราะแต่ละรูปทรงต่างก็มี
การปล่อยออกซิเจนออกมามีช่วงจังหวะและปริมาณที่
แตกต่างกัน การที่ปล่อยที่ระดับลึกน่าจะใช้เวลาในการ
เคลื่อนตัวในน้้าใช้เวลานานท้าให้เกิดการละลายได้ดี แต่ก็
ต้องพอดีด้วยเพราะการปล่อยที่จุดต่างๆอย่างถ้วนทั่วย่อมท้า
ให้การแพร่เกิดขึ้ได้ดีกว่าละลายได้มากกว่า
4.ผลการเปรียบเทียบความคงทนของปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมออกซิเจน 30 นาที
แตกต่างกัน เมื่อเกิดการละลายแล้วท้าให้อ๊อกซิเจนอยู่ในน้้า
ได้นานขึ้น ซึ่งมีข้อดีท้าให้ไม่จ้าเป็นต้องเปิดไว้ตลอดเวลาซึ่ง
เป็นการลดการสิ้นเปลือง ลดการใช้พลังงานโดยไม่ต้องเปิดไว้
ตลอดและคู่ที่แตกต่างกันคือโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้นกับ
สี่เหลี่ยมราบ ปิรามิดกับสี่เหลี่ยมราบ นั่นแสดงว่าการคงอยู่
ของออกซิเจนที่เกิดจากการไล่ระดับความลึกลงไปเรื่อยๆนั้น
ดีกว่าการวางตัวในระดับเดียว เนื่องอย่างท้าให้การการเติม
ออกซิเจนเกิดอย่างต่อเนื่องเพราะการที่ออกซิเจนมีความ
เข้มข้นมากเกินไปน้้าก็ไม่สามารถละลายไว้ได้หมด แต่การ
กระจายไปยังจุดต่างๆนั้นจะท้าให้เกิดการละลายได้ดีกว่า
5.ผลการเปรียบเทียบความคงทนของปริมาณ
ออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้้าที่ใช้รูปแบบของท่อเติม
ออกซิเจนที่มีรูปร่างต่างกันเมื่อหยุดเติมอากาศ
60 นาที
แตกต่างกันและคู่ที่แตกต่างกันคือโครงสร้างแบบยกตัว2ชั้น
กับสี่เหลี่ยมราบ ปิรามิด กับสี่เหลี่ยมราบนั่นแสดงว่าการคง
อยู่ของออกซิเจนที่เกิดจากการไล่ระดับความลึกลงไปเรื่อยๆ
นั้นดีกว่าการวางตัวในระดับเดียว เนื่องอย่างท้าให้การการ
เติมออกซิเจนเกิดอย่างต่อเนื่องเพราะการที่ออกซิเจนมีความ
เข้มข้นมากเกินไปน้้าก็ไม่สามารถละลายไว้ได้หมด แต่การ
กระจายไปยังจุดต่างๆนั้นจะท้าให้เกิดการละลายได้ดีกว่าอัน
นี้เท่ากับเป็นการยืนยันว่าการละลายของออกซิเจนจะเกิดได้

ดีต้องท้าให้เกิดการกระจายให้มากที่สุดและการไล่ระดับ
ความสูงด้วยจะยิ่งท้าให้เกิดการละลายได้ดีของออกซิเจน
หรือกล่าวว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า การเติมออกซิเจนควรเติม
ให้มากจุดและไม่จ้าเป็นต้องให้ในปริมาณมากแต่ค่อยๆปล่อย
จะท้าให้เกิดการละลายได้ดีขึ้นเมื่อเกิดการละลายแล้วท้าให้
อ๊อกซิเจนอยู่ในน้้าได้นานขึ้น ซึ่งมีข้อดีท้าให้ไม่จ้าเป็นต้อง
เปิดไว้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการลดการสิ้นเปลือง ลดการใช้
พลังงานโดยไม่ต้องเปิดไว้ตลอด
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Species Diversity and Abundance of Birds in Mangrove Nature Trail
in Bang Kaew Sub-District, Muang District, Samut Songkhram Province
ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นิธินาถ เจริญโภคราช1 และเพชรพนม จิตมั่น2
ABSTRACT
1
The main objectives of this research were to
study species diversity, feeding behavior, status
and abundance of birds in the research area. The
data were collected by surveying species diversity
and abundance of birds in mangrove nature trail in
Bang Kaew Sub-District, Muang District, Samut
Songkhram Province from May 2014 – April 2015.
The data were analyzed to find out the abundance
of birds. The result indicated that in mangrove
nature trail, there were 9 orders 27 families 66
species of birds. According to their feeding
behavior, there were 21 aquatic, benthic
invertebrate birds, 19 piscivorous birds, 16
insectivorous birds, 5 granivorous birds, 2
frugivorous birds, 1 carnivorous bird and 2
omnivorous birds. For the bird status, there were
29 resident birds, 5 resident and migratory birds
and 32 migratory birds. In terms of their migratory
status there were 5 groups including with 21 shore
birds, 4 sea birds, 4 terrestrial birds, 2 predator
birds and 1 wadering bird. In terms of their
abundance, 7 bird species were in level 5 of bird
abundance, approximately 10.61 % of all bird
species. Therefore, the communities should
cooperate to conserve natural resources and
biodiversity because the birds are indicators of
natural balance and the richness of food chain in
local ecosystem.

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Email: niti718@hotmail.com
2
อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: pnewyork@gmail.com

Keywords: Species Diversity of Birds, Abundance of
Birds, Mangrove nature trail
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความหลากชนิด
ของนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนก และความชุก
ชุมของนกในพื้นที่ ศึกษา การวิจัยครั้งนี้ ใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกั บความหลากชนิด และความชุกชุม
ของนกบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ตาบล
บางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยทาการ
สารวจตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557 - เดือนเมษายน 2558
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชุกชุมของนก ผลการศึกษา พบ
นกจานวน 9 อันดับ 27 วงศ์ 66 ชนิด ด้านอุปนิสัยการหา
กิน สารวจพบกลุ่มนกกินสัตว์น้าและสัตว์หน้าดิน จานวน 21
ชนิด กลุ่มนกกินสัตว์น้าพวกลูกปลาและกุ้งตัวเล็ก จานวน 19
ชนิด กลุ่มนกกินแมลงและหนอน จานวน 16 ชนิด กลุ่มนก
กินเมล็ดพืช จานวน 5 ชนิด กลุ่มนกกินผลไม้ จานวน 2 ชนิด
กลุ่มนกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าและสัตว์อื่นๆ จานวน 1 ชนิด และ
กลุ่มนกกินทั้งพืชและสัตว์ จานวน 2 ชนิด ส่วนสถานภาพ
ของนก มีนกประจาถิ่น จานวน 29 ชนิด นกประจาถิ่นและ
นกอพยพ จานวน 5 ชนิด และนกอพยพ จานวน 32 ชนิด
โดยกลุ่มนกอพยพ จาแนกออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มนกชาย
เลน จานวน 21 ชนิด กลุ่มนกทะเล จานวน 4 ชนิด กลุ่มนก
บก จานวน 4 ชนิด กลุ่มนกล่าเหยื่อ จานวน 2 ชนิด และ
กลุ่มนกลุยน้า จานวน 1 ชนิด ส่วนปริมาณความชุกชุม ใน
ระดับ 5 มีจานวน 7 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของนกที่
สารวจพบทั้งหมด ดังนั้นชุมชนควรร่วมมือกันรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากชนิดของนกไว้ เนื่องจาก
นกเป็นตัวชี้วัดความสมดุลธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งอาหารในระบบนิเวศของท้องถิ่น
คาสาคัญ: ความหลากชนิดของนก, ความชุกชุมของนก,
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
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บทนา
สมุทรสงคราม
เป็นจังหวัดที่มี พื้นที่อยู่ในเขต ที่เป็น
น้าเค็ม น้ากร่อย และน้าจืด หรือ “เมืองสามน้า” โดยมีพื้นที่
ป่าชายเลนอยู่ในบริเวณปากแม่น้าแม่กลองทางด้านฝั่งซ้ายใน
ท้องที่ตาบลบางจะเกร็ง และตาบลบางแก้ว ทางด้านฝั่งขวา
ในพื้นที่ ตาบลคลองโคน และตาบลยี่สาร มีกลุ่มนกในป่าชาย
เลน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นกตีนเทียน นกหัวโตทราย
เล็ก นกกินเปี้ยว เป็นต้น (สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลน,2555) ในพื้นที่ตาบลบางแก้ว มีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้โกงกาง แสม
และอยู่ใกล้พื้นที่ดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ความสาคัญระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่ม
น้าที่มีความสาคัญในระดับนานาชาติ หรือ Ramsar site
(Ramsar.org : 20015) ซึ่งมีลักษณะเป็นดอนทรายขี้เป็ด ที่
เป็นตะกอนของแม่น้าหลายสายไหลลงมารวมทับถมกัน จึงมี
ลักษณะเป็นทรายนุ่ม ละเอียด มีสีดาโคลน เป็นแหล่งอาหาร
ของปลาและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าดิน รวมทั้งเป็น
แหล่งอาหารของนกชายเลน ที่บินอพยพมาพักหาอาหารใน
พื้นที่แห่งนี้ทุกปี เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเส้นทางการ
บินอพยพเอเซียตะวันออก - ออสเตรเลีย ( East AsiaAustralasian Flyway: EAAF) ในทุกฤดูหนาวราวเดือน
ตุลาคมถึงพฤษภาคม จึงมีนกหลายแสนตัวอพยพข้าม
มหาสมุทรและแผ่นดินใหญ่เป็นระยะทางไกลหลายพัน
กิโลเมตร เข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่ม
น้าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่มีความปลอดภัยสาหรับนกอพยพ
อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์
นกจึง
เปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชีวภาพ บริเวณใดที่มีนกอพยพอาศัยหากินอยู่เป็นจานวน
มาก ย่อมหมายถึงพื้นที่นั้น มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งยัง
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
ด้วย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,
2553)
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ตาบลบางแก้ว ยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา และ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาธรรมชาติของ
ป่าชายเลน สัมผัสกับธรรมชาติด้วยตนเอง และร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน ด้วย สาเหตุที่กล่าวมา ข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึง ความสาคัญที่ ต้องทาการศึกษา ความหลากชนิด
และความชุกชุมของนก บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ตาบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ จะทาให้ได้ทราบถึงความหลากชนิด และความชุกชุม
ของนก เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูล ทรัพยากรชนิดนกในแต่ละปี
เพื่อใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน พื้นที่ป่าชายเลน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและชุมชน ได้มีความรู้
ความเข้าใจนกประจาถิ่นและนกอพยพ รวมทั้งร่วมกันรักษา
สภาพแวดล้อม ของระบบนิเวศ ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งที่นก
เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อหากินอาหาร ทารังวางไข่ เลี้ยง
ลูก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
คือ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษา ความหลาก ชนิด ของนก อุปนิสัยการหากิน
สถานภาพของนก และความชุกชุมของนกในพื้นที่ศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
1. สารวจสภาพแวดล้อมของพื้นทีป่ ่าชายเลนในเส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง
2 กิโลเมตร

รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2. สารวจชนิด ของนก โดยใช้กล้องส่ องทางไกลแบบ 2
ตา กล้องถ่ายรูป และจาแนกนกที่พบตามหนังสือ A Guide
to the Birds of Thailand โดย Boonsong Lekagul และ
Philip D. Round (1991) หนังสือ A Field Guide to the

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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Birds of Thailand and South-East Asia โดย Graig
Robson (2008) และบัญชีรายชื่อนก (Checklist) ของ
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ( 2555)
โดยทาการสารวจ ในช่วงเช้าและบ่ายตั้งแต่เดือน พฤษภาคม
2557 - เดือนเมษายน 2558 เดือนละ 1 วัน
3. เก็บข้อมูลจานวนประชากรนกแต่ละชนิด
4. ศึกษาอุปนิสัยการหากินอาหาร และสถานภาพของนก
โดยใช้แนวทางของโอภาส ขอบเขตต์ , (2527) ซึ่งจัด
สถานภาพของนกตามช่วงเวลาการปรากฏตัวในรอบปี
ประกอบด้วย นกประจาถิ่น นกอพยพ และ นกประจาถิ่น
และนกอพยพ
5. วิเคราะห์ปริมาณความชุกชุมของชนิดนก โดยวิธีของ
Pettingill (1969)
ร้อยละความชุกชุม = จานวนครั้งที่พบชนิดนก x 100
------------------------------------จานวนครั้งทั้งหมดที่ทาการสารวจ
ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งระดับความชุกชุมออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก (abundant)
พบในอัตราร้อยละ 90-100
ระดับ 4 นกที่พบบ่อย (common)
พบในอัตราร้อยละ 65-89
ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (moderately common)
พบในอัตราร้อยละ 31-64
ระดับ 2 นกที่พบน้อย (uncommon)
พบในอัตราร้อยละ
10-30
ระดับ 1 นกที่ได้ยาก (rare)
พบในอัตราร้อยละ
<10
6. การรวบรวมผลการศึกษาภาคสนามและการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสารวจ
7. สรุปผลและรายงานผล

จานวน 7 ชนิด โดยในเดือนเมษายน พบชนิดนกมากที่สุด
38 ชนิด รองลงมาคือเดือนธันวาคม พบ 36 ชนิด เนื่องด้วย
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาอพยพของนกชายเลน ดังแสดง
ในรูปที่ 2 ส่วนชนิดนกที่พบทุกเดือน มีจานวน 5 ชนิด คือ
นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกินเปี้ยว นกตีนเทียน
นกกาน้าเล็ก เป็นต้น
จำนวนชนดน (ชนด)
30
25
20
15
10
5
0

26
17
7

3

6

3

2

1

1

อันดับ

รูปที่ 2 อันดับ (Order) นกบริเวณเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
จำนวนชนดน
(ชนด)

40
30
20

10

27
20
11

38

36

26

17

22

29 27
20

8

0

ดือน

รูปที่ 3 ชนิดนกที่พบในเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปา่ ชายเลน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

2. ด้านอุปนิสัยการหากิน ประกอบด้วย กลุ่มนกกินสัตว์
น้าและสัตว์หน้าดินเป็นหลัก จานวน 21 ชนิด ได้แก่ นกทะเล
ขาแดง นกทะเลขาเขียวธรรมดา นกปากแอ่นหางดา นกปาก
ผลการวิจัย
แอ่นหางลาย นกอีก๋อยใหญ่ นกอีก๋อยเล็ก นกชายเลนปาก
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. ในพื้นที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ตาบล โค้ง นกพลิกหิน นกตีนเหลือง นกหัวโตทรายเล็ก นกสติ้นท์
บางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครา ม พบนกทั้งสิ้น คอแดง นกหัวโตเล็กขาเหลือง เป็นต้น กลุ่มนกกิน สัตว์น้า
จานวน 66 ชนิด แยกตามหลักอนุกรมวิธานได้ 9 อันดับ 27 พวกลูกปลาและกุ้งตัวเล็กเป็นหลัก จานวน 19 ชนิด ได้แก่
วงศ์ 66 ชนิด โดยอันดับที่มีความหลากชนิดของนกมากที่สุด นกยางกรอกพันธุ์ จีน นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย
คือ ORDER CHARADRIIFORMES มีจานวน 26 ชนิด ดัง นกกระสานวล นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวล
แสดงในรูปที่ 2 ส่วนวงศ์ที่มีความหลากชนิดของนกมากที่สุด ธรรมดา นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก นกนางนวลแกลบ
คือ วงศ์นกชายเลนและนกปากซ่อม (Scolopacidae) มี แคสเปียน นกกะเต็นน้อยธรรมดา นกกะเต็นหัวดา เหยี่ยว
จานวน 15 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์นกยาง (Ardeidae) มี ออสเปร เป็นต้น กลุ่มนกกินแมลงและหนอนเป็นหลัก
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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จานวน 16 ชนิด ได้แก่ นกโกงกางหัวโต นกอีแพรดแถบอก common) มากที่สุด จานวน 19 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 28.79
ดา นกกระจ้อยป่าโกงกาง นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกแซงแซว ของนกที่สารวจพบทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 5
สีเทา นก แว่นตาขาวสีทอง เป็นต้น กลุ่มนกกินเมล็ดพืช
เป็นหลัก จานวน 5 ชนิด ได้แก่ นกเขาใหญ่ นกเขาชวา ตารางที่ 1 ระดับความชุกชุมชนิดและร้อยละของนกที่พบ
บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
นกกระติ๊ดขี้หมู เป็นต้น กลุ่มนกกินผลไม้เป็นหลัก จานวน 2
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
ชนิด คือ นกเปล้าคอสีม่วง และนกเขาเปล้า กลุ่มนกกินสัตว์
สมุทรสงคราม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ครึ่งบกครึ่งน้าและสัตว์อื่น ๆ เป็นหลัก จานวน 1 ชนิด คือ
เดือนเมษายน 2558
นกอีเสือสีน้าตาล และกลุ่มนกกินทั้งพืชและสัตว์เป็นหลัก
จานวน 2 ชนิด คือ นกกระแตแต้แว๊ด และ นกกวัก
3. ด้านสถานภาพของนก พบมีนกประจาถิ่น จานวน 29
ระดับความ
จานวน
ร้อยละของจานวนชนิดนก
ชนิด นกประจาถิ่นและนกอพยพ จานวน 5 ชนิด และนก
ชุกชุม
ชนิดนก
อพยพ จานวน 32 ชนิด ในการสารวจครั้งนี้ พบนกอีก๋อย
5
7
10.61
ใหญ่ซึ่งตามบัญชีรายชื่อสายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (IUCN Red
4
9
13.64
List of Threatened Species) ถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้
3
19
28.79
2
17
25.75
ถูกคุกคาม (NT: Near-threatened) ดังแสดงในรูปที่ 4
1
รวม

14
66

21.21
100

จานวนชนิดนก(ชนิด)
20

19

17
14

15
10

รูปที่ 4 นกอีก๋อยใหญ่ ที่พบในพื้นที่ศึกษา
ด้านกลุ่มนกอพยพ จาแนกออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มนก
ชายเลน (Shore Bird) จานวน 21 ชนิด ได้แก่ นกพลิกหิน
นกทะเลขาแดง นกทะเลขาเขียวธรรมดา นกปากแอ่นหางดา
นกปากแอ่นหางลาย นกอีก๋อยใหญ่ นกอีก๋อยเล็ก นกชายเลน
ปากโค้ง นกตีนเหลือง นกหัวโตทรายเล็ก นกสติ้นท์คอแดง
นกหัวโตเล็กขาเหลือง เป็นต้น กลุ่มนกทะเล ( Sea Bird)
จานวน 4 ชนิด คือ นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวล
ธรรมดา นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก และนกนางนวลแกลบ
แคสเปียน กลุ่มนกบก ( Terrestrial Bird) จานวน 4 ชนิด
คือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา นกกะเต็นหัวดา นกอีเสือสี
น้าตาล นกกระจิ๊ดธรรมดา กลุ่มนกล่าเหยื่อ ( Raptor)
จานวน 2 ชนิด คือ เหยี่ยวออสเปร และเหยี่ยวหูดา และ
กลุ่มนกลุยน้า ( Wandering Bird) จานวน 1 ชนิด คือ นก
ยางกรอกพันธุ์จีน
4. ด้านระดับความชุกชุม พบว่าบริเวณเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ มีความชุกชุม ของนก ในระดับ 5 (abundance)
จานวน 7 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของนกที่สารวจพบ
ทั้งหมด คือ นกตีนเทียน นกกินเปี้ยว นกกาน้าเล็ก นกยาง
เปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางโทนน้อย และนกนางนวล
แกลบเคราขาว นกที่มีความชุกชุมในระดับ 3 (Moderately

7

9

5
0

ดับ

ดับ

ดับ

ดับ

ดับ

รูปที่ 5 ระดับความชุกชุมของนกที่พบบริเวณเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ พบความหลากชนิดของนกแยกตามหลัก
อนุกรมวิธานได้ 9 อันดับ 27 วงศ์ 66 ชนิด ด้านอุปนิสัยการ
หากิน ประกอบด้วย กลุ่มนกกินสัตว์น้าและสัตว์หน้าดิน กลุ่ม
นกกิน สัตว์น้าพวกลูกปลา กุ้งตัวเล็ก กลุ่มนกกินแมลงและ
หนอน กลุ่มนกกินเมล็ดพืช กลุ่มนกกินผลไม้ กลุ่มนกสัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้าและสัตว์อื่นๆ และกลุ่มนกกินทั้งพืชและสัตว์ ด้าน
สถานภาพของนก สารวจ นกประจาถิ่น จานวน 29 ชนิด
นกประจาถิ่นและนกอพยพ จานวน 5 ชนิด และนกอพยพ
จานวน 32 ชนิด ซึ่งในการประเมินสถานภาพของนกในภาวะ
ถูก คุกคาม โดยยึดแนวทางการกาหนดของ IUCN (1994)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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วิภาพรรณ นาคแพน.(2549). นักสืบชายหาด : คู่มือ
อภิปรายผล
สัตว์และพืชชายหาด. กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์
การศึกษาครั้งนี้ พบนกชายเลนที่อพยพเข้ามาหากิน ใน ชูสิทธิ์ ชูชาติ และคณะ. (2544). รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
พื้นทีห่ าดเลน บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
นิเวศในเขตลุ่มแม่น้าวาง. เชียงใหม่ : ม.ป.พ.
ตาบล บางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น
ฟิลลิป ดี. ราวด์ และ วิเชียร คงทอง. (2552). นกแหลม
พื้นที่อ่าวไทยตอนในที่นกชายเลนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ใน
ผักเบี้ย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
พื้นที่เพื่อหาอาหาร พบนก ที่ถูกจัดอยู่ในสถานภาพ ใกล้ถูก อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน,สานัก. (2555). พื้นที่ป่าชาย
คุกคาม 1 ชนิดคือนกอีก๋อยใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ (จักรกริช
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พวกแก้ว และ คณะ, 2549) ได้กล่าวเกี่ยวกับนกชายเลน ซึ่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
เป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
หาดเลนบริเวณปากแม่น้าเป็นพื้นที่ที่มีอาหารสมบูรณ์ที่สุด
โอภาส ขอบเขตต์. (2527). ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนก
เราสามารถพบนกอยู่ร่วมกันได้หลากหลายชนิด นกเหล่านี้
ในบึงบระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.
กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยตามหาด จาพวก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
กุ้ง หอย ปู หนอน และไส้เดือนทะเลที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เลน
Boonsong Lekagul & Philip D. Round.( 1991). A
นอกจากนี้ ประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ ในเส้นทางการบินอพยพ
Guide to the Birds of Thailand. Bangkok :
เอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย ( East Asia-Australasian
Saha Karn Bhaet Co. Ltd.
Flyway: EAAF) ในทุกช่วงฤดูอพยพราวเดือนตุลาคมถึง
IUCN. (1994). IUCN Red List Categories. IUCN,
พฤษภาคม จึงมีนกอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยมี
Gland., Switzerland. 13 p.
สาเหตุสาคัญเพื่อหาพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ นกจึง Pettingill. (1969). A Laboratory and Field Manual
เปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากร
of Ornithology. Minnesota : Burgess
ชีวภาพ บริเวณใดที่มีน กอพยพอาศัยหากินอยู่เป็นจานวน
Publication Company.
มาก ย่อมหมายถึงพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งยัง
Robson, Craig. (2008). A Field Guide the Birds of
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
Thailand and South-East Asia. Bangkok :
ด้วย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
, 2553)
Asia Book Co., Ltd.
ดังนั้น การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันรักษาฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อให้ประโยชน์ต่อการเป็น
แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
(ชูสิทธิ์ ชูชาติ และคณะ , 2544) ได้กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ การมีโอกาสได้ใกล้ชิดและได้
ประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรและมีโอกาสที่จะสร้างงาน
และรายได้แก่คนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต บริเวณ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ นาฐานข้อมูลทรัพยากร มาใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในเส้นศึกษาธรรมชาติ และ จัดกิจกรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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Passive System for Increase Indoor Air Quality
การใช้ระบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร
จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา1
ABSTRACT
Experimental research aims to increase
indoor air quality with Passive System. And to
evaluate the indoor air quality.
Research
Methodology,
the
researchers reviewed the relevant literature.
Survey data collected indoor air quality for the
crisis area. Study of using Passive System to
enhance the Indoor Air Quality. With the use of
Natural Ventilation induction technique in
building at appropriate times. The collective
data can be attributed to calculate the ratio
between the plants and areas to improve
together with the placement of the plants and
compared the results in any solutions, are
separated by the case based on the type of
pollution are: 1) reduction the formaldehyde
2) reducing the carbon dioxide. Preliminary
tests showed the carbon dioxide in areas with
an average of 1,062.30 ppm higher than the
benchmark. The best plants can reduce
formaldehyde in the chamber are Golden
Pothos and Spider Plants, while the Dracaenas
and Snake Plants are the best for usable
carbon dioxide reduction.
The research found that in study areas
the 36 Dracaenas were required for reducing
formaldehyde 0.33% or using 27 Golden
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เบอร์โทรศัพท์ 0-2160-1351 e-mail :
jitravadee.ro@ssru.ac.th, website : http://www.fm.fit.ssru.ac.th/

Pothos and Spider plants in the chamber for
reducing formaldehyde 4.32%, while carbon
dioxide reduction was found to be inversely
between quantity of gas in room and number
of plants in room. In other words, the same gas
producing rate, 4 Dracaenas was required in
waiting room, but when the room is expanded.
As a result, the number of plants that
diminished, because of the more volume of
room effect to the gas dilution. It uses fewer
plants to absorb toxins. Furthermore, Snake
Plants are the plants release oxygen at night.
Thus creating a fresh air at night is suitable for
usability in the morning.
Keywords: Passive System, Indoor Air Quality,
Natural Ventilation, Fresh Air, Sick Building
Syndrome
บทคัดย่อ
งานวิจัย เชิงทดลองนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม
คุณภาพอากาศภายในอาคาร ด้วยวิธีธรรมชาติ และเพื่อ
ประเมินผลคุณภาพอากาศภายในอาคาร
วิธีดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง สํารวจเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศในอาคารเพื่อ
หาพื้นที่วิกฤต พร้อมศึกษาการใช้ระบบธรรมชาติมาช่วย
เพิ่มคุณภาพอากาศในอาคาร ด้วยการใช้เทคนิคการ
เหนี่ยวนําลมธรรมชาติมาไหลเวียนภายในอาคารใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม และการนํา พรรณไม้ มาช่วยซับ
สารพิษในพื้นที่ โดยนําผลที่ได้มาประกอบการคํานวนหา
สัดส่วนระหว่างต้นไม้และพื้นที่ปรับปรุง พร้อมจัดวาง
ต้นไม้ชนิดต่างๆโดยเปรียบเทียบผลการแก้ปัญหาเป็น
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กรณีตามชนิดของมลพิษ คือ 1) การลดสาร
ฟอร์ม าลดีไฮด์ 2) การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก
การทดสอบเบื้องพบ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นที่ มี
ค่าเฉลี่ย 1,062.30 ppm สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
พรรณไม้ที่สามารถลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ดีที่สุด คือ พลู
ด่าง/เศรษฐีเรือนใน ในขณะที่ วาสนา ลิ้นมังกร สามารถ
ลดคาร์บอนไดออกไซด์ดีที่สุด
ผลของการวิจัยพบว่า ในพื้นทีก่ รณีศึกษา ต้องใช้
ต้นวาสนา 36 ต้น ลดสารฟอร์มาลดีไฮด์ ได้ 0.33% หรือ
ใช้ต้นพลูด่าง/เศรษฐีเรือนใน 27 ต้น ลดฟอร์มัลดีไฮด์ได้
4.32 % ส่วนการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่ามี
การแปรผกผันกันระหว่าง ปริมาณก๊าซกับปริมาตรห้อง
และปริมาณต้นไม้กับปริมาตรห้อง กล่าวคือ ในปริมาณ
ก๊าซที่ปล่อยเท่ากัน ใช้ต้นวาสนาถึง 4 ต้น ในพื้นที่พัก
คอย แต่เมื่อห้องมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้จํานวนต้นไม้ที่
ใช้กลับลดลง เนื่องจากห้องมีปริมาตรมากขึ้นทําให้ก๊าซ
เจือจางลง จึงใช้ต้นไม้ จํานวนน้อย ก็สามารถดูดสารพิษ
ได้ ส่วนต้นลิ้นมังกร เป็นต้นไม้ที่ปล่อยก๊าซ ออกซิเจนใน
เวลากลางคืน จึงใช้สร้างอากาศดีเพื่อใช้ในช่วงเช้าได้

ศูนย์กลางการติดต่อประสานงานของบุคลากรและ
นักศึกษา ซึ่งแต่ละวันจะมีสารพิษ สะสม อยู่ ในอาคาร
ดังนั้น หากไม่สามารถกําจัดได้ อาจก่อให้ เกิดโรคอาคาร
ป่วยกับผู้ใช้อาคารได้
จากการศึกษาพบว่า อาคารซึ่งเป็นระบบปิด
สารพิษสะสมนอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
ผู้ใช้อาคารจํานวนมากแล้ว ยังมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เกิด
จากการใช้ วัสดุและครุภัณฑ์ ที่มีสารพิษนี้เป็น
ส่วนประกอบในการผลิต อีกทั้งยังพบว่า ผู้ใช้อาคารยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงคุณภาพอากาศใน
อาคาร ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องเกิดการลงทุนที่มากมาย
ผู้วิจัยจึง เล็งเห็น การ ใช้ระบบธรรมชาติมาช่วยเพิ่ม
คุณภาพอากาศในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการนําเรื่องการ
ระบายอากาศตามธรรมชาติ หรือการใช้พรรณไม้ต่างๆที่
มีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารพิษ ในอาคาร เพื่อลดการเกิด
โรคอาคารป่วย

คาสาคัญ : ระบบธรรมชาติ,, คุณภาพอากาศภายใน
อาคาร, การระบายอากาศตามธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ์
, โรคอาคารป่วย

กรอบแนวแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทําการศึกษา รูปแบบและกระบวนการแนวคิด
การ ใช้ระบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศใน
สํานักงาน โดยบูรณาการทั้งด้านสถาปัตยกรรม , ภูมิ
สถาปัตยกรรม และข้อมูลงานวิจัยพรรณไม้ที่ช่วยลด
มลพิษ

บทนา
ปัจจุบันการเติบโตของอาคารสํานักงานใน
ประเทศไทย เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบอาคารที่
สวยงาม แต่การตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ
อากาศภายในอาคารนั้น เจ้าของอาคารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอาจให้ความใส่ใจไม่เท่ากัน ซึ่งสาเหตุการเกิด
มลภาวะทางอากาศในอาคารนอกจากพฤติกรรมการใช้
งานอาคารของคนแล้ว ยังเกิดวัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่
ปนเปื้อนสารพิษตั้งแต่ระบบการผลิตอีกด้วย
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา เป็นอาคารราชการที่นอกจากใช้เป็น
สํานักงานของบุคลากรแล้ว พื้นที่ส่วนหนึ่งยังใช้เป็น

การดาเนินงาน
ผู้วิจัยมีแผนการดําเนินงานรวบรวมข้อมูลทั้ง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการสํารวจภาคสนามเพื่อ
การศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย สําหรับการ
ดําเนินการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล จะ ทําการศึกษา
เบื้องต้นจากเอกสาร ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงตัวแปร เก็บข้อมูล
คุณภาพอากาศในอาคาร พร้อมศึกษาพรรณไม้ช่วยซับ
สารพิษ เพื่อประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําผลที่ได้มา
ประกอบการคํานวนหาสัดส่วนระหว่างต้นไม้และพื้นที่
ปรับปรุง พร้อมจัดทําแบบแปลนวางต้นไม้ชนิดต่างๆโดย
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เปรียบเทียบผลการแก้ปัญหาเป็นกรณีตามชนิดของ
มลพิษ ซึ่งแต่ละกรณีผู้วิจัยจะแสดงการออกแบบพื้นที่
ข้อสังเกตที่พบ แล้วจัดทํา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ดูและผู้ใช้
อาคาร
พื้นที่ทาการทดสอบ

1. One-Stop service
4. โต๊ะทํางานด้านหลัง
2. บริเวณทางเดิน
5. โต๊ะประชุม
3. โต๊ะทํางานด้านทางเข้า 6. บริเวณทางเดินในพื้นที่ทํางาน
ภาพที่ 1 แปลนแสดงจุดตรวจชั้นที1่ พื้นที่สํานักงาน และOneStop service จํานวน 6 จุด
ตารางที่ 1 ข้อมูลเฉลี่ยการวัดค่า CO2, อุณหภูม,ิ ความชื้น ใน
พื้นที่ทดสอบ
พื้นที่
คาร์บอนไดออกไ อุณหภูมิ ความชื้น
ทดสอบ
ซด์เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
One stop
1,108
25.5
49.91
service
สํานักงาน
1,062.30
25.2
57.3

ผลการวิเคราะห์ส่วน One-Stop Service
คุณภาพอากาศภายในอาคารมีค่า
คาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ,062.30 ppm โดยเฉพาะ
พื้นที่ประชาสัมพันธ์และส่วนพักคอย มีถึง 1 ,108 ppm
และส่วนอื่นๆรวม 1 ,016.60 ppm ซึ่งตามเกณฑ์
มาตรฐานจะต้องมีค่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่
เหมาะสมแก่การอยู่รอดของมนุษย์ภายในอาคาร 1,0001,200ppm ส่วนภายนอกอาคาร อยู่ที่ 300-500 ppm
(ASHRAE Standard 62.1-2013) จากการจัดทํา

แบบสอบถาม พบว่า 65% ของผู้ใช้อาคารเกิดอาการ
เจ็บป่วยจากระบบทางเดินหายใจ
ผลการวิเคราะห์ส่วนพื้นที่สานักงาน
ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยที่วัดในส่วนนี้ 5 จุด
สารพิษที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆภายในสํานักงาน เช่น
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องส่งเอกสาร
รวมไปถึงฝุ่นละอองที่พัดผ่านเข้ามาสู่บริเวณโต๊ะทํางาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,062.30 ppm และจากแบบสอบถาม
พบว่า ปัญหาแสงสว่างที่มาจากจอภาพคอมพิวเตอร์อยู่
65% ของเจ้าหน้าที่ภายในอาคาร
แนวคิดการใช้ระบบธรรมชาติ
แนวคิดนี้ คือการใช้ การระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติ (Natural Ventilation) คือ การใช้การไหล
ของอากาศ บริสุทธิ์ ( Fresh Air) ผ่านทางช่องเปิด
หน้าต่างประตูและช่องเปิดของเปลือกอาคาร เป็นการใช้
แรงดันอากาศที่แตกต่าง กัน ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์
สร้างขึ้น โดยอาศัย คุณสมบัติของอากาศเย็นจาก
ภายนอก ดันอากาศร้อนภายในอาคารให้ลอยตัวขึ้นสู่ที่
สูง (Stack effect)

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างการใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ
(ซ้าย) มาประยุกต์ใช้กับอาคารสํานักงานอธิการบดี(ขวา)

จากภาพที่ 1 พื้นที่สํานักงานจะต่อเนื่องกับ
โถงบันไดภายนอก เราจะใช้ประโยชน์ในช่วงเช้าก่อนทํา
การ เปิดรับอากาศบริสุทธ์ซึ่งยังมีความเย็น มาไหลเวียน
ในอาคาร โดยมีจุดปลายให้อากาศร้อนที่มีมลพิษตกค้าง
ภายในอาคารไหลออกไปที่ชั้นบนสุดของโถงบันได
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กรณีที่ 1 การลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ จากเฟอร์นิเจอร์
แนวคิดการออกแบบจัดวางพรรณไม้
สํานักงาน แบ่งเป็น 2 กรณี 2 แนวคิด คือ
นอกจากจะพิจารณาจากคุณสมบัติของการดูด
-กรณีใช้ไม้กระถางพุ่มกลาง วางบนพื้น
ซับสารพิษของพืชแล้ว ยังต้องคํานึงถึงขนาดของทรงพุ่ม
ด้วย เนื่องจากสํานักงานมีทั้งพื้นที่ประชาสัมพันธ์-พัก
คอย และพื้นที่ทํางาน ชนิด พรรณไม้ที่จัดวางควร
พิจารณาพฤติกรรมการใช้สอยอาคารร่วมด้วย บางพื้นที่
อาจวางกระถางตั้งพื้นได้ แต่บางพื้นที่อาจใช้ ตั้ง บน ตู้
เอกสาร และตั้งบนโต๊ะทํางานเจ้าหน้าที่ ดังนั้นพรรณไม้
ที่เลือกใช้จะเป็นไม้พุ่มกลาง ไม้พุ่มเตี้ย และไม้เลื้อยที่มี
คุณสมบัติการดูดซับสารพิษจํานวนต้นที่ต้องการตามการ
คํานวนให้มากที่สุด
ภาพที่ 5 การจัดวางไม้กระถางพุ่มกลางเพื่อลด
สารฟอร์มัลดีไฮต์

วาสนา จํานวนที่ใช้ 36 ต้น

ภาพที่ 3 ประเภทพรรณไม้กระถางพุ่มกลางวางบนพื้นสํานักงาน

แนวคิด ที่1 ต้นไม้ 2.4 ต้น / ตร.ม ลดฟอร์มัลดี
ไฮด์ ได้11% (Peter Dingler)
ต้นไม้ 1 ต้น ลดฟอร์มัลดีไฮด์ ได้ = 4.58 %
ดังนั้น พื้นที่ทดสอบ 499.50 ตร.ม /ต้นไม้ 1
ต้น ลดฟอร์มัลดีไฮด์ ได้ = 0.009 %
หาก ผู้วิจัยทําการจัดวางต้นไม้ตามความ
เหมาะสม โดยเลือกใช้ ต้นวาสนา หรือ หมากเหลือง
หรือ ปาล์มไผ่ จัดวางเต็ม พื้น ที่ จํานวน 36 ต้น ลดสาร
ฟอร์มัลดีไฮต์ได้เพียง 0.33 % ได้
-กรณีใช้ไม้กระถางพุ่มเตี้ย วางบนโต๊ะทุกตัว

ภาพที่ 4 ประเภทพรรณไม้กระถางพุ่มเตี้ยวางบนโต๊ะทํางาน

ผลการดาเนินงาน
จากการคํานวนหา สัดส่วนระหว่างต้นไม้และ
พื้นที่ปรับปรุง ที่เหมาะสมกับการลดสารพิษชนิดต่างๆ
สามารถแสดงผลการนําไปใช้ได้ 2 กรณีดังนี้

ภาพที่ 6 การจัดวางไม้กระถางพุ่มเตี้ยเพื่อลดสารฟอร์มาดิไฮด์
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แนวคิดที่ 2 ต้นพลูด่าง/เศรษฐีเรือนใน จํานวน
15 ต้น /167 ตร.ม. ลดสารฟอร์มัลดีไฮต์ 80 % และ
เพิ่มคุณภาพอากาศได้ (B.C. Wolverton,1989)
1 ตร.ม. ใช้ต้นไม้ = 0.09 ต้น ≈ 1
ต้นพลูด่าง/เศรษฐีเรือนใน 1 ต้น / ตร.ม ลด
สารฟอร์มัลดีไฮด์ลง = 80%
พลูด่าง/เศรษฐีเรือนใน 1 ต้น / 499.50 ตร.ม
ลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ลง = 0.16 %
หากผู้วิจัยทําการจัดวางพลูด่าง หรือ เศรษฐีเรือน
ใน จํานวน 27 ต้น จะลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ลงได้ 4.32 %
กรณีที่ 2 การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
-กรณีใช้ไม้กระถางพุ่มกลาง , ไม้กระถางพุ่ม
กลาง + ไม้พุ่มเตี้ย

ภาพที่ 7 การจัดวางไม้กระถางพุ่มกลาง-พุ่มเตี้ยเพื่อลดสารพิษ
และได้ความสวยงาม

การออกแบบจะใช้ วาสนา จํานวน 16 ต้น จั๋ง
จํานวน 3 ต้น ลิ้นมังกร จํานวน 8 กอ/กอละ 6 ต้น
รวม 48 ต้น รวมต้นไม้ทั้งหมด 78 ต้น แบ่งเป็น
-พื้นที่ One Stop Service มีค่าCO2 เกิน
มาตรฐานอยู่ 758 ppm ต้องใช้วาสนา 4 ต้น ทั้งนี้
เพื่อความสวยงามสามารถเพิ่มจั๋ง 1 ต้น และลิ้น
มังกร 1 กอ (6 ต้น)
ตัวอย่างการคานวณ
1. พื้นที่ One Stop Service มีพื้นที่ 71.25
ตร.ม. หรือเท่ากับ พื้นที่ 15x4.75xตร.ม. ความสูงจาก
พื้นถึงฝ้าเพดาน 2.5 เมตร มีปริมาณก๊าซ CO2 ภายใน

ห้องเฉลี่ย 1,108 ppm ในสภาพการใช้งานเวลากลางวัน
จะต้องปลูกพืชวาสนากี่ต้นที่ใช้ลดก๊าซ CO2 ให้ได้ 350
ppm ใน 1 วินาที เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายใน
อาคาร
ปริมาตรของห้องที่นํามาคิด = 15x4.75x2.5
= 178.125 ลบ.ม.
ปริมาณก๊าซCO2 ที่ต้องการลด = 1,108- 350
= 758 ppm
เราสามารถนําค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ก๊าซCO2 (ppm/ลบ.ม./วินาที) มาคํานวณหาจํานวน
ปริมาณพืชแต่ละชนิดที่ใช้ลดก๊าซ CO2 ในหนี่งวินาที ได้
ดังนี้
ในเวลากลางวัน อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ก๊าซCO2 = 1.40786 ppm/ลบ.ม./วินาที
ถ้าต้องการลด 758 ppm/s ใน 178.125 ลบ.ม.
ฉะนั้น ต้องการลด 758/178.125 ppm/s ใน 1
ลบ.ม.หรือเท่ากับ 4.256 ppm/s ใน 1 ลบ.ม.
ถ้าปลูกวาสนา 1 ต้น ลดก๊าซ CO2 ได้
1.40786 ppm ใน 1 ลบ.ม.
ต้องปลูกต้นวาสนา อย่างน้อย X ต้น ลดก๊าซ
CO2 4.256 ppm/s ใน 1 ลบ.ม.
1
= X
1.40786
4.256
X
= 3.03 ต้น ≈ 4 ต้น
ดําเนินการในลักษณะเดียวกันจะพบว่า
-พื้นที่สํานักงาน มีค่า CO2 เกินมาตรฐานอยู่
666.60 ppm จะใช้วาสนาอย่างน้อย 1 ต้น แต่
ผู้วิจัยออกแบบ ทั้งนี้เพื่อความสวยงามสามารถเพิ่ม
วาสนา 10 ต้น จั๋ง 2 ต้นใหญ่ และลิ้นมังกร 7 กอ
(42 ต้น)
นอกจากนี้ หากต้อง
การเพิ่มสีสันใน
สภาพแวดล้อม อาจจัดวางวาสนา กระถางเล็ก 2 ต้น
บนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ลิ้นมังกรพันธุ์เล็ก 4 ต้น
บนโต๊ะพักคอย และกล้วยไม้ 2 กระถางบนโต๊ะประชุม
และหลังตู้เตี้ยในสํานักงาน
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ทั้งนี้ จากการคํานวนหาจํานวนต้นไม้เพื่อลด
ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้ง 2 พื้นที่ จะพบว่า จํานวน
ต้นไม้ที่ลดลง ในพื้นที่สํานักงาน เป็นผลจากค่าก๊าซ CO2
ที่ได้ มีการแปรผกผันกันระหว่างปริมาณก๊าซ กับ
ปริมาตรห้องและปริมาณต้นไม้ กับปริมาตรห้องกล่าวคือ
ในปริมาณก๊าซ CO2 ที่ปล่อยเท่ากัน เมื่อห้องมีขนาด
ใหญ่ขึ้น ส่งผลจํานวนต้นไม้ที่ใช้กลับลดลง เนื่องจาก
เมื่อห้องมีปริมาตรใหญ่ขึ้น จะทําให้ก๊าซเจือจางลง ทําให้
ใช้ต้นไม้น้อยต้น ก็สามารถดูดสารพิษได้
กรณีการเลือกใช้ต้นลิ้นมังกร เป็นต้นไม้ที่
ต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วปลดปล่อยก๊าซ
ออกซิเจนในเวลากลางคืน ดังนั้น พืชชนิดนี้ถึงแม้ว่า
ประสิทธิภาพในการดูดก๊าซ CO2 ในเวลากลางวันจะให้
ประสิทธิภาพไม่ดีนัก แต่เราจะได้อากาศดี( Fresh Air)
แทนที่เพื่อสําหรับใช้ในช่วงเช้า
นอกจากนี้ ในการลดรังสีจากคอมพิวเตอร์ เรา
สามารถใช้พืชตระกูลแคตตัส หรือกระบองเพชรที่มี
คุณสมบัติดังกล่าว จัดวางเสริมเข้าไปได้ตามความ
เหมาะสม
การสรุปผล
การทดสอบทุกกรณี เพื่อ ลดสารฟอร์มัลดีไฮด์
ที่ระเหยออกมาพบว่า ทําได้ยาก หากภายในห้องมี
แหล่งกําเนิดมากมาย ต้องใช้พรรณไม้จํานวนมาก และ
ต้องจัดวางให้อยู่ใกล้แหล่งกําเนิดให้มากที่สุด ส่วนการ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถทําได้หลายกรณี ทั้ง
ใช้ต้นไม้ช่วยทั้งกลางวัน-กลางคืน มากน้อยตาม
คุณสมบัติของพืชพรรณ พื้นที่ผิวใบในการช่วยดูด
สารพิษ และการใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร
วิจารณ์
การทดสอบดังกล่าว เป็นเพียงการช่วยลด
สารพิษ เพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพียงบางส่วน
เท่านั้น แต่เราจะได้สภาพแวดล้อมในอาคารที่ดีขึ้นเป็น
การเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนั้นควรพิจารณา
ถึง ต้นตอของสารพิษเกิดจากคน และวัสดุอุปกรณ์ที่
คัดเลือกมาใช้ รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานในอาคารที่ผิด

วิธี ผู้ดูแลอาคารควรให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ใช้อาคารทั้ง
ในส่วนบุคลากร และแม่บ้านสํานักงาน รวมถึงจัดทํา
แผน หรือคู่มือการบํารุงรักษา
การอภิปลายผล
วิธีใช้การเหนี่ยวนําลมธรรมชาติเข้ามา
หมุนเวียนภายในอาคารเพื่อไล่อากาศเสีย โดยนํา
หลักการอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง สามารถใช้ได้ดีเมื่อ
พิจารณาจากรูปทรงของอาคาร ดังนั้น สิ่งที่พิจารณาถัด
มา คือ พรรณไม้สามารถช่วยดูดซับสารพิษในอาคาร ซึ่ง
พบว่ายังคงเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ พรรณไม้สามารถ
ช่วยดูดซับสารพิษในอาคารได้ แต่ในปัจจุบันงานวิจัย
พรรณไม้ดูดซับสารพิษ ยังมีผลการทดสอบพืชเป็น
ตัวเลขเพื่อใช้อ้างอิงชัดเจนมีน้อย เนื่องจากการเลือกใช้
พรรณไม้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤษศาสตร์เป็นส่วน
ร่วมในการวิจัย ผลทดสอบระบุเพียงจํานวนต้น แต่หาก
วิเคราะห์ชัดเจนต้องพิจารณาถึงพื้นที่ผิวใบประกอบ
ดังนั้น ในการใช้เทคนิคนี้ประกอบการตกแต่ง
สถาปัตยกรรมภายใน นอกจากความสวยงาม
ผู้ออกแบบควรต้องมีความรู้ในด้านภูมิสถาปัตยกรรม
เพื่อเข้าใจลักษณะพืช และการบํารุงรักษา เพื่อให้พรรณ
ไม้ที่จัดวางตอบสนองต่อการใช้สอยในอาคารได้ดี ง่าย
ต่อการดูแลบํารุงรักษา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในอาคารให้น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. สามารถนําแนวทางการใช้ระบบธรรมชาติเ พิ่ม
คุณภาพอากาศ ในอาคาร โดยใช้การเหนี่ยวนําลม
ธรรมชาติเข้ามาหมุนเวียนในอาคารยามเช้า รวมถึงการ
ใช้ พรรณไม้ประดับลดสารพิษภายใน อาคาร นี้ไปใช้ กับ
อาคารอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศแก่ผู้ใช้อาคาร
2. ควรสร้างทัศนคติให้ผู้ใช้ เปลี่ยนมาใช้ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์สํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การกั้นห้องเพื่อแยกพื้นที่ส่วนทํางาน กับพื้นที่อุปกรณ์
สํานักงานที่ปล่อยสารพิษเป็นละอองในบรรยากาศ เช่น
เครื่องถ่ายเอกสารออกจากกันให้ชัดเจน
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3. การทํา ความสะอาด-ฆ่าเชื้อในพื้นที่ ควร
หลีกเลี่ยงการใช้น้ํายาที่มีส่วนผสมของสารฟอร์มัลดีไฮด์
โดยใช้สารอื่นที่มีพิษน้อยกว่ามาทดแทน เช่น ใช้สาร
กลูตาราลดีไฮด์ ( Glutaraldehyde) ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกา ( U.S Environmental Protection
Agency -EPA) แทน
4. เนื่องจากการปลูกพืชในอาคารการควบคุม
ความชื้นจะทําได้ยาก อาจมีเชื้อราเกิดขึ้นได้ ควร ติดตั้ง
เครื่องลดความชื้น (dehumidifiers) เพื่อรักษาอุณหภูมิ
ในระดับปานกลาง และลดระดับความชื้น และเลือกใช้
ระบบกรองและฟอกอากาศในระบบปรับอากาศ อาจ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะช่วยในการสร้างและ
ควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมได้
5. เพื่อความยั่งยืน ผู้ดูแลอาคารควรจัดทําแผน
หรือคู่มือการบํารุงรักษาอาคาร ทั้งในส่วนงานระบบ
อาคาร และการดูแลบํารุงรักษาพรรณไม้แก่หน่วยงาน
รวมถึงสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยเงียบจาก
สารพิษในอากาศแก่ผู้ใช้อาคารทุกฝ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเฝ้าระวัง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคคลากรทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลวิจัย และขอขอบพระคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Evaluation of Greenhouse Gas Emission in Office of the Dean,
Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากองค์ประกอบและกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาณัติ ต๊ะปินตา1 และสุมิตรา พรหมขุนทอง 2
1

ABSTRACT
This research aimed to study composition
and activities related to greenhouse gas emission
and also to investigate the amount of greenhouse
gas released from Office of the Dean, Faculty of
Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat
University. Data were collected daily for 6 months
from October 2014 to March 2015 to cover 5
activities including the use of electricity, tap water,
white paper, and the amount of wastes generated
in the office together with the consumption of fuel
by the office’s vehicle. Those data were then
calculated in terms of carbon footprint to figure
out the amount of greenhouse gas released. Result
indicated that the emission of greenhouse gas by
waste generation had the highest amount at
432.332 kg CO2e/unit/month by average whereas
the emission by the rest of activities had lower
amounts at the average of 161.6363, 78.0198,
45.7452 and 20.9916 kgCO2e/unit/month for the
use of electricity, fuel consumption, white paper
and tap water, respectively.
Keywords: Greenhouse gas, Carbon footprint,
Calculation of greenhouse gas emission
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เทคโนโลยี และศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อย
จากสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
การคานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ระยะเวลาใน
การศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ.
2558 ทาการเก็บข้อมูลทุกวันตลอดระยะเวลา 6 เดือน โดย
แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า
น้าประปา และกระดาษภายในสานักงานคณบดี รวมทั้งการ
ใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากการใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะฯ
และการเกิดขยะภายในสานักงาน จากนั้นนาข้อมูลดังกล่าว
มาคานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อระบุถึงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในสานักงานคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลจากการวิจัยพบว่า ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยในภาพรวม
พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะมีปริมาณสูงสุดใน
ทุกๆ เดือน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 432.332
kgCO2 e/
หน่วย/เดือน รองลงมาคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้ไฟฟ้า การใช้รถ และการใช้กระดาษ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 161.6363 , 78.0198 และ 45.7452 kgCO2e/
หน่วย/เดือน ตามลาดับ ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดจากการใช้น้าประปาพบว่ามีปริมาณต่าสุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 20.9916 kg CO2e/หน่วย/เดือน
คาสาคัญ : ก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, การ
คานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บทนา
ปัจจุบันปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ปัญหาหนึ่งคือปัญหาภาวะโลกร้อน ( Global warming) ที่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิโลกให้สูงขึ้นทุก
ขณะ โดยที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีความเห็นที่สอดคล้องกัน
และระบุสาเหตุหลักว่า เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยการกระทาของมนุษย์ ทั้งนี้ภาวะโลกร้อนมีผลมาจากการ
สะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ส่งผลทาให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate change) ในที่สุด โดยมี
การระบุว่าภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
คือภาคพลังงาน รองลงมาคือภาคการเกษตร
ภาค
กระบวนการอุตสาหกรรม และภาคของเสีย ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาคส่วนที่อยู่ในรูปแบบของสถานศึกษา
จะไม่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเกิดภาวะโลกร้อน แต่ภายใน
สถานศึกษาเองก็มีการดาเนินการและกิจกรรมหลายประการ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน
ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาประเทศหนึ่ง
ที่มีรายงานว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศ
ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องถูกจากัดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหากไม่สามารถดาเนินมาตรการใดๆ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ ประเทศไทยจะต้อง
เสียค่าปรับจานวนมหาศาลตามที่ระบุไว้ในพิธีสารเกียวโต
ถึงแม้ว่าพิธีสารเกียวโตกาลังจะหมดอายุสัญญาในการต่อ
สัญญาครั้งที่ 2 ลงในปี พ.ศ. 2563 ก็ตาม (พรศิริ สุพัฒน์ ,
2553) แต่จากสถานการณ์โลกร้อนอันเนื่องมาจากทั่วโลกมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ย่อมต้อง
มีการออกมาตรการใดมาตรการหนึ่งขึ้นมาเพื่อยับยั้งปัญหาที่
จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลกและมวลมนุษยชาติอย่าง
แน่นอน ทั้งนี้เพราะนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวนี้ต่างทราบดีถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและ
การดาเนินชีวิต หากยังไม่มีมาตรการใดๆในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์โดยตรงได้รับรู้และตระหนักดีถึงผลกระทบจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิ
ของโลกที่สูงขึ้นและฤดูกาลมีความแปรปรวนไปเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น
กว่าปกติ กระทบต่อระบบนิเวศ การผลิตอาหาร วิถีชีวิต
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น จึงกาหนดให้ทาการวิจัยเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ปฏิบัติงานภายในสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และระบุถึงวิธีการการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากอาคารที่เป็นรูปธรรม อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
และเป็นเครื่องยืนยันแก่หน่วยงานหรืออาคารอื่นๆ ที่มีบริบท

ใกล้เคียงกัน ทั้งยังส่งผลให้เป็นหน่วยงานนาร่องในการ
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงประจักษ์ ให้หน่วยงานใน
กากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตระหนักและเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมดาเนินการในแนวทางเดียวกันในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและกิจกรรมใน
การปฏิบัติงานที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน
สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2. เพื่อศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูก
ปล่อยจากสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยการคานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินงาน
ออกเป็นข้อๆ ตามลาดับดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสานักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 สารวจและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิซึ่งรวบรวมได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งในแง่ของข้อมูล
ในเชิงทฤษฏี เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนในการดาเนินงาน
วิจัย
2.3 ศึกษาลักษณะทั่วไปภายในสานักงานคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดกลุ่มกิจกรรมการ
ดาเนินงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 5 กลุ่ม
หลัก ดังนี้
2.3.1 ไฟฟ้า คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เพื่อ
กิจกรรมต่างๆ ภายในสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีการติดตั้งมิเตอร์สาหรับวัดปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวแยกต่างหากจากมิเตอร์ส่วนกลางและเก็บ
ข้อมูลเป็นรายวัน (กิโลวัตต์)
2.3.2 น้าประปา คือ ปริมาณน้าประปาที่ใช้
เพื่อกิจกรรมต่างๆ ภายในสานักงานคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการติดตั้งมิเตอร์สาหรับวัด
ปริมาณการใช้น้าดังกล่าวแยกต่างหากจากมิเตอร์ส่วนกลาง
และเก็บข้อมูลเป็นรายวัน (ลิตร)
2.3.3 ของเสีย คือ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมา
ติดต่อกับสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยการเก็บปริมาณขยะชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
(กิโลกรัม)
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2.3.4 การใช้รถ คือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของคณะเพื่อเดินทางไปติดต่อราชการตามสถานที่ต่างๆ โดย
คานวณจากปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นรายเดือน (ลิตร)
2.3.5 อื่นๆ คือ การดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
ดาเนินงานหลักภายในสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อาทิ การถ่ายเอกสาร การใช้ปริ้นเตอร์และ
หมึกพิมพ์ โดยเก็บข้อมูลจากการใช้กระดาษในแต่ละกิจกรรม
เป็นรายวัน (กิโลกรัม)
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม โดยกาหนดพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะภายในสานักงานคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้
ไฟฟ้า น้าประปา การเกิดขยะ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และ
ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ การใช้กระดาษในการถ่ายเอกสาร ปริ้น
เตอร์ที่มีการใช้หมึกพิมพ์ เป็นต้น
2.5 คานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมข้างต้น โดยมีสูตรคานวณดังต่อไปนี้
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ = (ข้อมูลกิจกรรม x ค่าสัมประสิทธิ์ฯ
ของแต่ละกิจกรรม) (kgCO2e/หน่วย)
โดยกาหนดให้
ข้อมูลกิจกรรม หมายถึง ข้อมูลที่เก็บได้จากกิจกรรมต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกิจกรรม หมายถึง ค่าคงที่ของแต่
ละกิจกรรมที่ถูกกาหนดขึ้นและเป็นที่ยอมรับ โดยถูกระบุและ
ขึ้นบัญชีรับรองโดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)
ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและกิจกรรมในการปฏิบัติงานที่
มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานภายใน
สานักงานคณบดีทาให้เกิดผลกรระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งจาแนกออกเป็น 3 ประเภท ( 5 องค์ประกอบ)
ดังนี้
1.1 ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยตรงจากการใช้พลังงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ
ได้แก่ การใช้รถ โดยเกิดจากกิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของคณะฯ ในการเดินทางไปติดต่อราชการตามสถานที่ต่างๆ
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

1.2 ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้อมจากการใช้พลังงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ
ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า โดยเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจานวน 10 กิจกรรมดังต่อไปนี้ การใช้
หลอดไฟ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ไมโครเวฟ กาต้มน้า
ร้อน ตู้กดน้าดื่ม เครื่องปริ้นเตอร์และสแกนเนอร์ และเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ตามลาดับ
1.3 ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ จากการใช้พลังงาน ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบได้แก่ การใช้น้าประปา การใช้กระดาษ และ
การเกิดของเสีย ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนี้คือ
1.3.1 การใช้น้าประปา ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจานวน
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กิจกรรมดังต่อไปนี้คือ การใช้น้าจากอ่างล้างหน้าในห้องสุขา
ชาย/หญิง โถชักโครกและโถปัสสาวะในห้องสุขาชาย โถชัก
โครกในห้องสุขาหญิง และอ่างล้างจานในห้องจัดเตรียม
อาหารว่าง
1.3.2 การใช้กระดาษ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่เกิดจากการใช้กระดาษภายในสานักงานคณบดีใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การใช้กระดาษกับเครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ ตามลาดับ
1.3.3 การเกิดของเสีย ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ทาให้เกิดของเสียหรือขยะภายในสานักงานคณบดี
ได้แก่ ขยะประเภทเศษอาหาร เปลือกผลไม้ ถุงพลาสติก
กล่องโฟม แก้วพลาสติก หลอดและช้อนพลาสติก เป็นต้น
2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจาก
สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการวิจัยการพบว่า องค์ประกอบและ
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 มีจานวน
รวมทั้งสิ้น 4,432.3496 kgCO2e/หน่วย โดยจาแนกออกตาม
ประเภท 1, 2 และ 3 ดังแสดงตามตารางและภาพต่อไปนี้

GHGs (kg CO2e/หน่วย)

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ 1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากกิจกรรม
ทั้ง 3 ประเภท (จาแนกเป็นรายเดือน) ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558

เดือน

พ.ศ.

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแต่ละกิจกรรม
(kg CO2e/หน่วย)
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ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ตุลาคม

2557

101.4015

145.2900

พฤศจิกายน

2557

67.0512

181.4240

ธันวาคม

2557

63.7953

238.6120

มกราคม

2558

74.5014

100.1602

กุมภาพันธ์

2558

79.9414

120.8082

มีนาคม

2558

81.4279

183.5236

468.1187

969.8180

รวม
รวมทั้งหมด

4,432.3496

700
600
500
400
300
200
100
0

มีนาคม่ 3พ.ศ. 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 2,994.4129 kg
ประเภทที
CO2e/หน่วย โดยจาแนกออกตามประเภทของกิจกรรมได้
334.8709
ดังต่อไปนี้
2.3.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อย
482.1473
จากการใช้น้าประปาในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น
125.9497 kg
527.4743
CO2e/หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระหว่างเดือนดังกล่าวคือ 20.9916 kg CO2e/หน่วย/เดือน
634.0749
2.3.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อย
606.3035
จากการใช้กระดาษในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น
274.4712 kg
409.5417
CO2e/หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระหว่างเดือนดังกล่าวคือ 45.7452 kg CO2e/หน่วย/เดือน
2,994.4129
2.3.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อย
จากการเกิดขยะในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น
2,593.992 kg
CO2e/หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระหว่างเดือนดังกล่าวคือ 432.332 kg CO2e/
หน่วย/เดือน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยโดยภาพรวมสรุปได้ว่า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรูปของค่าคาร์บอน
ย
ฟุตพริ้นท์ที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท
ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม
พ.ศ. 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 4,432.3496 kgCO2e/หน่วย
โดยพบว่ากิจกรรมที่ทาให้เกิดขยะ (ประเภทที่ 3) ทาให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดคือ 2,593.9920 kgCO2e/
หน่วย รองลงมาได้แก่กิจกรรมที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า
(ประเภทที่ 2) และกิจกรรมที่เกิดจากการใช้รถ (ประเภทที่
1) ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 969.8180
และ 468.1187 kgCO2e/หน่วย ตามลาดับ ส่วนกิจกรรมที่
ทาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าที่สุดเป็นกิจกรรมที่
เกิดจากการใช้น้าประปา (ประเภทที่ 3) โดยมีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 125.9497 kgCO2e/หน่วย /
เดือน ซึ่งสอดคล้องกับคาอ ธิบายทั่วไป ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), (2554) ที่ระบุว่า
โดยปกติกิจกรรมในองค์กรที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศเกิดจากกิจกรรมประเภท 3 มาก
ที่สุด หากองค์กรนั้นไม่มีการดาเนินการคัดแยกขยะก่อน การ
ทิ้ง รองลงมาจะมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่
2 จากการใช้ไฟฟ้าทั้งนี้เนื่องจากในองค์กรมีการใช้
น

-

ย-

-

-

-

-

ภาพที่ 1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากกิจกรรม
ย่อย 5 ประเภท (จาแนกเป็นรายเดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558
2.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจาก
กิจกรรมประเภทที่ 1 (การใช้รถส่วนกลาง) ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 มีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 468.1187 kgCO2e/หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างเดือนดังกล่าวคือ 78.0198 kg
CO2e/หน่วย/เดือน
2.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจาก
กิจกรรมประเภทที่ 2 (การใช้ไฟฟ้า) ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น
969.8180 kg CO2e/หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกระหว่างเดือนดังกล่าวคือ 161.6363 kg CO2e/
หน่วย/เดือน
2.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจาก
กิจกรรมประเภทที่ 3 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง
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กระแสไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายตลอดช่วง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะใน
ด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นที่ควรจะได้นาไป
พิจารณาเพื่อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโอกาสต่อไป ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายในสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรมีการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาออกไปอย่างน้อย 1ปี เพื่อให้ผล
การศึกษามีความชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้ใน
ระยะเวลาที่กว้างขึ้น
2. ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
อาคาร ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
ความชัดเจนและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
3. เมื่อมีการขยายพื้นที่การศึกษาควรมีการขยาย
การศึกษาองค์ประกอบและกิจกรรมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพื้นที่กว้างขึ้นองค์ประกอบและกิจกรรมที่
ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนก็ย่อมหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ทาให้ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการศึกษาต่อยอดความรู้ไปสู่การค้นหา
แนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะจะ
เป็นประโยชน์สูงสุดของการศึกษาเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกที่
ถูกปลดปล่อยออกจากองค์กร
เอกสารอ้างอิง
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Development of Negative Binomial – Lindley Distribution and Its Application.
การพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามลบ-ลินเลย์และการประยุกต์
ทวีป พรหมอยู่1
ABSTRACT
This study proposes development of
negative binomial –lindley distribution and its
application distribution based on negative binomial
– generalized Lindley distribution. The probability
mass function of random variable for negative
binomial – generalized Lindley which have four
parameters (r,  ,  ,  ). The probability mass
function of negative binomial – generalized Lindley
becomes probability mass function of negative
binomial – Lindley when substituting   1 and
  1 . The probability mass function of negative
binomial – generalized Lindley has the
mathematical properties of negative binomial –
generalized Lindley distribution such as factorial
moments, first - fourth moments, mean, variance,
coefficient of skewness, coefficient of kurtosis,
moment generation function and characteristic
function. Next, comparison of
estimating
parameters for negative binomial – generalized
Lindley distribution with maximum likelihood
method and moment method by using simulation
study. The sample sizes considered are 50, 100, 200
and 500 with repeated 500 times for each
simulation. The simulation study found that
estimating parameters of negative binomial –
generalized Lindley distribution by using moment
method is given mean square error maximum
likelihood method for almost situation. Finally,
application study are used a real data set which
number of injured from the accident on major road
in Nakorn-Phathom province of Thailand in 2012.
The real data are fitted by the Poisson distribution,
ทวีป พรหมอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, กรุงเทพมหานคร โทร 0 2160 1 111 โทรสาร 0 2160 1 010, E-mail :
promyoo_t@hotmail.com

negative binomial distribution and negative
binomial – generalized Lindley distribution by using
the chi-square goodness of fit test. The maximum
likelihood method provides very poor fit for the
Poisson distribution and negative binomial
distribution and acceptable fits for the negative
binomial – generalized Lindley distribution.
Keywords : Negative Binomial –Lindley, Distribution,
Application
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามลบ-ลินเลย์และการประยุกต์
โดยสร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามลบ –
ลินเลย์วางนัยทั่วไป ที่มีพารามิเตอร์ทั้งหมด 4 ตัว (r,  , 
,  ) แต่เมื่อพารามิเตอร์   1 และ   1 จะลดรูปได้
การแจก ทวินามลบ-ลินเลย์ และศึกษาคุณสมบัติเชิง
คณิตศาสตร์ของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงทวินามลบ-ลินเลย์
วางนัยทั่วไป ได้แก่ แฟกทอเรียลโมเมนต์ (Factorial
Moments) โมเมนต์อันดับที่ 1 - 4 (First - Fourth
Moments) ค่าเฉลี่ย (Mean) ความแปรปรวน (Variance)
สัมประสิทธิ์ความเบ้ (Coefficient of Skewness)
สัมประสิทธิ์ความโด่ง (Coefficient of Kurtosis) ฟังก์ชัน
โมเมนต์เวียนบังเกิด (Moment Generation Function)
และฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ (Characteristic Function)
พร้อมทั้งเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการ
แจกแจงทวินามลบ-ลินเลย์วางนัยทั่วไปโดยใช้วิธีภาวะน่าจะ
เป็นสูงสุดและวิธีโมเมนต์ ได้ จาลองข้อมูลตามสถานการณ์ที่
กาหนดโดยใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50,100,200 และ 500
และ ทาการจาลองซ้า 500 ครั้ง พบว่าการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์การแจกแจงทวินามลบ-ลินเลย์วางนัยทั่วไป
ด้วยวิธีโมเมนต์ จะให้ค่าเฉลี่ย กาลังสองน้อยที่สุด (Mean
Square Error) ต่ากว่า วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด ทุกขนาด
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ตัวอย่างเกือบทุกกรณี และได้นาไป ประยุกต์ กับ ข้อมูลจริง
เป็น ข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงของจังหวัดนครปฐม ปี
2555 โดยใช้การ ทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี ที่ใช้ ตัวสถิติ
ทดสอบไคสแควร์ ใช้การแจกแจงปัวซอง การแจกแจงทวินาม
ลบ และ การแจกแจงทวินามลบ -ลินเลย์ วางใน ทั่วไป พบว่า
ข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงทวินามลบ -ลินเลย์ วางใน ทั่วไป
เหมาะสมที่สุด
คาสาคัญ : ทวินามลบ-ลินเลย์, การแจกแจงความน่าจะเป็น,
การประยุกต์
บทนา
การแจกแจงความน่าจะเป็นของแต่ละตัวแปรสุ่มมี
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของการทดลองสุ่มที่ทา
ให้เกิดตัวแปรสุ่มนั้น ๆ เช่น การทดลองที่ตัวแปรสุ่มมีโอกาส
เกิดขึ้นได้เพียง 2 ค่า คือค่าที่ต้องการกับค่าที่ไม่ต้องการด้วย
ความน่าจะเป็นเท่ากับ p และ 1-p ตามลาดับ เรียกว่าการ
ทดลองสุ่มลักษณะนี้ว่าการทดลองเบอร์นูลี ตัวแปรสุ่มที่เกิด
จากการทดลองนี้เรียกว่าตัวแปรสุ่มเบอร์นูลี และเรียกการ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนี้ว่าการแจกแจง
เบอร์นูลีซึ่งเป็นการแจกแจงไม่ต่อเนื่อง หรือ การทดลองที่ตัว
แปรสุ่มมีได้ n ค่าที่แตกต่างกันแต่ละค่ามีความน่าจะเป็น
เท่ากันและเท่ากับ 1/ n แล้วเรียกว่าการทดลองสุ่มลักษณะนี้
ว่าการทดลองสม่าเสมอ(uniform distribution) ตัวแปรสุ่มที่
เกิดจากการทดลองนี้เรียกว่าตัวแปรสุ่มสม่าเสมอ และเรียก
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนี้ว่าการแจกแจง
สม่าเสมอ (uniform distribution) ซึ่งเป็นการแจกแจงไม่
ต่อเนื่อง เป็นต้น การได้มาซึ่งการแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่มลักษณะนี้ถือเป็นการได้มาโดยวิธีสังเกตจากการ
ทดลองสุ่ม นอกจากการได้มาด้วยวิธีการสังเกตจากการ
ทดลองสุ่มโดยตรงแล้วอาจจะได้จากการพัฒนาจากการแจก
แจงความน่าจะเป็นที่มีอยู่แล้วก็ได้ เช่น การแจกแจง
เรขาคณิตได้จากการพัฒนาแจกแจงทวินามลบ (Negative
Binomial Random Variable)การแจกแจงทวินามลบเกิด
จากการผสมระหว่างการแจกแจงปัวซงกับการแจกแจง
แกมมา การแจกแจงลินเลย์วางนัยทั่วไป
(Generalized
Lindley Distribution)ได้จากการพัฒนาการแจกแจงลินเลย์
(Lindley Distribution) การแจกแจงลินเลย์เกิดจากการผสม

ระหว่างการแจกแจงเอกโปเนนเชียลกับการแจกแจงแกมมา
เป็นต้น
การสร้างหรือพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่มเป็นสาระสาคัญในทฤษฎีความน่าจะเป็นที่นัก
คณิตศาสตร์ได้ดาเนินการมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ให้การคานวณความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ในหลากหลายรูปแบบทาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และ
การได้มาซึ่งการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบนี้
ยังแสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเนื้อหาสาระทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นอีกด้วย และการสร้าง
หรือพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มมักจะ
ดาเนินการไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณสมบัติเชิงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่มอีกด้วย ได้แก่ ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่ม (probability function) ฟังก์ชันความน่าจะเป็น
สะสม (cumulative probability function) ค่าเฉลี่ย (mean)
ค่าความแปรปรวน (variance) ค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้
(skewness coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์ความโด่ง (kurtosis
coefficient)
ฟังก์ชันโมเมนต์เวียนบังเกิด (moment
generation function) และฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ
(characteristic function)
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างการแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มขึ้นมาใหม่โดยการผสมกัน
ระหว่างการแจกแจงทวินามลบ (Negative Binomial
Distribution) กับการแจกแจงลินเลย์วางนัยทั่วไป
(Generalized Lindley Distribution) โดยจะเรียกการแจก
แจงแบบใหม่นี้ว่า การแจกแจงทวินามลบ - ลินเลย์วางนัย
ทั่วไป (Negative Binomial – Generalized Lindley
Distribution) นับว่าเป็นการสร้างการแจกแจงแบบไม่
ต่อเนื่องที่สาคัญให้เกิดขึ้นในวงวิชาการคณิตศาสตร์ได้อีกการ
แจกแจงหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
ทวินามลบ - ลินเลย์วางนัยทั่วไป
2.
เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มที่มีการแจกแจงทวินามลบ-ลินเลย์วางนัยทั่วไป
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบทวินามลบ-ลินเลย์วางนัย
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ทั่วไปโดยใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood
method) และวิธีโมเมนต์ (moment method)
4. เพื่อศึกษาการแจกแจงแบบทวินามลบ-ลินเลย์
วางนัยทั่วไปในเชิงประยุกต์กับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง เช่นจานวน
ผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้ป่วย เป็นต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร คือ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ
ไม่ต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่าง คือ การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่มปัวซง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มทวินามลบ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวิ
นามลบ-ลินเลย์ และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มทวินามลบ-ลินเลย์วางนัยทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้ คือโปรแกรมสาเร็จรูป R ในการ
จาลองสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาสาระสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจก
แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
2. ทาการสร้างฟังก์ชันการแจกแจงทวินามลบ -ลิน
เลย์วางนัยทั่วไป พร้อมทั้งประมาณค่าพารามิเตอร์ และ
ประยุกต์กับข้อมูลจริง โดยใช้โปรแกรม R และสร้างโปรแกรม
ขึ้นมาเองมีดังนี้
ตอนที่ 1. วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความน่าจะ
เป็นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบทวินามลบลินเลย์วางนัยทั่วไป ดังต่อไปนี้
- ฟังก์ชันความน่าจะเป็น
- ฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม
- คุณสมบัติสถิติเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้และค่า
สัมประสิทธิ์ความโด่ง เป็นต้น
- ฟังก์ชันโมเมนต์เวียนบังเกิด (moment
generation function) และฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ
- การสร้างค่าตัวแปรสุ่มทวินามลบ-ลินเลย์วาง
นัยทั่วไป
- การทดสอบภาวะรูปสนิทดี โดยใช้สถิติ
ทดสอบไคสแควร์
ตอนที่ 2. ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธิการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ 2 วิธีคือวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
และวิธีโมเมนต์

- จาลองข้อมูลตามสถานการณ์ที่กาหนดโดยใช้
โปรแกรม R ของแต่ละขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ
50,100,200,100 และ 500 โดยทาการจาลองซ้า 500 ครั้งใน
แต่ละสถานการณ์ที่กาหนดและประมาณค่าค่าพารามิเตอร์
โดยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด และวิธีโมเมนต์ของแต่ละ
สถานการณ์
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองระหว่างค่าประมาณกับค่าจริง (Mean
Square Error:MSE)
ตอนที่ 3. วิเคราะห์ข้อมูลจริงกับการแจกแจงทวิ
นามลบ-ลินเลย์วางนัยทั่วไป โดยข้อมูลจริงที่นามาใช้ใน
ประยุกต์ จะทาการวิเคราะห์ดังนี้
- การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
- การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีภาวะน่าจะ
เป็นสูงสุดและวิธีโมเมนต์
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
การแจกแจงทวินามลบ -ลินเลย์วางในทั่วไปโดยวิธิการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ 2 วิธีคือวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
และวิธีโมเมนต์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้จาลองข้อมูลตาม
สถานการณ์ที่กาหนดโดยใช้โปรแกรม R ของแต่ละขนาด
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 50,100,200 และ 500 โดย
ทาการจาลองซ้า 500 ครั้ง และกาหนดค่าพารามิเตอร์ดังนี้
1) 
 4
r 1,θ
 5,α
 2,
2) 
r 3
,θ 6
,α 2
, 5
3) 
 9
r 5,θ
 8,α
 1,
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละสถานการณ์
ที่กาหนด ได้ค่าประมาณพารามิเตอร์โดยวิธีภาวะน่าจะเป็น
สูงสุด และวิธีโมเมนต์ และได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนกาลังสองระหว่างค่าประมาณกับค่าจริง
(Mean Square Error:MSE) ได้ผลดังนี้
1) ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณ และค่า MSE ของวิธี
MLE และ MM ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ r, θ, α, 
ของการแจกแจงทวินามลบ -ลินเลย์วางในทั่วไป เมื่อกาหนด
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 4 พบว่า

r 1,θ
 5,α
 2,
ค่าพารามิเตอร์ r ด้วยวิธี MLE

การประมาณ
จะให้ค่าเฉลี่ยของ
ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับพารามิเตอร์ที่กาหนด
มากกว่าวิธี MM เมื่อมีขนาดตัวอย่างที่ 50 และ 100 แต่เมื่อมี
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 200 และ 500 พบว่า วิธี MM จะให้
ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE เมื่อพิจารณาถึงค่า
MSE จะพบว่าวิธี MLE ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี MM เมื่อมี
ขนาดตัวอย่างที่ 50 และ 100 และ วิธี MM ให้ค่า MSE ต่า
กว่าวิธี MLE เมื่อมีขนาดตัวอย่างที่ 200 และ 500
- การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MLE จะ
ให้ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MM ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MLE ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MM ทุกขนาดตัวอย่าง
- การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MM จะ
ให้ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง
- การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MLE จะ
ให้ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MM ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MLE ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MM ทุกขนาดตัวอย่าง
2) ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณ และค่า MSE ของวิธี
MLE และ MM ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ r, θ, α, 
ของการแจกแจงทวินามลบ -ลินเลย์วางในทั่วไป เมื่อกาหนด

r 3
,θ 6
,α 2
, 5 พบว่า
การประมาณค่าพารามิเตอร์ r ด้วยวิธี MM จะให้
ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE เมื่อมีขนาดตัวอย่างที่
50 และ 100 แต่เมื่อมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 200 และ 500
พบว่า วิธี MLE จะให้ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่
ใกล้เคียงกับพารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี
MM เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE เมื่อมีขนาดตัวอย่างที่ 50 และ 100 และ วิธี MLE ให้

ค่า MSE ต่ากว่าวิธี MM เมื่อมีขนาดตัวอย่างที่ 200 และ
500
การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MM จะให้
ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี MLE จะให้ค่า MSE ที่มี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MM จะ
ให้ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี MLE จะให้ค่า MSE ที่มี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MM จะให้
ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี MLE จะให้ค่า MSE ที่มี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
3) ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณ และค่า MSE ของวิธี
MLE และ MM ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ r, θ, α, 
ของการแจกแจงทวินามลบ -ลินเลย์วางในทั่วไป เมื่อกาหนด
 9 พบว่า

r 5,θ
 8,α
 1,
การประมาณค่าพารามิเตอร์ r ด้วยวิธี MM จะให้
ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี MLE จะให้ค่า MSE ที่มี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MM จะให้
ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี MLE จะให้ค่า MSE ที่มี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
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การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MM จะ
ให้ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี MLE จะให้ค่า MSE ที่มี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
การประมาณค่าพารามิเตอร์  ด้วยวิธี MM จะให้
ค่าเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ
พารามิเตอร์ที่กาหนดมากกว่าวิธี MLE ทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
พิจารณาถึงค่า MSE จะพบว่าวิธี MM ให้ค่า MSE ต่ากว่าวิธี
MLE ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนวิธี MLE จะให้ค่า MSE ที่มี
แนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
การประยุกต์ข้อมูลจริงกับการแจกแจงทวินามลบลินเลย์วางในทั่วไป ได้นาเสนอการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุ
บนถนนทางหลวงของจังหวัดนครปฐม ปี 2555 (กรมขนส่ง
ทางบก, 2556) ซึ่งได้นามาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน
ผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงของจังหวัด
นครปฐม พบว่า ข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนทางหลวางของจังหวัด
นครปฐม ปี 2555 โดยทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี โดยใช้ตัว
สถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า ข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงทวิ
นามลบ-ลินเลย์วางในทั่วไป ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการแจก
แจงแบบทวินามลบ-ลินเลย์วางนัยทั่วไปเป็นดังนี้
 r  x  1  x 

   r  j  ,


f ( x; r ,  , ,  ) 
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 j 0  j 
  r  j 

 1
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3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
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โดยที่   1
4) ความแปรปรวน (Variance)
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5) ค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ (Coefficient of
Skewness)
E ( X 3 )  3E ( X )Var ( X )   E ( X ) 

3

Skewness( X ) 

Var  X  

3/2

โดยที่   3
6) ค่าสัมประสิทธิ์ความโด่ง (Coefficient of
Kurtosis)

E ( X 4 )  4E ( X 3 ) E ( X )  6E( X 2 )  E( X )  3 E( X )
2

Kurtosis( X ) 

โดยที่

Var  X  

4

2
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7) ฟังก์ชันโมเมนต์เวียนบังเกิด (Moment
Generation Function)

M X (t )

 r  x  1  x  x 
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0
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e
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2) โมเมนต์อันดับที่ 1 ถึง 4
โมเมนต์อันดับที่ 1 (First Moment)

   2   2   1       
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 1
 1
 
  1
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โดยที่   3
โมเมนต์อันดับที่ 4 (Fourth Moment)
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โดยที่   2
โมเมนต์อันดับที่ 3 (Third Moment)
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x=0,1,2,…, r,  ,  ,  > 0
คุณสมบัติสถิติเชิงคณิตศาสตร์
1) แฟกทอเรียลโมเมนต์ (Factorial Moments)
อันดับที่ k

  1    1      

    (  1) 1   1 

โดยที่   1
โมเมนต์อันดับที่ 2 (Second Moment)
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x
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Antibacterial Activities of Carissa carandas L. Extracts
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
จันทนา กาญจน์กมล
1

ABSTRACT

The present study was to evaluate the
antibacterial properties from leaf and fruit of
Carissa carandas. The hexane, methanol, ethyl
acetate extracts and fruit juice of Carissa
carandas L. were evaluated against human
pathogens, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Salmonella typhimurium, Klebsiella
pneumoniae and Vibrio cholera by using agar
well diffusion method. The crude plant
extracts demonstrated broad spectrum activity
against all bacteria. The methanol fruit extract
of Carissa carandas L. showed the highest
antibacterial activity. The minimal inhibitory
concentration (MIC) against S. typhimurium was
15.625 mg/ml. The MIC value of methanol fruit
extract against S. aureus, E. coli and K.
pneumoniae was 31.25 mg/ml and the MIC
value against V. cholera was 125 mg/ml. The
results indicate that the hexane extracts
showed
low
antibacterial
activity.
Keywords : antibacterial, human pathogens,
Carissa carandas L.

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ จะศึกษาคุณสมบัติ
การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้าคั้นจากผล และสารสกัด
เฮกเซน เมทานอลและเอทิลอะซิเทตจากใบและผลของ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ จากนั้นนาสารสกัดมาทดสอบกับ
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์ คือ Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Salmonella
typhimurium, Klebsiella pneumonia และ Vibrio
cholera โดยวิธี Agar well diffusion พบว่า สารสกัด
หยาบจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ด้วยตัวทาละลายชนิด
ต่างๆ สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ทุกชนิด
โดยสารสกัดเมทานอล จะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี
ที่สุด การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดเมทานอล
จากผล
ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
(Minimum inhibition concentration, MIC) พบว่า
สารสกัดเมทานอลจากผล สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Salmonella typhimurium มีค่า MIC 15.625
mg/ml เมื่อนามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ S.aureus, E. coli และ K. pneumonia
ให้ค่า MIC เท่ากัน คือ 31.25 mg/ml และเมื่อทดสอบ
กับเชื้อ Vibrio cholera ให้ค่า MIC 125 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ( mg/ml) ผลจากการทดลอง ยังพบว่าสาร
สกัดเฮกเซน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในระดับต่า
คาสาคัญ : ฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อก่อโรคใน
มนุษย์ มะม่วงหาวมะนาวโห่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทนา
มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือ หนามแดง อยู่ใน
ตระกูล Apocynaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carissa
carandas ชื่อสามัญเรียกว่า Karanda, Carunda หรือ
Christ’s thorn เป็นผลไม้โบราณพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่
สามารถเก็บเกี่ยวผลได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีผลผลิตมาก
ในช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม –กรกฎาคม ผลสุกมีสี
ชมพูจนถึวแดวอมม่วง (ภาพที่ 1) นามารับประทานได้
และนาไปทาผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ เช่น น้ามะม่วง
หาวมะนาวโห่ น้าพริกมะม่วงหาวมะนาวโห่ น้าพริกเผา
และ ไวน์แดง เป็นต้น มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมาย โดยส่วนของราก
สดนามาต้มน้าดื่มขับพยาธิ บารุงธาตุ เจริญอาหาร ตา
ให้ละเอียดผสมกับเหล้า ใช้ทาหรือพอกรักษาบาดแผล
และแก้คัน ใบสด ต้มดื่มแก้ท้องร่วง แก้ไข้ โรคลมชัก
แก้อาการเจ็บคอ ( Wetwitayaklung และคณะ , 2012)
ผลรักษาเลือดออกตามไรฟัน โรคโลหิตจาง โรคถุงลม
โป่งพอง โรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน ลดการอักเสบ
ของผิวหนัง แก้ไอ ภูมิแพ้ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ แก้
อาการท้องเสีย แก้อาการท้องผูก ตับแข็ง และโรคเกาต์
(Seema Patel, 2011) ยาง ช่วยในการสมานแผล
กลากเกลื้อน หูด (Arif และคณะ, 2013) ส่วนแก่น เนื้อ
ไม้ ช่วยแก้เมื่อยล้า เสริมความแข็งแรงของเอ็น (Seema
Patel, 2011)

ภาพที่ 1 ผลและต้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่

ปัจจุบัน ปัญหาสาคัญของการนาพืชสมุนไพรมา
ใช้คือ ยังขาดข้อมูลทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรมที่
จะเป็นหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ดังนั้น การพัฒนาสมุนไพรไทยจึงไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควรทาให้สูญเสียโอกาสในเชิงพาณิชย์การวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จะทาให้
กลุ่มผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรทั้งในเรื่อง
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา ฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียก่อโรค ของน้าคั้นจากผลสด สารสกัด
เฮกเซน เมทานอล และ เอทิลอะซิเทตจากใบและผล
ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการนามาทดสอบฤทธิ์การ
ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นพืชสมุนไพร ทดแทนการใช้
ยาปฏิชีวนะบางชนิดได้ นอกจากนี้ ยังทาให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น จากการขายมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็น
สินค้าทางการเกษตร ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จึงเป็นการสนับสนุนมะม่วงหาวมะนาวโห่ ให้กลายเป็น
พืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าของท้องถิ่นต่อไป
วิธีการวิจัย
ผล และ ใบของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เก็บ ตัวอย่างในเดือนพฤศจิกายน 2557 จาก
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
1. การเตรียมสารสกัด
1.1 การเตรียมสารสกัดจากผลสุก นาผลสุกสีชมพู
จนเป็นสีแดงเข้มเกือบดา มาล้างให้สะอาด วางผึ่งให้แห้ง
นามาผ่าซีกแกะเมล็ดออก แยกสารสกัดเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1.1 ส่วนน้าจากผล นาเนื้อผลมาคั้นน้าแล้ว
นาน้าจากผลไปกรอง แล้ว ทาให้แห้งโดยวิธแี ช่เยือกแข็ง
(lyophilization) เก็บไว้ใช้ในการทดลองต่อไป
1.1.2 ส่วนเนื้อผล หลังจากคั้นน้าออกให้
มากที่สุด นา ไปอบแห้งในตู้อบลมร้อน (oven) ที่
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นามาบดให้ละเอียดด้วย
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เครื่องปั่น จากนั้น นาไปสกัดด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิด
คือ เมทานอล เอทิลอะซิเทต และเฮกเซน โดยใช้
ปริมาณตัวอย่างต่อตัวทาละลาย เท่ากับ 1:10 โดย
ปริมาตร ระยะเวลาการสกัด 72 ชั่วโมง นาสารสกัดที่ได้
ในแต่ละตัวอย่างไประเหยตัวทาละลายออก ด้วยเครื่อง
Rotary evaporator เก็บสารสกัดในขวดแก้วปิดสนิท ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ทาการทดลองต่อไป
1.2 การเตรียม สารสกัดจากใบ นาใบ มาอบแห้งใน
ตู้อบลมร้อน(oven) ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นามา
บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น จากนั้น นาไปสกัดด้วยตัว
ทาละลาย 3 ชนิด คือ เมทานอล เฮกเซน และเอทิล
อะซิเทต โดยใช้ปริมาณตัวอย่างต่อตัวทาละลาย เท่ากับ
1:10 โดยปริมาตร ระยะเวลาการสกัด 72 ชั่วโมง
หลังจากนั้นนามากรองกากออกด้วยผ้าขาวบาง แล้ว
กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 อีกครั้งหนึ่ง
นาสารสกัดที่ได้ในแต่ละตัวอย่าง ไประเหยตัวทาละลาย
ออกด้วยเครื่อง Rotary evaporatorชั่งน้าหนักสารสกัด
ที่ได้ เก็บไว้ใช้ทาการทดลองต่อไป
2. การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของ
สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
นาสารสกัดหยาบทั้งหมด ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus
aureus ATCC25923 DMST8840 เชื้อแบคทีเรีย
แกรมลบ Escherichia coliATCC25922 DMST4212,
Salmonella typhimuriumATCC13311 DMST562,
Klebsiella pneumonia และ Vibrio cholera ด้วย
วิธีการแพร่สารละลายในวุ้น (Agar well diffusion
method)โดยนาแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด มาเลี้ยงในอาหาร
เหลว Nutrient broth บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 16 ชั่วโมง นาแบคทีเรียที่บ่มไว้ มาปรับค่า
ความขุ่นให้มีค่าเท่ากับค่ามาตรฐาน McFarland 0.5
เพื่อให้ได้เชื้อประมาณ 108 เซลล์/มิลลิลิตร

2.1 การหา Inhibition zone โดยวิธี Agar well
diffusion เติมเชื้อที่เลี้ยงได้ปริมาตร 500 ไมโครลิตร
(µl) ลงในอาหาร Mueller- Hinton agar (MHA) 20
มิลลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และวางในอ่างน้าอุ่นที่
อุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ผสมให้เข้ากัน
โดยการเขย่าเบาๆ เพื่อป้องกันการเกิดฟอง เทใส่จาน
เพาะเชื้อ ( Petri disc) ที่ทาให้ปราศจากเชื้อแล้ว รอให้
วุ้นแข็งโดยผึ่งในตู้ปลอดเชื้อเพื่อให้ผิวหน้าแห้ง โดยการ
เปิดฝา plate ทิ้งไว้เล็กน้อย นาอาหารมา ใช้ทดสอบ
ทันที หรือเก็บไว้ในตู้เย็นที่ 4 องศาเซลเซียส นาจุกค็อก
เบอร์ 2 (cork borer No. 2) ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร เจาะอาหารแข็งจานละ 6 หลุม
หลังจากนั้นหยอดสารสกัดทีม่ ีความเข้มข้น 125 mg/ml
ลงในหลุมๆละ 50 ไมโครลิตร โดยใช้ยาปฏิชีวนะแอมพิ
ซิลลิน ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็น
positive control และ 1 % DMSO เป็น negative
control จากนั้น นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
16 ชั่วโมง อ่านผลโดยวัดขนาดบริเวณใสที่เกิดขึ้นรอบ
หลุมอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยเวอร์เนียร์ (inhibition zone)
หน่วยเป็นมิลลิเมตร ทาการทดลองซ้าสามซ้า และ
รายงานเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุด ของสาร
สกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพ (Minimal Inhibitory
Concentration, MIC) นาสารสกัดที่แต่ละชนิดมา
เจือจาง ให้มีความเข้มข้น 500 mg/ml จนถึง 7.8125
mg/ml ด้วยการทา serial two-fold dilution เติมสาร
สกัดแต่ละชนิดที่เตรียมได้ลงในหลุมๆ ละ 50 ไมโครลิตร
โดยใช้ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร เป็น positive control และ 1 % DMSO
เป็น negative control จากนั้น นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส 16 ชั่วโมง อ่านค่าความเข้มข้นต่าสุดของ
สารสกัด ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้
ซึ่งถือเป็นค่า MIC
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ผลการวิจัย
1. ผลการหา Inhibition zone โดยวิธี Agar well
diffusion

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทุกชนิดได้ดีกว่าสารสกัด
เฮกเซน จากผลการทดลองยังพบว่า สารสกัดเมทานอล
จากผล และสารสกัดเอทิลอะซิเทตจากใบของมะม่วง
หาวมะนาวโห่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. typhimurium ได้ดี
จากผลการทดสอบความสามารถ ในการยับยั้ง ที่สุด ค่าเฉลี่ยของบริเวณยับยั้งมีค่าเท่ากับ 21.33± 1.53
เชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัด ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ คือ มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยบริเวณยับยั้งของสารสกัดชนิดต่าง ๆ
500, 250, 125, 62.5, 31.25,15.625 และ 7.8125 จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อแบคทีเรียทดสอบทั้ง 5
mg/ml โดยมี positive control คือ แอมพิซิลิน ความ ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1
เข้มข้น 1 mg/ml และ Negative control คือ DMSO
โดยวิธี Agar Well Diffusion บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยบริเวณยับยั้งของสารสกัดจากมะนาว
พบว่า แอมพิซิลินสามารถยับยั้งเชื้อทั้ง 5 ชนิด คือ โห่ต่อเชื้อแบคทีเรียทดสอบ
S. aureus, E. coli, K. pneumoniae,
ชนิดของเชื้อ
S. typhimurium และ V. cholerae ได้ โดยมีค่าขนาด
ชิ้นส่วน
สารสกัด
ค่าเฉลี่ยบริเวณยับยั้งของสารสกัดจากมะนาวโห่ต่อ
บริเวณใสที่เกิดขึ้น คือ 13.79
พืช
แบคทีเรียทดสอบ (mm)
P ± 1.08, 14.74 ± 1.19,
15.44 ± 1.42, 27.6 ± 0.07 และ 23.5 ± 0.71
SA
EC
K
ST
V
ผล
เมทานอล
16.33
16.33
16.33
21.33
10.67
มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับ DMSO พบว่า ไม่มีผลใน
± 0.58
± 0.58 ± 0.58 ± 1.53 ± 0.58
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่นามาทาการ
เอทิลอะซิเทต
15.33
18.33
9.0
± 0.58
± 1.53 ± 1.0
ทดสอบ
เฮกเซน
11.67
N2

P

น้าคั้นจากผล

N1

ใบ

เอทิลอะซิเทต
เฮกเซน

A

C
B

ภาพที่ 2 บริเวณยับยั้งของสารสกัดเฮกเซนจากผลและใบของมะม่วง
หาวมะนาวโห่ ต่อเชื้อ Escherichia coli
กาหนดให้ P คือ Ampicillin เป็น Positive Control
N1 คือ DMSO, N2 คือเฮกเซน เป็น Negative Control
A คือ สารสกัดเฮกเซนจากผล
B คือสารสกัดเฮกเซนจากใบ C คือ น้าจากผลสด

15.0
± 1.0
13.0±1.0
14.33
± 0.58

14.0
± 1.0
14.67
± 0.58
-

18.67
± 1.15
11.0
± 1.20
-

± 0.58
19.67
± 0.58
11.0
± 1.0
-

หมายเหตุ - คือ ไม่มี Inhibition zone
SA = S. aureus, EC = E. coli, K = K. pneumoniae
ST = S. typhimurium, V = V. cholerae

2. ผลการหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย (MIC) ของสารสกัด โดยวิธี Agar well
diffusion
จากการศึกษาหาค่าความเข้มข้นที่ต่าสุด ของสาร
สกัดเมทานอล เอทิลอะซิเทต และเฮกเซนจากผลและใบ
สาหรับสารสกัดเมทานอล เอทิลอะซิเทต และ
เฮกเซนจากใบ และสารสกัดเอทิลอะซิเทต และเฮกเซน ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
จากผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ความเข้มข้น 500 แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ โดยแปรผันความเข้มข้น
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ ของสารสกัด ตั้งแต่ 7.8125–500.00 mg/ml แล้ว
แบคทีรียทั้ง 5 ชนิดได้ เกิดบริเวณยับยั้งอย่างชัดเจน ทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรค จานวน 5 ชนิด คือ
(ภาพที่ 2) และพบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเทต สารสกัด S. aureus, E. coli, K. pneumoniae,
เมทานอลจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และน้าคั้นจากผล S. typhimurium และ V. cholera
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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12.67
± 0.58
-
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ตารางที่ 2 ค่า MIC ของสารสกัดจากส่วนใบและผลของ ใบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชื้อ S. aureus ได้ดีที่สุดมีค่า
มะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อแบคทีเรียทดสอบที่ความเข้มข้น MIC เท่ากับ 125 mg/ml รองลงมาเป็นเชื้อ K.
pneumonia มีค่า MIC เท่ากับ 250 mg/ml และมี
ต่าง ๆ โดยวิธี Agar well diffusion
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชื้อ E. coli, S. typhimurium และ
ชนิดของเชื้อ
V. cholera ได้น้อยที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 500
ชิ้นส่วน
สารสกัด
ค่า MIC (mg/ml)
mg/ml
พืช
SA
EC
K
ST
V
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
31.25
31.25
31.25
15.625
125.00
ผล
เมทานอล
ใบ

เอทิลอะซิเทต
เฮกเซน
น้าคั้นจากผล
เอทิลอะซิเทต
เฮกเซน

250.00
250.00
62.50
125.00
125.00

31.25
250.00
62.50
31.25
500.00

31.25
62.50
31.25
62.50
250.00

250.00
250.00
31.25
125.00
500.00

125.00
250.00
125.00
125.00
500.00

จากตารางที่ 2 พบว่า สารสกัดเมทานอลจากผล
ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีค่าความเข้มข้นต่าสุด (MIC)
มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชื้อ S. typhimurium ได้ดีที่สุด มี
ค่า MIC เท่ากับ 15.625 mg/ml และยังพบว่า น้าจาก
ผลสดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชื้อ K. pneumoniae และ
เชื้อ S. typhimurium ได้ดีที่สุดเช่นกัน มีค่า MIC
เท่ากับ 31.25 mg/ml ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเทตจาก
ผล มีค่า MICที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชื้อ E. coli และ
K. pneumoniae ได้ดีที่สุดเช่นกัน มีค่า เท่ากับ 31.25
mg/ml รองลงไปเป็นเชื้อ V. cholera มีค่า MIC
เท่ากับ 125 mg/ml และที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญต่าสุด
คือเชื้อ S. aureus และ S. typhimurium มีค่า MIC
เท่ากับ 250 mg/ml สาหรับสารสกัดเอทิลอะซิเทตจาก
ใบมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชื้อ E. coli ได้ดีที่สุดเช่นกัน มี
ค่า MIC เท่ากับ 31.25 mg/ml รองลงไปเป็นเชื้อ
K. pneumoniae มีค่า MIC เท่ากับ 62.5 mg/ml
และที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญระดับต่าต่อเชื้อ S. aureus,
S. typhimurium และ V. cholera มีค่า MIC เท่ากับ
125 mg/ml แต่ผลจากการทดลอง พบว่า สารสกัด จาก
ผลและใบในตัวทาละลายเฮกเซน มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
เชื้อไม่ดีเมื่อเทียบกับสารสกัดชนิดอื่น พบว่า สารสกัด
เฮกเซนจากผลมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชือ้ K. pneumoniae ได้ดีที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 62.5 mg/ml และ
สามารถยับยั้งการเจริญเชื้อ S. aureus, E. coli,
S. typhimurium และ V. cholera ได้ดีเท่ากัน มีค่า
MIC เท่ากับ 250 mg/ml สาหรับสารสกัดเฮกเซนจาก

ผลจากการสกัดสารสาคัญ ที่เป็นองค์ประกอบ
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่า การสกัดผลโดยใช้เมทา
นอลเป็นตัวทาละลาย ให้ปริมาณสารสกัดมากกว่าการ
สกัดโดยใช้เฮกเซนและเอทิลอะซิเทต อาจเป็นเพราะ
สารสาคัญที่เป็นองค์ประกอบมีสมบัติมีขั้ว จึงละลายได้ดี
ในเมทานอล ดังนั้น การเลือกตัวทาละลายที่เหมาะสมจึง
มีความสาคัญในการสกัดสารต่าง ๆ ออกจากมะม่วงหาว
มะนาวโห่ ( Laikangbam et al., 2005) ผลจากการ
ทดลองพบว่า สารสกัดในตัวทาละลายเฮกเซน มีปัญหา
การละลายที่ไม่เข้ากันกับน้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ ทาให้
ยากต่อการกระจายของสารสกัด จึงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่
ไม่มีการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ที่ใช้ในการ
ทดลอง
จากการศึกษาฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ S. aureus เป็นตัวแทน
แบคทีเรียแกรมบวก และ S. typhimurium, E. coli,
K. pneumoniae, และ V. cholera เป็นตัวแทน
แบคทีรียแกรมลบ ต่อสารสกัดที่ได้ทั้ง 6 ชนิด คือ สาร
สกัดเมทานอล เอทิลอะซิเทต และเฮกเซนจากผลมะม่วง
หาวมะนาวโห่ สารสกัดเอทิลอะซิเทต และเฮกเซนจาก
ใบและน้าคั้นจากผล โดยวิธี Agar well diffusion
พบว่า สารสกัดทุกชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียก่อโรคได้ทุกสายพันธุ์ ทั้งแบคทีเรียแกรม
บวกและแกรมลบโดยสารสกัดเมทานอลจากผลจะแสดง
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเชื้อ S. typhimurium ซึ่งเป็น
แบคทีเรียแกรมลบดีที่สุด
มีค่าความเข้มข้นต่าสุดที่
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) เท่ากับ 15.625
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mg/ml สอดคล้องกับการศึกษาของ Kang และคณะ
(2011) ที่กล่าวว่า แบคทีเรียแกรมลบมีส่วนไลโปพอลิ
แซ็กคาร์ไรด์ปกคลุมชั้นเพปทิโดไกลแคน ซึ่งยอมให้สาร
โมเลกุลขนาดเล็กที่ละลายน้า สารที่ละลายในไขมัน และ
สารโมเลกุลใหญ่ผ่านเข้าไปได้ ดังนั้นสารสกัดจึงสามารถ
ผ่านเยื่อหุ้มชั้นนอกของแบคทีเรียแกรมลบ และไปมี
ผลกระทบต่อการทาหน้าที่ กระบวนการเมแทบอลิซึม
ของเซลล์ทาให้ส่วนประกอบของเซลล์เสียสภาพ นาไปสู่
การตายของเซลล์ได้ จากการศึกษา พบว่า สารสกัด
เมทานอลจากผล มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ทั้ง
แกรมบวก คือ S. aureus และแกรมลบ คือ E. coli,
S. typhimurium, V. cholerae และ K. pneumoniae ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ju Kim และ คณะ
(2003)ซึ่งได้ศึกษาสมบัติของสารสกัดฝางในการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) ที่บุกรุก human mucosal
fibroblasts (HMFs) โดยพบว่า สารสกัดจาก
คลอโรฟอร์ม บิวทานอล และเมทานอล แสดงสมบัติ
ต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ และสารสกัดเมทานอล ยัง
สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย ได้ดีกว่าสารสกัดบิวทานอล
และคลอโรฟอร์ม ข้อมูลจากงานวิจัยอื่นๆที่สนับสนุน
เพิ่มขึ้น ได้แก่ Gritsanapan และ Chulasiri (1983)
พบว่า สารสกัดเนื้อไม้ด้วยเอทานอล 70% สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Shigella flexneri,
Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae และ
Vibrio parahaemolyticus ที่ความเข้มข้น 5 mg/ml
ได้
การศึกษาในครั้งนี้ แตกต่างจากงานวิจัยของ
Koohsari และคณะ (2013) ซึ่งพบว่าสารสกัดเอทานอล
และสารสกัดน้าของ Lemon verbena จะมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus
E. feacalis, S. epidermidis และ B. cereus ได้
ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ เช่น Pseudomonas
aeroginosa, Salmonella typhimorium และ
Shigella dysentriae เป็นต้น นอกจากนี้ Perekh และ
Chanda (2007) ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของพืช
สมุนไพรในอินเดีย 12 สายพันธุ์ พบว่า สารสกัดน้าไม่มี
ฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ส่วน
สารสกัด

เมทานอล จะแสดงฤทธิต์ ้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
บางชนิดได้ และยังพบว่า สารสกัดน้าและสารสกัด
เมทานอล ไม่สามารถต้านการเจริญของเชื้อ S. typhimurium ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบได้ อาจเนื่องมาจาก
แบคทีเรียแกรมลบจะมีโครงสร้างของผนังเซลล์หลายชั้น
ผลจากการศึกษาทดลองครั้งนี้ จึงสามารถนา
สารสกัดเมทานอลจากผล หรือน้ามะม่วงหาวมะนาวโห่
ไปพัฒนาต่อยอด ใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตยาทดแทน
ยาต้านจุลชีพสังเคราะห์ หรือนาส่วนของน้าคั้นจากผล
มาทาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ายเป็นน้าผลไม้สมุนไพร
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคในสารสกัดจากส่วนใบและผลของมะม่วงหาว
มะนาวโห่ อาจทาการทดลองเพิ่มเติม ดังนี้
1) ทาการสกัดสารสาคัญโดยใช้ตัวทาละลายอื่นๆ
เช่น การสกัดด้วยน้าร้อน เอทานอล ตัวทาละลาย
อินทรีย์อื่นๆ
2) ในการทาวิจัยครั้งต่อไป น่าจะศึกษาถึง
องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดที่มีส่วนในการยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรีย์ด้วย
3) เปลี่ยนวิธีที่ใช้ในการสกัดสารสาคัญจากตัวอย่าง
พืช
4) ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคกับเชื้อชนิดอื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินการวิจัย ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ให้ความอนุเคราะห์
อุปกรณ์และเครื่องมือในงานวิจัย
จนงานวิจัยสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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Celadon Ceramics Glaze from Recycling Glass
การพัฒนาเคลือบเซลาดอนเทียมจากเศษแก้ว
สุรพันธุ์ รัตนาวะดี1
สวยงาม คล้ายเคลือบเซลาดอน เคลือบจากเศษแก้วไม่
ABSTRACT
เหมาะสมจะเคลือบบนดินที่มีสีเนื่องจากสมบัติที่โปร่งแสง
The objective of this research. To study the ของเคลือบ
possibility of developing celadon glaze from glass.
คาสาคัญ : เคลือบเซลาดอน, เศษแก้ว, การหลอมตัว, การ
Aim to study, starting raw materal, melting point,
ไหลตัว, การราน
flow of glaze, cracking and appropriate proportion
for the composition of glaze by Biaxial blend
บทนา
technique. Moreover, the color of glaze by adding
อุตสาหกรรมเซรามิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มี
oxide were study by coating on test piece. Melting
point of glass is 1200 ˚C. Glaze number 13-17 show ศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นมูลค่าหลาย
good appearance for production base of celadon พันล้านบาทต่อปี (มิ่งสรรพ์ ; 2545) นอกจากนั้นเซรามิกส์ยัง
glaze such as find cracking. Glaze number 13 mix เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมี
with Copper carbonate 0.3% and Tin oxide 0.05% เอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนบงบอกถึงภูมิปัญญาที่ผสมผสาน
show the green color similar to celadon.
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ชัดเจน
Keywords : Celadon, Glass, Melting point, flow of
เซลาดอนก็เป็นเคลือบเซรามิกส์ที่มีเอกลักษณะ
glaze, Cracking
เฉพาะตัว มีสีเขียวใสแวววาวเหมือนหยกและมีรอยแตกราน
เป็นร่างแหสวยงาม (วรพงษ์ ; 2554, อุษณีย์ ; 2544) รอยราน
บทคัดย่อ
ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากค่าการขยายตัวเมื่อร้อนของเคลือบ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการ ใช้เศษแก้วเพื่อผลิต เคลือบเซลาดอนเทียม และเนื้อดินที่ต่างกัน (ลดา; 2548) เคลือบเซลาดอนดั้งเดิมจะ
จากเศษแก้ว โดยทาการศึกษาถึง วั ตถุดิบตั้งต้น ที่เหมาะสม มีส่วนผสมของขี้เถ้าไม้ (ไม้รกฟ้า ไม่มะก่อตาหนู) 50 % และ
ดินผิวนา 50 % โดยประมาณ และเผาในบรรยากาศ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมตัว การไหลตัว การราน
และ สัดส่วนที่เหมาะสมเหมาะสมในการผลิตเคลือบ โดยวิธี Reduction (เสริมศักดิ์ ;2536) จากการวิเคราะห์ทาง
Biaxial blend รวมไปถึงการใช้ oxide ในการให้สีกับตัว วิทยาศาสตร์พบว่าขี้เถ้าพืชมีองค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญ
เคลือบ ทั้งบนแผ่นทดลอง ผลการวิจัยพบว่า อุณหภูมิการ ได้แก่ SiO2, CaO, K2O, MgO, Fe2O3 ในปริมาณที่มาก
หลอมตัวของเศษแก้วที่ ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น เหมาะสมคือ น้อยแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของขี้ถ้า ( เสริมศักดิ์ ;
1200 ˚C เคลือบจากตัวอย่างที่ 13-17 สามารถนามาใช้เป็น 2536)
เคลือบพื้นฐานเพื่อนาไปผลิตเป็นเคลือบเซลาดอนเทียมได้
ในปัจจุบันการตัดไม้และเผาเพื่อเอาขี้เถ้าเป็นสิ่งที่
เมื่อเคลือบบนแผ่นทดสอบจะเกิดการรานที่สวยงามแต่มี
ขนาดแตกต่างกัน เคลือบตัวอย่างที่ 13 ผสม Copper ทาให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ประกอบกับไม้แต่ละประเภทก็
carbonate 0.3% และ Tin oxide 0.05% ให้สีเขียว ให้ปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีที่ไม่เท่ากัน ทาให้การ
ควบคุมสมบัติทางกายภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นบนเคลือบมี
ความคลาดเคลื่อน การนาสารเคมีหรือแร่ธาตุที่ได้จาก
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, โทรศัพท์ 0-2160-1440, e-mail :
อุตสาหกรรมการทาเหมืองแร่มาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน จึง
suraphan.ra@ssru.ac.th
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ตารางที่ 1: ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมประเภทเศษแก้ว
( 10 11 12 ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551- 2554 (กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่;2555)
ปี พ.ศ.
รหัสของเสีย
ปริมาณรวม (ตัน)
2551
10 11 12
45,032.18
2552
10 11 12
60,888.30
2553
10 11 12
76,358.00
2554
10 11 12
70,447.10

แก้วมีซิลิก้า แคลเซียมออกไซด์ โซเดียมออกไซด์ เป็น
องค์ประกอบหลัก ดังแสดงในตารางที่ 2.

Oxide

Al2O3

SiO2

CaO

MgO

Na2O

K2O

Fe2O3

TiO2

SO3

1.6

72.6

11.0

0.1

13.7

0.5

0.05

0.1

0.2

ตารางที่ 2: องค์ประกอบทางเคมีของเศษแก้ว (นน. %)
(ธนาวดี;2546, บุษกร;2546)

Wt.%

เป็นที่นิยมนามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคลือบเซลาดอน
เทียม แต่การทาเหมืองก็ยังทาให้เกิดมลภาวะต่างๆตามมา
มากมายประกอบกับแนวความคิดที่นักวิจัยทั้งจากทางภาค
การศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนจักอนุรักษ์ต่างๆ
พยายามศึกษาการนาของเสียจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใน
รูปแบบต่างๆ โดย ใช้ การจัดการกากเหลือทิ้งตามหลัก
หลักการ 3Rs ได้แก่ 1.การลดของเสีย (reduce) เป็นป้องกัน
การเกิดกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 2.การนากลับมา
ใช้ซ้า (reuse) เป็นการใช้ประโยชน์ของเสียที่นากลับคืนใน
กระบวนการที่ต่างกันอีกกระบวนการหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 3.การแปรใช้ใหม่ทั้งในรูป
วัสดุ และในรูปพลังงานทดแทน (recycle & recovery) เป็น
การนากากเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดขั้นตอน
การจัดการ และให้ผลตอบแทนกลับคืนในสัดส่วนที่สูงทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดปริมาณของ
เสียทีต่ ้องกาจัด (Worapong; 2011)
แก้วก็เป็นอีกหนึ่งของวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้
ใหม่ได้ทั้งในรูปแบบของ Reused และ Recycle ในประเทศ
ไทยเศษแก้วมีราคาถูกกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยราคาอยู่ระหว่าง 30 - 50 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ปัญหาในการนามาใช้ไม่ได้อยู่
ที่ราคา แต่อยู่ที่ต้องมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ (ดัง
แสดงในตารางที่ 1) ใช้เนื่องจากเศษแก้วมีราคาถูก ผู้ผลิต
แทบทุกรายจึงใช้เศษแก้วในการผลิต
และพยายามหา
เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้การใช้เศษแก้วลดต้นทุน ในปัจจุบัน
การค้าขวดแก้วใช้แล้วมีข้อจากัด คือ ใช้เฉพาะขวดสะอาด
ถ้ามีเทคโนโลยีที่ดีพอขวดแก้วใช้แล้วอีกจานวนมากจะถูก
นามารีไซเคิลได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
เป็นอย่างมาก

อุตสาหกรรมเซรามิกส์ก็เป็นอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องและใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกับอุตสาหกรรมแก้ว
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการนาเศษแก้วมาเป็นส่วนผสมใน
การผลิตเคลือบเซลาดอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษแก้วเพื่อผลิต
เคลือบเซลาดอนเทียม
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้เศษแก้วจากขวดแก้วใสเริ่มต้นจาก การ
รวบรวมเศษแก้ว คัดแยกประเภท ทาความสะอาด และ ย่อย
ให้ละเอียด หลังจากนั้นทาการ ร่อน และ นาไปบดในหม้อ
ประมาณ 24 ชั่วโมง อบแห้งเพื่อนาไป ทดสอบจุดหลอมตัว
ระหว่าง 800-1200 องศาเซลเซียส นาเศษแก้วที่ผ่านการบด
และอบแห้ง ไปผสมกับ ดินขาว ระนอง ตามวิธีการ Biaxial
Blend ชุบเคลือหนา 1-1.5 มม. บนชิ้นงานทดสอบที่ทา
จากดินสโตนแวร์ ที่ผ่านกระบวนการเผาดิบที่อุณหภูมิ 800
องศาเซลเซียส เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ด้วยเตา
ไฟฟ้าบรรยากาศการเผาแบบสมบูรณ์ (Oxidation)
นาชิ้นงานสาเร็จมาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ภายนอกในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การหลอมตัว ลักษณะผิว,สี
ความโปร่ง/ทึบแสง การแยกตัวของเคลือบกับชิ้นงาน การ
ไหลตัวของเคลือบ หลังจากนั้นนาไปผสมกับ Oxide เพื่อหาสี
ที่เหมาะสม
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าพบว่าแก้วตัวอย่าง เริ่มหลอมตัวที่
อุณหภูมิที่ 950˚C และทุกตัวอย่างหลอมสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ
1200 ˚C ดังแสดงในตารางที่ 3 และเคลือบตัวอย่างที่ผสม
กับดินขาวระนอง เริ่มหลอมตัวสมบูรณ์ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 13
ตารางที่ 3

จากผลการทดลองพบว่าตัวอย่างที่ 13 และ 14
เคลือบ เริ่มหลอมมากขึ้น ผิวกึ่งด้าน แตกเป็นร่างแหขนาด
เล็กบ้างกลางบ้าง สี ขาวทึบอมชมพู ตัวอย่างที่ 15 เคลือบ
หลอมตัวดี ผิวกึ่งด้านมีฟองอากาศประปรายในเนื้อเคลือบ
แตกเป็นร่างแหขนาด เล็กบ้างกลางบ้าง สี ขาวทึบอมชมพู
เริ่มใส ตัวอย่างที่ 16-21 เคลือบ หลอมตัวดี ผิวกึ่งด้านมี

สรุปสภาพการเปลี่ยนสภาพและการหลอมละลาย ณ อุณหภูมิต่างๆของแก้วตัวอย่าง บนดินขาว

อุณหภูมิ
ก่อนเผา

800˚C

850˚C

900˚C

950˚C

1000˚C 1050˚C 1100˚C 1150˚C 1200˚C

สภาพการ
หลอมตัว
NA.
1 = เริ่ มหลอม, 2

ภาพที่ 1

1
= หลอมตัว 3

1

1
2
= หลอมตัวสมบูรณ์

2

2

2

2

3

Test Piece ตัวอย่างที่1. เคลือบจากขวดแก้วใสในประเทศ เคลือบดินขาว เผาที่อุณหภูมิ 1200˚C
(Oxidation)

เป็นต้นไปดังแสดงในภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1
แสดงการไหลตัวของเคลือบแก้ว
ตัวอย่างบนดินขาวภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1200˚C

ฟองอากาศประปรายในเนื้อเคลือบ แตกเป็นร่างแหขนาด
เล็กบ้างกลางบ้าง สี ขาวใส ดังแสดงในภาพที่ 1
จากแผนภาพที่ 1 เมื่อนาเคลือบตั้งแต่ตัวอย่างที่
15-21 ไปทดสอบการไหลตัว พบว่าเคลือบหมายเลข 15
และ 16 มีอัตราการไหลตัวน้อย (ต่ากว่า 5%) พบว่าอัตรา
การไหลตัวของเคลือบตัวอย่างลดลงเมื่อสัดส่วนของดิน
ระนองเพิ่มขึ้นโดย เคลือบตัวอย่างที1่ 7 เป็นต้นไปมีอัตรา
การไหลตัวที่สูงมาก หากต้องการใช้ในการเคลือบ
ผลิตภัณฑ์จะต้องระมัดระวังการไหลของเคลือบไปติดกับ
ชั้นรองเตาซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายได้

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
610

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ 6 แสดงส่วนผสมของแก้วสีที่ได้จากการใช้ขวด
แก้วสีและการเติมออกไซด์ในขวดแก้วใส (Weight %)
สี

สารให้สี

ฟ้า Copper
อ่อ carbonat
น e
Tin oxide
น้า Cobalt
เงิน carbonat
e

C1
%
0.3

C2
%
0.4

C3
%
0.
5

C4
%
0.6

C5
%
0.7

0.0
5
0.3
0

0.07
5
0.40
0

0.
1
0.
5

0.12
5
0.60
0

0.1
5
0.7
0

ภาพที่ 2 เคลือบตัวอย่างที่ผสม Oxide แล้วเคลือบบน
แผ่นทดสอบ (สัดส่วนตามตารางที่ 6)

สรุปและอภิปรายผล
อุณหภูมิ ที่เหมาะสมในการหลอมตัวสมบูรณ์ของ
เคลือบเซลาดอนเทียม คือ 1200 ˚C
1. เคลือบจากตัวอย่างที่ 13-17 สามารถนามาใช้เป็น
เคลือบพื้นฐานเพื่อนาไปผลิตเป็นเคลือบเซลาดอน
เทียมได้
2. เคลือบตั้งแต่ตัวอย่างที่ 13 - 17 เป็นต้นไปเมื่อเคลือบ
จะเกิดการรานที่สวยงามแต่มีขนาดแตกต่างกัน
3. เคลือบตัวอย่างที่ 13 ผสม Copper carbonate
0.3% และ Tin oxide 0.05% ให้สีเขียวสวยงาม
คล้ายเคลือบเซลาดอน
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาที่พบในการวิจัยคือการควบคุมรอยแตกราน
ของเคลือบ เพราะรอยรานบนเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์เกิด
จากอัตราการขยายตัวเมื่อร้อนของเคลือบและเนื้อดินที่
แตกต่างกัน หากจะนาเคลือบไปใช้ในการเคลือบจริง

จะต้องทาการทดสอบการเข้ากันของอัตราการขยายตัว
เมื่อร้อนของเคลือบและเนื้อดินทุกครั้ง
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The Participation and Guidline to Reduce the Health Effect of Pesticide
from Pomelo Orchard in Amphawa District, SamutSongkhram Province
การมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้สารเคมี
ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์1 และศิวพันธุ์ ชูอินทร์2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการทาสวนผลไม้ที่ปลอดสารเคมีที่
ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงครามและเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการทาสวนปลอดสารเคมี ที่ใช้
ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในเขตเทศบาลตาบลสวน
หลวงอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนทั้ง 3 ตาบลจานวน
282 ครัวเรือนและหาปัจจัยโดยวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
และการประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า 1).ระดับการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ในการทาสวนผลไม้ที่ปลอด
สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
ในด้านการตัดสินใจและการวางแผนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58ด้านการปฏิบัติมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.77ด้านการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.50ด้านการ
ประเมินผลมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.73 2).ปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเข้า
มามีส่วนร่วมในการทาสวนปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชอาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
ปัจจัยด้านกลไกของรัฐ ปัจจัยด้านประชาชน ปัจจัยด้านการ
พัฒนา และ ปัจจัยจูงใจ
คาสาคัญ: สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืช, สมุทรสงคราม ,
การมีส่วนร่วม, อัมพวา

Abstract
The purpose of this research was to focus
on the participation level of agriculturalists in
organic orchard farming to reduce pesticide in
Amphawa, SamutSongkhram Province of Thailand.
The objectives of this study were to investigate
the factors that affect the decision of agriculturist
to participate in organic orchard farming. The
statistical analysis were performed to evaluate the
level of participation, the data were collected
through sampling group of farmers from 282
households of 3 sub districts (Tambon) by
questionnaire and focus group.
The results showed that 1) the orchard
farming where pesticides are used to prevent and
control pests are in moderate with an average of
2.89. The participation of farmers in the decisionmaking and planning involved, practicing, involved
benefits of farmers and in evaluation with an
average of 2.58, 2.7, 3.50 and 2.73 respectively.
2) Factors affecting farmers on organic orchard
farming in AmphawaSamutSongkhram are
personal, economic, social, perception in media,
related with government’s policy, population’s
role, development and motivation.
Keyword : pesticide, weeding, SamutSongkhram,
participation, Amphawa

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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เกษตรกรที่ทาสวนผลไม้จะได้รับสารเคมีเหล่านั้นเข้าสู่
ร่างกายและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ นอกจากนี้ยังมี
การปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานน้าตาลลงสู่แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งคลองหลักเช่นคลองประชาชมชื่นยังได้รับน้า
ที่มีการปนเปื้อนสารโลหะหนักจากโรงงานล้างปี๊ปที่มีจานวน
มากในพิ้นที่ตาบลปลายโพงพางและตาบลบางนางลี่ที่หมู่4
และโรงงานล้างปี๊ปจานวนมากต่างปล่อยน้าทิ้งลงสู่คลอง
โพงพางซึ่งไหลมาเชื่อมกับคลองประชาชมชื่นในพื้นที่
เทศบาลสวนหลวง ทาให้สภาพน้าทางกายภาพเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ประชาชนใช้ประโยชน์จากน้าได้ไม่เหมือนเดิม
เช่นเดียวกับพื้นที่ตาบลอัมพวา ตาบลท่าคาและตาบลอื่นๆ
ในพื้นที่ ที่มีกิจกรรมการใช้ที่ดินในลักษณะเดียวกัน
การทาสวนผลไม้เช่น สวนลิ้นจี้ สวนมะพร้าวและ
สวนส้มโอ เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในอาเภออัมพวา
และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของอาเภออัมพวา จังหวัดสมุ
รสงคราม การใช้ประโยชน์ที่ดินในอาเภออัมพวาร้อยละ 80
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่สาคัญคือ การทาสวนมะพร้าว สวน
ส้มโอ และสวนลิ้นจี่ โดยมีจานวน 1,812 ครัวเรือนที่ปลูกส้ม
โอคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อจานวนครัวเรือนทั้งหมดของอาเภอ
อัมพวา และคิดเป็นร้อยละ 30 ของจานวนครัวเรือนที่ทา
การเกษตร โดยตาบลเหมืองใหม่มีการปลูกส้มโอมากที่สุด
จานวน 631 ครัวเรือน รองลงมาคือ ตาบลสวนหลวง 320
ครัวเรือน ในปัจจุบันการทาสวนส้มโอมีการใช้สารแลนเนต
หรือสารเมทโธมิล ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพของคน
โดยตรง
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาต่อสุขภาพของเกษตร
สวนส้มโอผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการทาสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีเพื่อนาข้อมูล
การมีส่วนร่วมของประชาชนและนาไปสู่การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรในการทาการเกษตรที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพต่อไป

บทนา
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอาเภออัมพวาร้อยละ 80
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่สาคัญคือ การทาสวนมะพร้าว สวน
ส้มโอ และสวนลิ้นจี่ นอกจากนี้มีการใช้ที่ดินแบบชุมชนและ
อุตสาหกรรม มีการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี มี
แม่น้าแม่กลองเป็นสายน้าที่ประชาชนนามาใช้ประโยชน์ใน
การอุปโภคบริโภคซึ่งคุณภาพน้ามีการปนเปื้อนของสารโลหะ
หนักสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยศรีและคณะ ,(2555)
ศึกษาพบว่าปริมาณสารโลหะหนักได้แก่ สารตะกั่ว สาร
แคดเมียม สารสังกะสี และสารทองแดง มีค่าสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุม
มลพิษ ส่วนค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด ( TDS) และค่า
ความขุ่นของน้ามีค่าสูง แต่ไม่มีมาตรฐานกาหนด และความ
เค็มของน้า และปริมาณไนโตรเจนในรูปไนไตรต์มีค่าต่า แต่
ไม่มีมาตรฐานกาหนดซึ่งใน พื้นที่มีตาบลบางนางลี่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ส้ม
โอ ลิ้นจี่ และมะพร้าว กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน
มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรและใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมัก
ตามธรรมชาติตลอดจนมีการใช้น้าตามลาคลอง ที่มีทั้งน้าขึ้น
และลงต่างกันในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ต่างปล่อยน้าทิ้งลงสู่คลอง ลาปะ
โดงและร่องสวนผลไม้สอดคล้องกับการศึกษาของชูเกียรติ
จันทโรจน์และมลิวัลย์ ปานมาตรย์(2556) พบว่าปริมาณ
สารแคดเมียม เกินเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินสาหรับระบบ
นิเวศน้าจืด และทองแดง,แมงกานีส,ตะกั่ว,สังกะสีพบว่ายัง
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินสาหรับระบบนิเวศน้าจืด
ส่วนแมงกานีสยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกาหนด และเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินในประเทศไทย พบว่า
แคดเมียม,แมงกานีสและตะกั่วไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพดิน ส่วนทองแดงและสังกะสียังไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด และสาหรับประชาชนในเทศบาลตาบลสวนหลวง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีอาชีพหลักในการทา
สวนผลไม้ มีเนื้อที่ทาสวน 4,026.5 ไร่ (อบต. สวนหลวง,
2555)พืชสวนที่สาคัญคือ ลิ้นจี่ ส้มโอ และมะพร้าว ใน
ปัจจุบันมีการทาการเกษตรทั้งที่ใช้และไม่ใช้สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช จากการลงสารวจพื้นที่ทาสวนผลไม้ใน
เขตเทศบาลตาบลสวนหลวงในปี 2555 พบว่ามีการใช้สาร
แลนเนตและสารเคมีในชื่อสารรวมกรีนในการป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืชสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
ส่วนหนึ่งที่มีการใช้สามารถแพร่กระจายในบรรยากาศและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการทา
สวนผลไม้ที่ปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืชในเขตเทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทาสวนปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชใน
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กาหนดให้พื้นที่ทั้ง 10,589ไร่มีจานวนครัวเรือนปลูกส้มโอ
695 ครัวเรือนซึ่งอาศัยกระจายอยู่ใน 3 ตาบล
2.) กลุ่มตัวอย่าง
1.ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือเกษตรกรจานวน 3 ตาบลอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรการคานวณของยามาเน่ ( Yamane ,
1967)และกาหนดค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ 5
โดยมีจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้

เขตเทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
วิธีการดาเนินการวิจัย
1.พื้นที่ศึกษา เทศบาลตาบลสวนหลวง ตาบลบางแคและ
ตาบลบางลี่ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอจานวน 282
ครัวเรือน
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.) ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 ตาบล ที่ทาการปลูกส้มโอ ผู้วิจัยจึง

ตารางที่ 1จานวนครัวเรือนในภาคการเกษตรของอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ตาบล

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

จานวนครัวเรือน
ทั้งหมด(ครัวเรือน)

จานวนครัวเรือน
เกษตร(ครัวเรือน)

จานวนครัวเรือนผู้ปลูกส้มโอ
(ราย)

บางแค

2,805

762

341

192

สวนหลวง

4,116

1,173

466

320

บางนางลี่

3,668

700

462

183

รวม อ.อัมพวา

10,589

2,635

1,269

695

สูตรยามาเน่ (Yamane , 1967) n
เมื่อ

n
N
e
ได้

=

N
……………………….. (1)
1  Ne 2

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ควรสุ่ม
= ขนาดของประชากร695 ครัวเรือน
= ความคาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้กาหนดให้มีค่า = 0.05
n

=

n

=

695

1  695(0.05)2
253.88

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในการเป็นตัวแทนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 253.88 ครัวเรือน แต่การเก็บ
ข้อมูลจริง ผู้วิจัยจะทาการเก็บตัวอย่างครัวเรือนทั้งหมด 282 ครัวเรือน
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ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.51 – 2.50
มีส่วนร่วมน้อย
ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.50
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามลักษณะของ
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลา สมาชิก ตาแหน่งสมาชิก สถานภาพ
ครอบครัว ประสบการณ์ ตาบลที่อยู่ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการทาสวนผลไม้ที่ปลอด
สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในเขตเทศบาล
ตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการทา
สวนปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชใน
เขตเทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามเป็นแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์

หมายถึง ระดับการ
หมายถึง ระดับการ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมและแนว
ทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจาก
การใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม
3.ขั้นตอนการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสารวจใน
พื้นที่อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยใน
ท้องถิ่น
2.สร้างแบบสอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
3. ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อสารวจ เก็บตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถามและสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
สวนส้มโอในพื้นที่ในอาเภออัมพวา
4.วิเคราะห์หาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในการทาสวนส้มโอปลอด
สารเคมี
5. ศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
เกษตรกรสวนส้มโอโดยชุมชนมีส่วนร่วม(จัดประชุมระดม
ความคิด) และหามาตรการหรือแนวทางในการลดผลกระทบ

ตอนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมและ
แนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอ
จากการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน/ตัดสินใจ , การ
ปฏิบัติการ , การได้รับผลประโยชน์และการติดตาม
ประเมินผล จานวน 20 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็นมาตรา
ประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ด ( likert s Scale) แบ่ง
ออกเป็น 4ระดับคือ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผู้วิจัย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้
4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก
3
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
การแปลความความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)
ตามแนวทางของ (บุญชม ศรีสะอาด 2535)
ระดับคะแนนตั้งแต่ 3.51 – 4.50
หมายถึง ระดับการ
มีส่วนร่วมมาก
ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.51 – 3.50
หมายถึง ระดับการ
มีส่วนร่วมปานกลาง

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน
ประชาชนครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดให้เกษตรกรหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 ฉบับ
5.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นจึงนาไปประมวลทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้
1.สถิติพรรณนา ( Descriptive Statistics) เพื่อ
อธิบายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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5. ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
เกษตรกรในการทาสวนผลไม้ที่ปลอดสารเคมีที่ใช้ในการ
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในเขตเทศบาลตาบลสวนหลวง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยการจัดประชุมและ
ประชุมกลุ่มย่อย พร้อมนาเสนอโดยการพรรณนาโวหาร

สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลา สมาชิก ตาแหน่งสมาชิก สถานภาพครอบครัว
ประสบการณ์ ตาบลที่อยู่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการของกลุ่มเกษตรกรในการทาสวน
ผลไม้ที่ปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชใน
เขตเทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์ สถิติ
พื้นฐานที่ใช้คือ ร้อยละ การแจกแจงความถี่
2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการทาสวนผลไม้ที่
ปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในเขต
เทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม วิเคราะห์เป็นรายด้านของแต่ละตาบลและใน
ภาพรวมโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. คาถามปลายเปิดของประชาชนในการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการทาสวน
ปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในเขต
เทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ การแจกแจงความถี่
4. สถิติที่ใช้ในการตรวจวัดเครื่องมือ ได้แก่ ค่า
ความเชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha
Coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม และแนว
ทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจาก
การใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม
1.ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม และแนว
ทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจาก
การใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
การตัดสินใจ/การวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับ
ผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ได้ผลดังตารางที่2

ตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม
การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม
ด้านการตัดสินใจ/การวางแผน
ด้านการปฏิบัติ
ด้านการรับผลประโยชน์
ด้านการประเมินผล
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
2.58
2.77
3.50
2.73
2.89

S.D.
0.72
0.77
0.63
0.82
0.57

ระดับการมีส่วนร่วม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลสวนหลวง ตาบลบางแคและตาบลบางนางลี อาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลางมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ2.77 รองลงมาอีกคือ ด้านการประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และด้านการตัดสินใจ/การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ตามลาดับ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
624

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม และแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมโดยจาแนกตามรายด้าน
การวางแผนในแต่ละตาบล
ระดับ
ด้านการตัดสินใจ/การวางแผน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
การมีส่วนร่วม
1.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการเลือกใช้ชนิดของสารเคมี
2.70
1.08
ปานกลาง
ในการปลูกส้มโอ
2.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การตกค้างของสารเคมีในสวนส้มโอ
2.43
0.98
น้อย
3.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีในการปลูกส้มโอ
2.56
1.06
ปานกลาง
4.ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกส้มโอโดย
2.74
1.05
ปานกลาง
ใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
5.ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตาบลในการจัดการลดการใช้
2.47
1.02
น้อย
สารเคมีในการปลูกส้มโอ
รวม
2.58
0.72
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ/การวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ2.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกส้มโอโดยใช้สารอินทรีย์แทน
สารเคมี ข้อที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ มีส่วนในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 รองลงมา มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเลือกใช้ชนิดของสารเคมีในการปลูกส้มโอ ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 รองลงมาอีกคือ มีส่วนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีในการปลูกส้มโอ ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2. 56 และข้อที่ เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการระดับตาบลในการจัดการลดการใช้สารเคมีในการปลูกส้มโอ ในระดับน้อย มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.47
และน้อยที่สุดมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การตกค้างของสารเคมีในสวนส้มโอ ในระดับน้อย มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.43
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวม ด้านการปฏิบัติ
ระดับ
ด้านการปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
การมีส่วนร่วม
6.ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารอินทรีย์ในการปลูก
2.89
0.98
ปานกลาง
ส้มโอ
7. ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม
2.76
0.97
ปานกลาง
8. ท่านทาการศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีก่อนนามาใช้ในการปลูก
2.93
1.04
ปานกลาง
ส้มโอ
9.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ
2.53
0.97
ปานกลาง
เกี่ยวกับการเลือกใช้สารเคมี
10.ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีก่อนนามาใช้
2.75
1.07
ปานกลาง
ทุกครั้ง
รวม
2.77
0.78
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
2.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทาการศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีก่อนนามาใช้ในการปลูกส้มโอ มีข้อที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ มี
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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ส่วนในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 รองลงมามี ในได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารอินทรีย์ในการ
ปลูกส้มโอ ระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2. 89 รองลงมาอีกคือ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2. 76 และข้อที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีก่อน
นามาใช้ทุกครั้งในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ2.75 และน้อยที่สุดส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่สมาชิกเกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอเกี่ยวกับการเลือกใช้สารเคมี ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.53
ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
สวนส้มโอจากการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวม
ด้านการรับผลประโยชน์
ระดับ
ด้านการรับผลประโยชน์
ค่าเฉลี่ย
S.D.
การมีส่วนร่วม
11.ท่านได้ผลผลิตจานวนมากจากการปลูกส้มโอโดยใช้สารอินทรีย์
3.58
0.92
มาก
12.ท่านได้ส้มโอที่ปราศจากแมลงรบกวน
3.21
0.75
ปานกลาง
13.ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
3.66
0.93
มาก
14. ท่านมีสุขภาพดีเนื่องจากมีวิธีการใช้สารเคมีที่เหมาะสม
3.62
1.09
มาก
15.ท่านได้ประโยชน์ในพื้นที่โดยเป็นชุมชนต้นแบบด้านการปลูกส้มโอ
3.45
0.97
ปานกลาง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวม
3.50
0.63
ปานกลาง
จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีมี ข้อที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ
ในระดับมาก มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมามี ในระดับมาก มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมาอีกคือ
ได้ผลผลิตจานวนมากจากการปลูกส้มโอโดยใช้สารอินทรีย์ ในระดับมาก มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และข้อที่มีส่วนร่วมได้
ประโยชน์ในพื้นที่โดยเป็นชุมชนต้นแบบด้านการปลูกส้มโอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ3.45 และน้อยที่สุดส่วนร่วมได้ส้มโอที่ปราศจากแมลงรบกวน ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวน
ส้มโอจากการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวม ด้านการ
ประเมินผล
ระดับ
ด้านการประเมินผล
ค่าเฉลี่ย
S.D.
การมีส่วนร่วม
16. ท่านมีส่วนร่วมในการสารวจปัญหาสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูก
2.71
0.96
ปานกลาง
ส้มโอในพื้นที่
17.ท่านมีส่วนร่วมติดตามและสารวจปริมาณและชนิดของสารเคมีที่ใช้ 2.50
0.98
น้อย
กาจัดศัตรูของส้มโอ
18. ท่านได้ติดตามประเมินผลกระทบการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ใน
2.59
0.98
ปานกลาง
การปลูกส้มโอตลอดทุกรอบการเพาะปลูก
19.ท่านสามารถประเมินเปรียบเทียบคุณภาพและผลผลิตของส้มโอ
2.89
0.99
ปานกลาง
จากการใช้สารอินทรีย์และสารเคมี
20.ท่านมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรโดยการศึกษา 2.94
1.05
ปานกลาง
วิธีการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
รวม
2.73
0.82
ปานกลาง
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
626

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จากตารางที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
เกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการประเมินผล
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ2.73เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีส่วนร่วมสูงสุดคือ มีส่วน
ร่วมในการลดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรโดยการศึกษาวิธีการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในระดับปานกลาง มีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2. 94 รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการประเมินเปรียบเทียบคุณภาพและผลผลิตของส้มโอจากการใช้
สารอินทรีย์และสารเคมี ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2. 89รองลงมาอีกคือ มีส่วนร่วมในการสารวจปัญหา
สุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่ ในระดับปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 รองลงมาอีกคือ มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลกระทบการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการปลูกส้มโอตลอดทุกรอบการเพาะปลูกในระดับปานกลาง มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 และข้อที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมติดตามและสารวจปริมาณและชนิดของสารเคมีที่
ใช้กาจัดศัตรูของส้มโอ ในระดับน้อย มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50
ตอนที่ 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรจากปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีกาจัดศัตรูพืชดังข้อ 1
1.กรณีการใช้เกินขนาด ใช้ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา ใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทน หรือผสมผสานกับปุ๋ยเคมี มีแนวทางแก้ไข
อย่างไร
แนวทางแก้ไข
จานวน (คน)
ลดปริมาณการใช้ ตามความต้องการของพืช
43
ผสมปุ๋ยชีวภาพเพิ่มขึ้น ปุ๋ยเคมีน้อยลง
16
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน
27
ศึกษาข้อมูลก่อนใช้
34
2. การควบคุม หรือ การกาจัดบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยเคมี มีการทาอย่างไร
วิธีควบคุมหรือกาจัดบรรจุภัฑณ์
ฝังกลบ
เผา
นาไป Reuse เช่น ใส่สิ่งของ
นาไปขาย
คืนบรรจุภัณฑ์ให้บริษัท
แยกทิ้งใส่ถังปิดให้มิดชิด รอการกาจัด

จานวน (คน)
38
8
15
11
3
23

3. บทบาทและการมีส่วนร่วม ต่อองค์กรชุมชน
บทบาทและการมีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
เข้าร่วมประชุม
รณรงค์การลดการใช้สารเคมี

จานวน (คน)
16
24
13

4. บทบาทและการมีส่วนร่วม ต่อองค์กรพัฒนาเอกชน
บทบาทและการมีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
เข้าร่วมประชุม

จานวน (คน)
22
18
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5 บทบาทและการมีส่วนร่วมต่อสถาบันการศึกษา
บทบาท
ไม่มีส่วนร่วม
เข้าประชุม
ในความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

จานวน (คน)
29
8
12

6. บทบาทและการมีส่วนร่วมต่อส่วนราชการ
บทบาท
เข้าร่วมประชุมกับทางราชการ
ไม่มีส่วนร่วม

จานวน (คน)
105
7
แตกต่างของอายุส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมทาให้เกิด
ความตระหนัก
2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมอาชีพพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวนผสมโดยมีส้มโอ
เป็นหลักมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม แต่รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่
ปัจจัยทางธรรมชาติ น้า ที่ทาให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร
มีการระบาดของโรคที่ทาให้ผลผลิตลดลง
2.4 ปัจจัยภายนอก องค์กรภายนอกเข้ามา
แนะนาการปลูกส้มโอที่เทศบาลตาบลสวนหลวงประธาน
กลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนดาเนินการอย่างรูปธรรม
ร่วมกันคิด เสนอ เทศบาลตาบลสวนหลวง เกษตรอาเภอ
เป็นที่ปรึกษา พากลุ่มเกษตรท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆผู้นา
กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการเรื่องการลดการใช้สารเคมี
อย่างปลอดภัยการเพิ่มผลิตโดยการไปศึกษาที่สวนต้นแบบ
เช่นสวนอานาจ บางนางลี่ เก่งออกลูก ผลิตได้ดี ที่
เหมืองใหม่ ที่บางสะแก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ มีหน่วยงานภายนอกเช่นเกษตร
อาเภอ
2.5 ปัจจัยทางสังคม การลดการใช้สารเคมี ต้อง
ให้เกิดอย่างยั่งยืน การจดบันทึกสารเคมี เน้นสุขภาพ
ผู้บริโภค ผู้ผลิต ปลอดภัย เรื่องสถานที่ เน้นศึกษาดิน
น้า และการปลูก ต้องทาบัญชีฟาร์ม ศึกษาน้า
พิจารณาสารปนเปื้อนแคดเมียม ต้องมีการบาบัดน้า
เสียก่อนผู้นาเกษตรพาประชาคมไปดูงานในต่างพื้นที่ดินใช้
มาตั้งแต่อดีต ทาเกษตรกรแบบพอเพียง มีที่ดินเป็นของ
ตนเอง อยากให้เยาวชนรุ่นหลังรักถิ่นบ้านเกิดทาการ
เกษตรกรต่อไป ก่อนใช้สารเคมีกับหลังการใช้สารเคมี
อดีตไม่ใช้สารเคมีใช้ดินตะกอนในร่องสวน ส้มโอใช้ปุ๋ยคอก

2. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทาสวนปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืชในเขตเทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยและการประชุม
สัมนาในวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 12.00 น ณ.วัดภุมรินทร์ เทศบาลตาบลสวนหลวง และ
ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.ณ ตาบลบางแค อาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จาก แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรจากปุ๋ยเคมี
หรือสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยมีผลการประชุมกลุ่มย่อยสรุป
ได้ดังนี้
2.1ปัจจัยด้านการสื่อสาร การสื่อสารพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์
มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ37.9
หนังสือพิมพ์ จานวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ50
วารสารหรือแผ่นพับ จานวน1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 67.8 หอกระจายข่าวตามชุมชนจานวน1-2
ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 56.1 เพื่อนบ้านหรือญาติพี่
น้องจานวน1-2 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ56.8 รัฐหรือ
เอกชนจานวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ64.9
วิทยุกระจายเสียง1-2 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ52.5
การประชุมต่างๆในชุมชน1-2ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ
60.9 และอื่นๆ (website , line ,facebook)ไม่ได้รับ
ข่าวสารคิดเป็นร้อยละ79.9
2.2 ปัจจัยด้านบุคคลอายุพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งช่วงอายุส่งผลต่อการ
รับรู้ข่าวสารรับรู้ข้อมูลในอดีตปัจจุบันและอนาคตความ
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สารชีวภาพซึ่งผลิตขึ้นเองมาใช้แทนในการปลูกส้มโอโดย ใช้
ปุ๋ยคอกเป็นหลักใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทาสวนส้มโอ
เช่นนาตะกอนร่องสวนขึ้นมาเป็นหน้าดินก่อนปลูกส้มโอ
เพราะเป็นดินที่มีคุณภาพสูงใช้ต้นทองหลางใส่ในร่องสวน
เพื่อให้ย่อยสลาย ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีสารไนโตรเจนสูงการคัดเลือก
ผลสมโอออกบ้างไม่ให้แน่นเกินไปและคอยตัดกาฝากออก
อย่างสม่าเสมอทาให้ส้มโอได้ผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดี

ดินเหมาะสมกับส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ มีการวิเคราะห์ดินเข้ามา
ช่วย มีรสชาติดี ได้คุณภาพดี
2.6 ปัจจัยด้านประชาชน การสื่อสาร ได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐ แล้วบอกต่อๆกัน กลุ่มเกษตรมาประชุม
กัน ใครทราบสิ่งใด ปุ๋ย สัตว์ มาเล่าสู่กันมีการพึ่งพา
ตนเอง เกิดกลุ่มย่อยไปสู่กลุ่มใหญ่มีประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นาไม่เห็นความสาคัญชาวบ้านพึ่งพาตนเองการใช้สารเคมี
ให้เจ้าหน้าที่มาแนะนาก่อนการนามาใช้ทุกขั้นตอน เข้าใจ
สารพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบ เช่นสารเร่งดอก สารอื่นๆ
เรื่องการใช้สารเคมีรู้ขั้นตอน มีการสาธิตการใช้ รู้และแยก
เยอะประโยชน์และโทษอย่างชัดเจนต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
มีการศึกษายาฆ่าแมลงจัดรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทาสวนส้มโอที่ปลอดสารพิษ

อภิปรายผล
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมและแนวทางการลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีใน
การป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามดังวัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกษตรกรในการทาสวนผลไม้ที่ปลอดสารเคมีที่ใช้ในการ
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามโดยสรุปดังตารางที่7

2.7.ปัจจัยด้านการพัฒนาต้องใช้น้าอย่างประหยัด
ในกลุ่มเกษตรกร ต้องเก็บกักน้าในสวนสร้างฝาย มีบ้าน
ใกล้คลองการมีส่วนร่วม ในตาบลสวนหลวง ดี ประเมินผล
จากการทาสวนได้ผลผลิตดี ดูแบบอย่างสวนของเพื่อนที่
ปลูกแล้วได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพขุดเลนขึ้นมาทา
การเกษตรเพราะมีพื้นที่ 4 - 6 ไร่ ทาโดยดั้งเดิม ใช้ภูมิ
ปัญญาดั้งเดิม ไม่ใช้เทคโนโลยีสร้างความตระหนัก การ
อนุรักษ์จัดหาเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการทาสวน
ส้มโอที่ปลอดสารพิษมาสอนวิธีการทาสวนปลอดสารพิษ
2.8 ปัจจัยด้านแรงจูงใจเกษตรกรเล็งเห็นผลกระทบของ
สารเคมีต่อสุขภาพจึงลดและมีการปรับเปลี่ยนการใช้

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม และแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมโดยจาแนกตามรายด้าน
ในแต่ละตาบล
การมีส่วนร่วม
ด้านการตัดสินใจ/การวางแผน
ด้านการปฏิบัติ
ด้านการรับผลประโยชน์
ด้านการประเมินผล
รวม

ตาบลบางนางลี่
SD.
x
2.76
0.71
2.86
0.74
3.62
0.34
2.69
0.89
2.98
0.59

ตาบลบางแค
SD.
x
2.56 0.75
2.83 0.80
3.43 0.61
2.78 0.90
2.89 0.59

เทศบาลตาบลสวนหลวง
SD.
x
2.54
0.71
2.69
0.76
3.51
0.70
2.70
0.74
2.86
0.55
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4). จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้โดยจัดประชุม
สัญจรเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรและผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกสถานที่
5) ควรศึกษาเรื่องความตระหนักและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม เพื่อนาไปสู่แนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนในการ
พัฒนาชุมชนและเทศบาลได้อย่างสอดคล้องและลงตัว
6) ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรจาก
การใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในประเด็น
ต่างๆอย่างหลากหลาย

จากตารางที่ 7พบว่า โดยภาพรวมตาบลบางนางลี่
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.98
ภาพรวมตาบลบางแค มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และเทศบาลตาบลสวนหลวง มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86
2.การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทาสวนปลอดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืชในเขตเทศบาลตาบลสวนหลวงอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการทาสวนปลอดสารเคมีที่ใช้
ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมมี 8
ปัจจัยได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยด้านประชาชน ปัจจัยด้านการพัฒนาและ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เรียงลาดับดังนี้ จากข้อมูลพบว่า
เกษตรกรได้รับข่าวสารจากแผ่นพับ/วารสาร มากที่สุด
รองลงมาคือ ข่าวสารจากภาครัฐ
การประชุมต่างๆใน
ชุมชนเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องหอกระจายข่าวตามชุมชน
วิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์ และ โทรทัศน์ตามลาดับ
แต่แหล่ง website, line, facebook ได้รับข่าวสารน้อยมาก
เนื่องจากปัจจัยด้านความรู้ของเกษตรกร
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ข้อเสนอแนะ
1) ประชาชนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมตัดสินใจโครงการต่างๆที่มีผลกระทบต่อชุมชน
2) ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุและอาชีพ
ได้เรียนรู้และรู้จักการจัดการมีส่วนร่วมและแนวทางการลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เปิดโอกาสให้คณะ
ผู้บริหารและประชาชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดใน
การกาหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนได้โดยตรงเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้
ตรงจุดและทันเวลา อีกทั้งเป็นการสร้างทัศนคติของ
ประชาชนให้มองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว
3).มุ่งเน้นการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงทุก
กลุ่มอาชีพ
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ตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกาหนด และรายการ
ประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒).
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสงครามกรม
โยธาธิการและผังเมือง.
ธีระดา ภิญโญและอดิศัย โทวิชา.(2552). สถิติสาหรับ
งานวิจัย.นนทบุรี: หจก.เฟริน์ข้าหลวงพริ้นติ้งแอนต์
พับลิชชิ่ง.
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จังหวัChumphon
ดอื่นได้ หรือนําไปใช้
เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่
Local Food in Pathiew District
Province
ต้องการประกอบอาชีพต่อไป
ตารับอาหารท้องถิ่นอาเภอปะทิ
ว จังหวัดชุมพร
คาสาคัญ : อาหารท้องถิ่น

สินีเนตร รักษา

ABSTRACT
The purposes of study were to collect
and study cooking experts. Five experts gave
their opinion evaluation developed standard
recipes.
Sixty –seven local food in Pathiew
District, Chumphon Province were collected.
There were main dishes and desserts. Fifty main
dishes were found. Most cooking method were
boiling or curried. Seventeen desserts were
found
The method of cooking were frying, boiling and
steaming. This study is useful for those
interested in the culture and food of the
provinces and other provinces. Or to be useful
for those who want to pursue a career.

บทนา
วิถีชีวิตของชาวชุมพรแต่เดิมมีลักษณะเรียบง่าย
ดํารงชีวิตด้วยการเกษตร ผู้คนพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิต แต่เมื่อสังคมชนบทได้เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทําให้
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยมีถูกลดบทบาทลง การ
ดํารงชีวิตที่ต้องแข่งกับเวลาส่งผลให้บางครอบครัวไม่มี
เวลาในการประกอบอาหารเอง ปัจจุบันได้มีการ
รับประทานอาหารสําเร็จรูปและอาหารนอกบ้านมากขึ้น
เป็นสาเหตุให้อาหารท้องถิ่นบางชนิดได้เริ่มสูญหายไปจาก
สังคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษจึงได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมชนิดของ
อาหารท้องถิ่นที่มีในอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเป็น
แนวทางให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมและศึกษาชนิดของอาหารท้องถิ่น
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษารวบรวมอาหารท้องถิ่นประเภทอาหาร
คาว และอาหารหวานของอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แม่
ครัวประจําตําบลที่มีความชํานาญในการประกอบอาหาร
ท้องถิ่นอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จํานวน
7 ตําบล
ตําบลละ 10 คน รวมทั้งหมด 70 คน
นิยามศัพท์
1. ตํารับอาหารพื้นฐาน หมายถึง รายการ
อาหาร ส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงใน
อาหาร และวิธีการประกอบอาหารซึ่งเป็นขั้นตอนในการ
ประกอบอาหาร
2. ตํารับอาหารมาตรฐาน หมายถึง ตํารับที่ได้
ผ่านการทดลองทํามาแล้วอย่างได้ผลและผู้อื่นสามารถ
นําไปใช้แล้วได้ผลเช่นเดียวกับตํารับอาหารที่ระบุไว้
3. อาหารท้องถิ่น หมายถึง อาหารที่นิยม
รับประทานกันเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ มีเอกลักษณ์แตกต่าง
กันไปตามท้องถิ่นโดยนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประกอบอาหาร สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น

Keywords : Local Food.
บทคัดย่อ
การศึกษาอาหารท้องถิ่นอําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมชนิด และตํารับ
อาหารท้องถิ่นของอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทําตํารับอาหารมาตรฐาน โดยการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอาหารท้องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า อาหารท้องถิ่นอําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร แบ่งเป็นประเภทอาหารคาวและอาหาร
หวานรวม 67 ชนิด แบ่งเป็นอาหารคาว 50 ชนิด และ
อาหารหวาน 17 ชนิด อาหารคาวที่พบมากที่สุดคือ
ประเภทต้ม/แกง โดยมีการใช้อาหารทะเลและเครื่องแกง
ที่มีรสเผ็ดร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนอาหารหวานที่พบมาก
ที่สุดคือ ประเภททอด ประเภทต้ม และประเภทนึ่ง
การศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในประเพณีและ
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของจังหวัดชุมพรและ
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รวบรวมข้องมูลเกี่ยวกับรายการอาหาร ประเภทอาหาร
อาหารที่รับประทานในเทศกาลต่างๆ
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากตําราและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์)
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กําหนดเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
กับวัตถุประสงค์
4. สร้างเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์) แล้วนําไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมายจํานวนทั้งหมด 70 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยมีแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิดสําหรับจดบันทึกในขณะที่สัมภาษณ์ ผู้ศึกษา
ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายด้วยตัวเองเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มารวบรวม
ข้อมูล โดยใช้วิธีการบรรยายเชิงเนื้อหาทั้งอาหารคาวและ
อาหารหวานในด้านรายการอาหาร ประเภทของอาหาร
และความนิยมของอาหารในปัจจุบัน
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นตํารับอาหาร
พื้นฐาน
3. นําตํารับอาหารพื้นฐานปรับให้เป็นตํารับ
อาหารมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ตํารับอาหารที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอาหารท้องถิ่นอําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร มีจํานวนทั้งหมด 67 ชนิด จําแนกเป็นอาหารคาว
ได้ 50 ชนิด และจําแนกเป็นอาหารหวานได้ 17 ชนิด
อาหารคาว จําแนกได้
7 ประเภทคือ ประเภท
ต้ม/แกง ประเภทปิ้ง/ย่าง ประเภทผัด ประเภทยํา
ประเภททอด ประเภทนึ่ง/ตุ๋น และประเภทเครื่องจิ้ม
1. ประเภทต้ม/แกง มีจํานวน 26 ตํารับ
ประกอบด้วยแกงที่ใช้กะทิ และแกงที่ไม่ใช้กะทิ
ประกอบด้วย
1.1 แกงที่ใช้กะทิ มีจํานวน 9 ตํารับ
ประกอบด้วย แกงเหมงพร้าวหมู แกงหยวกทือ แกงลูก
กล้วยหมู แกงลูกตอ ผัดหัวกะทิปูดํา ต้มกะทิปลาเค็มใบ
ส้มป่อย ต้มกะทิหัวมะพร้าว ใบเหลียงต้มกะทิ และผัด
กะทิหัวผักกาด

อาหารท้องถิ่นประกอบไปด้วยพืชผักสมุนไพร
เป็นส่วนประกอบหลัก ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ
อาหารสําเร็จรูปและอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้นเพราะมีความ
สะดวกสบาย เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องใช้
ชีวิตอย่างเร่งรีบ การประกอบอาหารรับประทานเองจึง
ต้องใช้เวลาทั้งการเตรียมและการประกอบอาหารจึงเป็น
ทางเลือกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ อาหารท้องถิ่นจะใช้
ผักที่มีในท้องถิ่นนํามาประกอบอาหาร ผักบางชนิดคนรุ่น
ใหม่อาจจะไม่รู้จักเพราะขาดการสืบทอดจากคนรุ่นเก่าที่
เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากในปัจจุบันผู้คนจะนิยมครอบครัว
เดี่ยวมากกว่าการอยู๋ร่วมกันเหมือนในอดีตทําให้ผักบาง
ชนิดไม่ทราบว่าสามารถนํามาทําอาหารได้
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
อาหารพื้นบ้านพบว่า อาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านบริโภคมี
ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน และมีอาหารส่วนหนึ่งที่
ใช้ในพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบัน
ชาวบ้านยังคงประกอบอาหารเหล่านี้เพื่อบริโภคและ
นําไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ภูมิปัญญาด้าน
อาหารเกิดจากการเรียนรู้ของชาวบ้านที่สั่งสมมาหลายชั่ว
อายุคน ชาวบ้านรู้จักการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ใช้ประกอบเป็นอาหารพื้นบ้าน อาหารบางชนิดใช้กรรมวิธี
การประกอบอาหารที่แตกต่างกันจนกลายมาเป็นอาหารที่
มีเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ นับว่า
อาหารพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งใน
วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ผลการศึกษาเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นอําเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร พบว่า อาหารท้องถิ่นอําเภอปะทิว
จําแนกได้เป็นอาหารคาวและอาหารหวาน อาหารบาง
ชนิดใช้ในงานประเพณีต่างๆในชุมชน และอาหารบางส่วน
ได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียง
และผู้คนที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดชุมพรมาแต่
ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
วิธีการวิจัย
การศึกษาตํารับอาหารท้องถิ่นอําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพรครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยวิธีการสัม
ภาณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแม่ครัวผู้มีความชํานาญในการ
ประกอบอาหารท้องถิ่นประจําตําบลทั้ง 7 ตําบลในอําเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเพื่อ
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วิจารณ์
จังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดกับทะเล วัตถุดิบ
หลักจะใช้อาหารทะเลเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ปลา
ทะเล กุ้ง หอย ปู และปลาหมึก อาหารที่พบมากที่สุด
เป็นอาหารคาวประเภทต้ม/แกง ส่วนใหญ่เป็นแกงกะทิ
และแกงเผ็ด เนื่องจากในจังหวัดชุมพรนั้นมีมะพร้าวอยู่
จํานวนมากและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด
ชุมพร ชาวบ้านจึงได้นํามะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน
เครื่องแกงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารจะมีรสชาติ
เผ็ดร้อน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพื่อให้เหมาะกับ
ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม เนื่องจากจังหวัดชุมพรมี
อาณาเขตติดกับทะเลและมีอากาศร้อนชื้น ฝนตกเกือบ
ตลอดทั้งปีเป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยได้ง่าย รสชาติเผ็ดร้อน
ของเครื่องแกงช่วยให้ร่างกายอบอุ่นเพราะประกอบไปด้วย
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตํารับอาหาร
ท้องถิ่นอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบว่า อาหหารคาวที่
กําลังจะสูญหายไปจากท้องถิ่นประกอบด้วย แกงหยวกทือ
แกงเหมงพร้าวหมู แกงส้มลูกเถาคันกับปลากระบอก
แกงส้มบุกเตี๋ยง ต้มหวานขี้พร้า งบข้าวโพด ผัดลอก
อหมู หมูผัดเคย ผัดเผ็ดนกลุ้ม ไข่ตุ๋นกะปิ แกงเคยคั่ว
และยําน้ําเคย ซึ่งเนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบที่ใกล้จะสูญหายไปจากท้องถิ่น
เนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและประชากรทําให้
พื้นที่ป่าที่มีวัตถุดิบขึ้นตามธรรมชาตินั้นสูญหายตามไป
ด้วยทําให้วัตถุดิบหาได้ยากขึ้น เช่น ลูกเถาคัน นกลุ้ม
บุกเตี๋ยง ซึ่งลูกเถาคันและนกลุ้มนั้นจะพบได้บริเวณทุ่งนา
เนื่องจากลูกเถาคันเป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นอยู่กับต้นไม้ใหญ่ตาม
ทุ่งนา ส่วนนกลุ้มจะกินเมล็ดข้าวและสัตว์ตัวเล็กๆในท้อง
นาเป็นอาหาร แต่เมื่อชาวบ้านเลิกทํานากันมากขึ้นเพราะ
หันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าทําให้
นกลุ้มและลูกเถาคันเริ่มสูญพันธ์ไปจากท้องถิ่น
และอีกสาเหตุหนึ่งมาจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน
เริ่มเร่งรีบมากขึ้นเนื่องจากทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านจะต้อง
ออกไปทํางานเพื่อหาเงินทําให้วิถีชีวิตที่ชาวบ้านทําอาหาร
รับประทานเองนั้นได้กลายเป็นวิถีชีวิตที่ต้องการซื้ออาหาร
สําเร็จรูปทดแทนเนื่องจากประหยัดทั้งเวลาในการเตรียม
อาหารไปจนถึงการเก็บล้างทําให้อาหารบางชนิดที่สืบทอด
การทํามาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นค่อยๆเลือนหายไปจากสังคม เช่น
ต้มหวานขี้พร้า งบข้าวโพด ผัดลอกอหมู หมูผัดเคย ผัด
เผ็ดนกลุ้ม ไข่ตุ๋นกะปิ แกงเคยคั่ว และยําน้ําเคย เป็นต้น

1.2 แกงที่ไม่ใช้กะทิ มีจํานวน 17
ตํารับ ประกอบด้วย แกงน้ําเต้ากับปลาย่าง แกงปลาย่าง
ใบกระเพรา แกงเผ็ดปลาทราย แกงส้มลูกเถาคันกับ
ปลากระบอก แกงส้มหน่อถั่ว แกงส้มบุกเตี๋ยง แกงส้ม
หอยขาวกับหัวมัน แกงส้มหอยขาวใบส้มขาม แกงส้ม
หอยจอกใบส้มขาม แกงส้มลอกอปลาดอกหมาก ต้มส้ม
ปลากระบอก แกงใบพูมเคยเกลือ ต้มใบเหลียง ต้ม
หวานขี้พร้า หมูต้มส้มมวง และหมึกต้มหวาน
2. ประเภทปิ้ง/ย่าง มีจํานวน 1 ตํารับคือ งบ
ข้าวโพด
3. ประเภทผัด มีจํานวน 9 ตํารับ ประกอบด้วย
ผัดลอกอหมู ปลากระบอกทอดเครื่องแกง ปลา
กระเบนผัดหวาน หมูผัดเคย เส้นหมี่ผัดน้ําพริก ใบเห
ลียงผัดไข่ ผัดเผ็ดนกลุ้ม ผัดหัวหมูหน่อเหรียง และผัด
เผ็ดปลาอกแล
4. ประเภทยํา มีจํานวน
7 ตํารับ
ประกอบด้วย ยําแตงเปรี้ยว ยําลูกท้อน ยําหัวปลี
ยําถั่วพู ยํามะม่วงเบา ยําใบพาโหม และยําผักรวม
5. ประเภททอด มีจํานวน 1 ตํารับ คือ ทอดมัน
กุ้งใบเล็บครุฑ
6. ประเภทนึ่ง/ตุ๋น มีจํานวน 1 ตํารับ คือ ไข่ตุ๋น
กะปิ
7. ประเภทเครื่องจิ้ม มีจํานวน
6 ตํารับ
ประกอบด้วย แกงเคยคั่ว เออะขี้ปลา น้ําพริกส้มขาม
ทอด น้ําพริกส้มกํา น้ําพริกส้มขามเปียก และยํา
น้ําเคย
อาหารหวาน จําแนกได้
6 ประเภทคือ ประเภท
ทอด ประเภทต้ม ประเภทนึ่ง ประเภทกวน ประเภท
ปิง้ /ย่าง และประเภทคั่ว
1. ประเภททอด มีจํานวน
4 ตํารับ
ประกอบด้วย ขนมฝามี ขนมลูกสะบ้า ขนมฝักบัว
และข้าวพอง
2. ประเภทต้ม มีจํานวน
4 ตํารับ
ประกอบด้วย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมโค
และข้าวเหนียวเปียกแดง
3. ประเภทนึ่ง มีจํานวน 4 ตํารับประกอบด้วย
ข้าวต้มใบพ้อ ขนมเทียน ขนมขวยหนู และขนมดั่ง
4. ประเภทกวน มีจํานวน 2 ตํารับประกอบด้วย
ข้าวเหนียวกวน และขนมหลวงช่วง
5. ประเภทปิ้ง/ย่าง มีจํานวน
2 ตํารับ
ประกอบด้วย ขนมจาก และข้าวเหนียวอุบ
6. ประเภทคั่ว มีจํานวน 1 ตํารับคือ ขนมขี้มอด
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2. ผู้ที่สนใจนําไปเผยแพร่และอนุรักษ์เพื่อให้คน
รุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาด้านอาหารของคนใน
ท้องถิ่นและช่วยกันสืบทอดให้ตํารับอาหารดั้งเดิมยังคงอยู่
และให้ผู้ที่สนใจสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว
3. ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมด้าน
อาหารของจังหวัดชุมพรสามารถนําการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมด้านอาหารของท้องถิ่นอื่น
ต่อไปได้

อาหารหวานที่กําลังจะสูญหายไปจากท้องถิ่น
ประกอบด้วย ขนมฝามี ขนมลูกสะบ้า ขนมฝักบัว ขนม
ต้มขาว ขนมต้มแดง ข้าวเหนียวเปียกแดง ขนมเทียน
ขนมขวยหนู ขนมดั่ง ขนมขี้มอด ขนมหลวงช่วง และ
ข้าวเหนียวอุบ ซึ่งสาเหตุของการที่ขนมใกล้จะสูญหายไป
จากท้องถิ่นเนื่องมาจากขาดการสืบทอดวิธีทําจากรุ่นสู่รุ่น
เพราะวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่นิยมครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียง
พ่อแม่ลูกมากกว่าครอบครัวขยายที่มีญาติพี่น้องรวมอยู่
ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนในอดีตทําให้ภูมิปัญญา
ด้านอาหารจากบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมานั้นใกล้จะสู
หายไปตามกาลเวลา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือ
และความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากท่านศาสตราจารย์ดร.
อมรรัตน์ เจริญชัย รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส
ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทองที่กรุณา
ให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษา คําแนะนํา ข้อคิดเห็น
และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการศึกษาครั้งนี้ตั้งแต่เริ่ม
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณแม่ครัวประจําตําบลบางสน ตําบล
สะพลี ตําบลปากคลอง ตําบลดอนยาง ตําบลทะเล
ทรัพย์ ตําบลชุมโค และตําบลเขาไชยราชที่ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตํารับอาหารท้องถิ่นอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรใน
ครั้งนี้
ขอขอบคุณกํานันประจําตําบลทั้ง
7 ตําบลใน
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแม่ครัว
ประจําตําบลเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณครอบครัว
ของผู้ศึกษาที่ได้คอยให้กําลังใจและคอยช่วยเหลือใน
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนขั้นตอนการจัดทํา
เป็นตํารับอาหารมาตรฐานจนประสบผลสําเร็จด้วยดี
ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้

สรุปผล
ปัจจุบันตํารับอาหารดั้งเดิมของอําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร หลายชนิดกําลังจะสูญหายไปจากอําเภอปะ
ทิว แบ่งเป็นประเภทอาหารคาวและอาหารหวาน อาหาร
คาวประกอบด้วย แกงหยวกทือ แกงเหมงพร้าวหมู แกง
ส้มลูกเถาคันกับปลากระบอก แกงส้มบุกเตี๋ยง ต้มหวาน
ขี้พร้า งบข้าวโพด ผัดลอกอหมู หมูผัดเคย ผัดเผ็ด
นกลุ้ม ไข่ตุ๋นกะปิ แกงเคยคั่ว และยําน้ําเคย และ
อาหารหวาน ประกอบด้วย ขนมฝามี ขนมลูกสะบ้า
ขนมฝักบัว ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ข้าวเหนียวเปียก
แดง ขนมเทียน ขนมขวยหนู ขนมดั่ง ขนมขี้มอด ขนม
หลวงช่วง และข้าวเหนียวอุบ ซึ่งอาจเนื่องมาจากหลาย
สาเหตุด้วยกัน ทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสู่
สังคมเมือง หรือการที่คนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตห่างไกลจาก
ธรรมชาติอาจไม่รู้จักพืชผักบางชนิดจึงทําให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา แต่อย่างไรก็ตามอาหารในท้องถิ่นนั้นถือได้
ว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้นําวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาประกอบอาหารได้อย่างมีคุณค่าและมีรสชาติอร่อยเป็น
เอกลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์
เอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและการดําเนิน
ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปทําให้
อาหารตํารับดั้งเดิมอาจมีการดัดแปลง การจัดทําตํารับ
อาหารท้องถิ่นอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จะเป็นการช่วย
อนุรักษ์ให้ตํารับอาหารดั้งเดิมได้คงอยู่ให้คนรุ่นใหม่ได้
ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
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Design and Construction of Variable Concentration Ozone Injector
using Electric Field Intensity Changing Technique
การออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้
โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว1
ABSTRACT
This research was presented the design
and construction of variable concentration ozone
injector using electric field intensity changing
technique. The power supply based on flyback
converter comprises of a pulse generator using
IC#SG3526 on the electric field intensity
adjustment at 5 kV/cm, 10 kV/cm and 15 kV/cm by
switching frequency adjustment at 20 kHz, 30 kHz
and 40 kHz by using high frequency pulse
transformer for ground isolator and signal
expanding to Power MOSFET#2SK1342 driving to
control high voltage switching transformer to
generate 1 kV, 2 kV and 3 kV by using electrode
tube for generate ozone gas. The experimental
results are switching frequency increasing of high
voltage at 1 kV at 20 kHz, 2 kV at 30 kHz and 3 kV
at 40 kHz which the testing of ozone gas quantity
measuring will observation at electric field intensity
equal 5 kV/cm enables generate ozone gas 3.96
ppm, 10 kV/cm enables generate ozone gas 4.43
ppm and 15 kV/cm enables generate ozone gas
5.83 ppm. Then this research can be developed
further for commercial in environment industry in
the future.
Keywords : ozone gas, electric field, electrode
tube

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้นาเสนอการออกแบบและการสร้าง
เครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
โอโซนได้ โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า ซึ่ง
อาศัยหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ และใช้ไอซี
เบอร์ SG3526 เป็นตัวกาเนิดสัญญาณพัลส์โดยทาการปรับ
ความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 5 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร, 10 กิโลโวลต์ /
เซนติเมตร และ 15 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร และปรับความถี่
สวิตชิ่งไว้ที่ 20 กิโลเฮิร์ต 30 กิโลเฮิร์ต และ 40 กิโลเฮิร์ต ซึ่งใช้
หม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงเป็นตัวแยกกราวด์และทาการขยาย
สัญญาณ เพื่อนาไปขับเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ให้
ทางาน เพื่อควบคุม การทางานของหม้อแปลง สวิตชิ่งแรงดันสูง
ให้ได้ขนาดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง เท่ากับ 1 กิโลโวลต์ 2 กิโลโวลต์
และ 3 กิโลโวลต์ โดยใช้โหลดเป็นแท่ง
อิเล็กโตรดสาหรับผลิตก๊าซโอโซน ผลการทดลองที่ได้ คือ เมื่อ
ทาการปรับความถี่สวิตชิ่งเพิ่มขึ้น จะทาให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง
และความเข้มสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 กิโลเฮิร์ต
จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 1 กิโลโวลต์ และความเข้ม
สนามไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร ที่ความถี่สวิตชิ่ง 30 กิโล
เฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 2 กิโลโวลต์ และความเข้ม
สนามไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร และที่ความถี่สวิตชิ่ง 40
กิโลเฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 3 กิโลโวลต์ และ
ความเข้มสนามไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร ซึ่งเมื่อทาการ
ทดสอบ เพื่อวัดปริมาณก๊าซโอโซน จะเห็นว่าที่ความเข้ม
สนามไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน
3.96 ppm ที่ความเข้มสนามไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร
จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 4.43 ppm และที่ความเข้ม
สนามไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์ /เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน
5.83 ppm ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้สามารถพัฒนาให้เป็นงานวิจัย
เชิงประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และต่อยอดให้เป็น
นวัตกรรมในเชิงพานิชย์ได้ในอนาคต
คาสาคัญ : ก๊าซโอโซน, สนามไฟฟ้า, แท่งอิเล็กโตรด

ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง , โทรศัพท์ 081-4435753 , e-mail : siseerot@hotmail.com
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บทนา
ในปัจจุบันได้มีการนาเอาก๊าซโอโซนมาใช้งานใน
ชีวิตประจาวันอย่างมากมาย ซึ่งในทางปฏิบัติจะเห็นว่าก๊าซ
โอโซนนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะนาก๊าซ
โอโซนไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจาวัน เป็นผลทาให้เกิด
แนวคิดและแนวทางที่จะควบคุมปริมาณก๊าซโอโซนให้เกิด
ประโยชน์และเกิดผลดีต่อสังคมให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีดังกล่าว
คือ การออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน ด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบ โดยการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง ได้นาไอซีเบอร์ SG3526 เป็นตัวสร้าง
พัลส์มอดูเลชั่นเพื่อใช้ในการควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์
มอสเฟตในภาคคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งมีหม้อแปลงสวิตชิ่งความถี่
สูงทาหน้าที่เหนี่ยวนาสัญญาณพัลส์ เพื่อสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง
ไปประยุกต์ใช้จ่ายให้กับเซลล์อิเล็กโตรดเพื่อสร้างสนามไฟฟ้า
ความเข้มสูง ทาให้เกิดการกระบวนการโคโรนา เพื่อทาให้
เกิดการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจน ซึ่งจะทาให้เกิด
ก๊าซขึ้นอีกชนิดหนึ่ง คือ ก๊าซโอโซน จากสมการคือ O2 + O
 O3 โดยในทางไฟฟ้าแรงดันสูง อากาศจะมีความสามารถ
ในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าค่าหนึ่ง ซึ่งการเสียสภาพของ
อากาศทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลเป็นก๊าซ
โอโซนได้ แต่ขีดจากัดความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของอากาศ
อาจจะนาไปสู่การเบรคดาวน์และจะทาให้เกิดความร้อน ซึ่ง
ส่งผลทาให้ก๊าซโอโซนสลายไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุม
ความเข้มสนามไฟฟ้า ให้เหมาะสมจึงจะส่งผลต่อปริมาณ
ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนด้วย
ซึ่งในโครงการวิจัยนี้จะได้ศึกษาวิธีการ
เปลี่ยน
ออกซิเจนในอากาศให้เป็นก๊าซโอโซน โดยใช้กระบวนการโค
โรนาดิสชาร์จ ซึ่งจะสังเกตเห็นการเรืองแสงได้ในที่มืด โดย
เน้นถึงการออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 เป็นการออกแบบ
และการสร้างวงจรผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง ที่สามารถจ่ายแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงได้ตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึง 3 กิโลโวลต์ และส่วนที่
2 เป็นการออกแบบและการสร้างเซลล์อิเล็กโตรด เพราะสอง
ส่วนนี้มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตได้ และใน
ส่วนผลการทดลอง จะทดลองเปลี่ยน ความเข้มสนามไฟฟ้า
(โดยดูจากการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง) เพราะที่

ความเข้มสนามไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลต่อปริมาณ
ก๊าซโอโซนที่ผลิตได้
โครงสร้างภายในของเครื่องพ่นก๊าซโอโซน ดังรูปที่ 1
1. ส่วนแผ่นกรองหยาบเบื้องต้น และพัดลมเป่าอากาศ
2. ส่วนชุดของวงจรผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง
3. ส่วนชุดเซลล์อิเล็กโตรด

รูปที่ 1 โครงสร้างภายในของเครื่องพ่นก๊าซโอโซน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาการออกแบบและการสร้างวงจรผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง
โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3526 เพื่อเป็นตัวกาเนิดสัญญาณควบคุม
การทางานของเพาเวอร์มอสเฟต หรือไอจีบีที ในวงจร
คอนเวอร์เตอร์
2. ศึกษาการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้าต่อปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซโอโซน
3. ศึกษาการออกแบบและการสร้างเซลล์อิเล็กโตรด แบบ
สนามไฟฟ้าไม่สม่าเสมอสูง เพื่อใช้ผลิตก๊าซโอโซน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ออกแบบและสร้างวงจรควบคุม โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3526
เป็นตัวสร้างสัญญาณ เพื่อใช้ควบคุมการทางานของ เพาเวอร์
มอสเฟตหรือไอจีบีที
2. ออกแบบและสร้างวงจรคอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ เพาเวอร์
มอสเฟต หรือไอจีบีที เป็น ตัวควบคุมการเปลี่ยนความเข้ม
สนามไฟฟ้า
3. ออกแบบและสร้างชุดเซลล์อิเล็กโตรด แบบสนามไฟฟ้าไม่
สม่าเสมอสูง เพื่อใช้ผลิตก๊าซโอโซน
การออกแบบและการสร้าง โครงการวิจัยนี้ได้แบ่งการ
ออกแบบเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ
1. ภาคเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ด้านอินพุต
2. ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกาลัง)
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3. ภาควงจรควบคุมและวงจรขับเกท
4. หม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง
5. เซลล์อิเล็กโตรด
การออกแบบทั้ง 5 ส่วนนี้ เพื่อ นาไปใช้ในการสร้างเครื่องพ่น
ก๊าซโอโซน ซึ่งมีหลักการทางานโดยรวม ดังบล็อกไดอะแกรม
ในรูปที่ 2 และภาพวงจรโดยรวมในรูปที่ 3

รูปที่ 2 บล็อคไดอะแกรมของเครื่องพ่นก๊าซโอโซน
จากรูปที่ 2 เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
50 เฮิร์ต เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 220 โวลต์ / 36 โวลต์ แล้ว
ผ่านวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ ทาให้ได้แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 50 โวลต์ เพื่อนาไปจ่ายให้กับด้านอินพุตของ
วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งมีไอซีเบอร์ SG3526 เป็น
วงจรควบคุมแบบ PWM (Pulse Width Modulation)
ให้กับเพาเวอร์มอสเฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์ เพื่อควบคุม
การจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (โดยสามารถปรับความเข้มของ
สนามไฟฟ้าเทียบกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต) เพื่อ
จ่ายให้กับเซลล์อิเล็กโตรด เพื่อผลิตก๊าซโอโซน
การออกแบบวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ด้านอินพุต
โดยจะยอมรับแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมไม่เกิน 10%
จาก

C

I p  T

V 0.1 50 5

โวลต์

1

f

1
 20  10 3
50

คานวณ T ครึ่งไชเคิล เท่ากับ 0.01 วินาที
เพราะฉะนั้น ค่า C จากสมการที่ 1 เท่ากับ
C

2  10  10 3
5

เลือกตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลท์ขนาด 2,200 F 450
Vdc ขนานกันจานวนสองตัว เพื่อลดความต้านทานภายในตัว
เก็บประจุ
การออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกาลัง) และ
คานวณเพื่อเลือกเพาเวอร์มอสเฟต
พิจารณากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านเพาเวอร์มอสเฟต
(ID) ขณะนากระแสไฟฟ้า คือ
2Pout
(2)
ID 
V in  max

เมื่อ I D คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านมอสเฟตขณะนา
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์),  คือ ประสิทธิภาพของคอนเวอร์
เตอร์ (%) และ  max คือ ค่าดิวตี้ไซเคิลที่เลือกใช้ (%)
เมื่อกาหนดให้ประสิทธิภาพของฟลายแบคคอน
เวอร์เตอร์ เท่ากับ 75% หรือ 0.75, พิจารณาเลือกค่าติวตี้ไซ
เคิ้ล เท่ากับ 25% หรือ 0.25 และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ด้านอินพุตเท่ากับ 50 โวลต์
เพราะฉะนั้น

Pout = 10 วัตต์

จะได้

ID

=

2  10
0.75  50  0.25

จากการคานวณสามารถเลือกใช้เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์
2SK1342 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า ID = 8 A และ VDS = 900 V
การออกแบบวงจรควบคุม โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3526

P 10
Ip 


2 แอมแปร์
Vdc
5
f

ไมโครฟารัด , ( F )

= 2.13 แอมแปร์
(1)

V

 4000

วินาที

เลือกใช้ไอซีเบอร์
SG3526 นามาเป็นไอซีที่ใช้ใน
วงจรควบคุมการทางานของคอนเวอร์เตอร์เป็นตัวออสซิสเลท
มีการทางานในโหมดแรงดัน โดยการทางานของไอซี
SG3526 เป็นวงจรพัลส์วิดมอดูเลเตอร์ที่ใช้สัญญาณที่มีความ
ชันคงที่ และคาบเวลาการทางานของเอาต์พุตพัลส์สามารถ
กาหนดได้โดยใช้ค่าของ RT และ CT จากภายนอกตรงขา 9
และขา 10 ของไอซี SG3526
การออกแบบวงจรขับเกทเพาเวอร์มอสเฟต
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เนื่องจากการออกแบบจะต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานและป้องกันการพังเสียหายของวงจร
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ดังนั้น ส่วนของภาควงจรควบคุม
และภาควงจรกาลังจะต้องแยกกราวด์ออกจากกัน โดยนา
หม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงเป็นตัวแยกกราวด์และขยาย
สัญญาณภายในตัว โดยสามารถนาไปขับให้เพาเวอร์มอสเฟต
ทางานได้เลย

เมื่อ E คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า , V คือ แรงดันไฟฟ้า , d
คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม และ * คือ แฟคเตอร์
สนามไฟฟ้า
เพราะฉะนั้นชุดเซลล์อิเล็กโตรด เลือกใช้เส้นลวดโคโร
นาเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.1 มิลลิเมตร เนื่องจากมีความ
ทนทานต่อการเกิดออกไซด์และแรงทางกลได้สูง มีผิวเรียบ
และนาไฟฟ้าได้ดี) และวางระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม
กับเส้นโคโรนาเท่ากับ 1 เซนติเมตร
การออกแบบและสร้างโครงพลาสติกเพื่อยึดเซลล์
อิเล็กโตรด โดยที่เซลล์อิเล็กโตรดประกอบไปด้วยแผ่น
อะลูมิเนียม ๒ แผ่น วางขนานกันโดยมีเส้นลวดโคโรนาสอด
อยู่ตรงกลางแผ่นอะลูมิเนียมในระยะที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็น
เซลล์ในการผลิตก๊าซโอโซน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 วงจรขับเกท โดยใช้หม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงที่สร้าง
ขึ้น สาหรับแยกกราวด์และขยายสัญญาณ เพื่อนาไปขับ
เพาเวอร์มอสเฟต

การออกแบบหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง
เลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์ และใช้หม้อแปลงฟลายแบคเบอร์
TLF14649 National มาใช้งาน ซึ่งลักษณะเฉพาะของหม้อ
แปลงมีย่านการทางานที่แรงดันไฟฟ้าอินพุต Vin เท่ากับ 0113 Vdc และ Vout เท่ากับ 0-40 kVdc โดยที่ระดับไฟฟ้า
แรงดันสูงด้านเอาต์พุตสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ โดยอาศัย
การปรับค่าความถี่ของวงจรคอนเวอร์เตอร์

ชุดเซลล์อิเล็กโตรดประกอบไปด้วยเส้นลวดโคโรนาที่
วางอยู่ระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าตรงกันข้าม
หากพิจารณาความเครียดสนามไฟฟ้าของชุดเซลล์อิเล็กโตรด
จะเป็นไปตามสมการที่ 3
=

V
d  *

คานวณหาแรงดันไฟฟ้าแรงสูง สาหรับเซลล์อิเล็กโตรด
กาหนดให้ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท
เซนติเมตร และ * เท่ากับ 20%
จากสูตร

(d) เท่ากับ 1

V E  d  


ที่สนามไฟฟ้า Ei เท่ากับ 16.27 kV/cm

การออกแบบชุดเซลล์อิเล็กโตรด (ชุดผลิตก๊าซโอโซน)

E

รูปที่ 4 โครงสร้างเซลล์อิเล็กโตรดที่สร้างด้วยพลาสติก โดย
ร้อยด้วยเส้นลวดโคโรนา และโครงสร้างเซลล์อิเล็กโตรดที่ใส่
แผ่นอะลูมิเนียม และร้อยเส้นลวดโคโรนา

(3)


V 16.27kV 1 0.2
V  3.254kV

ที่สนามไฟฟ้า E เท่ากับ 19.129 kV/cm
V  19.27kVx1 0.2
V  3.854kV
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ดังนั้น ย่านแรงดันไฟฟ้าที่ทาให้เริ่มเกิดการโคโรนา คือ
3.254 kV ถึง 3.854 kV ที่ย่านสนามไฟฟ้า 16.27 kV/cm
ถึง 19.129 kV/cm
เครื่องพ่นก๊าซโอโซน ที่ออกแบบและสร้างขึ้น ดังรูปที่ 5

SG3526 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณที่ได้เป็นรูป
สัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่สามารถปรับความถี่สวิตชิ่งได้ 20
kHz จนถึง 40 kHz ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
ที่กาหนดไว้
การทดสอบวัดสัญญาณ VGS และ VDS ของภาควงจรคอน
เวอร์เตอร์ (วงจรกาลัง) ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342
ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz, (5v/div, Probe x 1) และ
สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ที่
ความถี่สวิตชิ่ง 40 kHz, (5v/div, Probe x 1) ขณะต่อเซลล์
อิเล็กโตรด

รูปที่ 5 เครื่องพ่นก๊าซโอโซน ที่ออกแบบและสร้างขึ้น
ผลการวิจัย
การทดสอบวงจรส่วนต่างๆ ในแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
(ทาการทดสอบทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน คือ ภาคอินพุต
ภาควงจรควบคุม ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรกาลัง)
และภาคเอาต์พุต)

รูปที่ 7 เป็นรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ขาเกทและ
ขาซอร์ส VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 โดยผล
การทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณที่ได้เป็นรูปสัญญาณพัลส์
สี่เหลี่ยมที่สามารถปรับค่าความถี่สวิตชิ่งได้ 20kHz, 30kHz
และ 40kHz ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่
กาหนดไว้
ทาการวัดสัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์
2SK1342 ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz และ 40 kHz ดังรูปที่
8

การทดสอบวัดสัญญาณภาควงจรควบคุม ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 สัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ SG3526 ที่ความถี่
สวิตชิ่ง 20 kHz,(5v/div,Probe x 1) และสัญญาณเอาต์พุต
ของไอซีเบอร์ SG3526 ที่ความถี่สวิตชิ่ง 40 kHz, (5v/div,
Probe x 1) ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด
รูปที่ 6 เป็นรูปสัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์

รูปที่ 8 สัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342
ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz, 10v/div, Probe x 10) และ
สัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ที่
ความถี่สวิตชิ่ง 40 kHz, (10v/div, Probe x 10) ขณะต่อ
เซลล์อิเล็กโตรด
รูปที่ 8 เป็นรูปสัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟต
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เบอร์ 2SK1342 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณ
แรงดันไฟฟ้ามีค่าไม่เกินแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมเพาเวอร์
มอสเฟต (ดาต้าชีตมีค่า VDS เท่ากับ 900 โวลต์) จึงทาให้เกิด
ความปลอดภัยต่อการใช้งานของเพาเวอร์มอสเฟต แต่อีก
ประการหนึ่งที่น่าสังเกต คือ ในรูปสัญญาณ VDS ที่วัดได้นั้น
จะมีรูปสัญญาณ Natural Frequency เข้ามาปนอยู่ด้วย จึง
อาจจะส่งผลทาให้ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมเพาเวอร์มอส
เฟตมีค่าไม่คงที่ (คือมีการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าอยู่) ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างภายในเพาเวอร์มอสเฟตให้
พังเสียหายได้
ทาการวัดสัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอส
เฟตเบอร์ 2SK1342 ของภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจร
กาลัง) ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz และ 40 kHz ดังรูปที่ 9

10

รูปที่ 10 สัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุต และกระแสไฟฟ้า
อินพุต ของเครื่องพ่นก๊าซโอโซน ขณะทางาน , (20v/div,
Probe x 10) และสัญญาณกาลังไฟฟ้าอินพุต ของเครื่องพ่น
ก๊าซโอโซน ขณะทางาน, (20v/div, Probe x 10)
รูปที่ 10 เป็นการวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุต
สัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุต และสัญญาณกาลังไฟฟ้าอินพุต
ซึ่งผลการทดสอบที่ได้ คือ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุตมีรูป
สัญญาณเป็นไซน์ จึงทาให้ไม่มีฮาร์โมนิกส์ แต่สัญญาณ
กระแสไฟฟ้าอินพุต และกาลังไฟฟ้าอินพุตมีรูปสัญญาณที่ไม่
เป็นไซน์ จึงส่งผลให้มีฮาร์โมนิกส์ขึ้นมา

การทดสอบวัดสัญญาณภาคเอาต์พุต คือ สัญญาณแรงดัน
รูปที่ 9 สัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟต ไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต (V ) ของหม้อแปลงสวิตชิ่ง
OUT
เบอร์ 2SK1342 ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz และสัญญาณ VGS แรงดันสูง ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz และ 40 kHz ในขณะ
เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ที่ ต่อเซลล์อิเล็กโตรด ดังรูปที่ 11
ความถี่สวิตชิ่ง 40 kHz ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด , (VGS =
5v/div,Probe x 1 และ VDS= 5v/div,Probe x 10)
รูปที่ 9 เป็นรูปสัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของ
เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 โดยผลการทดสอบจะเห็น
ว่ารูปสัญญาณที่ได้เป็นรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่กลับกัน
คือ ในขณะที่สัญญาณ VGS อยู่ในสภาวะ ON จะส่งผลให้
สัญญาณ VDS อยู่ในสภาวะ OFF คือ จะไม่มีแรงดันไฟฟ้าตก
คร่อมเพาเวอร์มอสเฟต และถ้าสัญญาณ VGS อยู่ในสภาวะ
OFF จะส่งผลให้สัญญาณ VDS อยู่ในสภาวะ ON คือ มี
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต (ซึ่งในขณะที่
เพาเวอร์มอสเฟตทางานจะไม่มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม
เพาเวอร์มอสเฟต แต่ถ้าเพาเวอร์มอสเฟตไม่ทางานจะมี
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต ซึ่งผลการทดสอบนี้
เป็นไปตามทฤษฎีการทางานของเพาเวอร์มอสเฟตในภาค
วงจรคอนเวอร์เตอร์)
การทดสอบวัดสัญญาณภาคอินพุต คือ แรงดันไฟฟ้า
อินพุต กระแสไฟฟ้าอินพุต และ กาลังไฟฟ้าอินพุต ดังรูปที่

รูปที่ 11 สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT)
ของหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz
และสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT) ของ
หม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง ที่ความถี่สวิตชิ่ง 40 kHz ขณะ
ต่อเซลล์อิเล็กโตรด
รูปที่
11 เป็นการวัดสัญญาณภาคเอาต์พุต คือ
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลง
สวิตชิ่งแรงดันสูง โดยผลการทดสอบจะเห็นว่าเมื่อความถี่
สวิตชิ่งเพิ่มขึ้น จะทาให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุตเพิ่มขึ้น
ด้วย ในขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด
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ผลการทดสอบปรับค่าความเข้มสนามไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อป้อนให้กับเซลล์อิเล็กโตรด กับ
ปริมาณก๊าซโอโซน ตามตารางที่ 1

เบอร์ SG3526 โดยในผลการทดสอบสามารถปรับค่าความถี่
สวิตชิ่งได้ตั้งแต่ 20kHz, 30kHz และ 40kHz ซึ่งเป็นไปตาม
การออกแบบที่ได้คานวณไว้

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปรับค่าความเข้มสนามไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อป้อนให้กับเซลล์อิเล็กโตรด กับ
ปริมาณก๊าซโอโซน

2. ส่วนภาควงจรกาลัง (วงจรคอนเวอร์เตอร์) เป็น
ส่วนที่ประกอบไปด้วยเพาเวอร์ มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 เป็น
อุปกรณ์สวิตชิ่งที่ใช้เป็นตัวควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่
ส่งไปยังหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง ซึ่งจากผลการทดสอบที่
ได้ คือ รูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ขาเกทและขาซอร์ส ( VGS)
หรือคือสัญญาณเอาต์พุตของหม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงที่
นามาใช้ในการแยกกราวด์และขยายสัญญาณ เป็นรูป
สัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่สามารถนาไปขับเพาเวอร์มอสเฟต
โดยสามารถปรับค่าความถี่สวิตชิ่งได้ตั้งแต่ 20kHz, 30kHz
ความหมายของพารามิเตอร์ในตารางที่ 1
และ 40kHz ได้ตามต้องการ และได้เก็บผลของรูปสัญญาณ
E คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (กิโลโวลต์ /เซนติเมตร) , แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขาเดรนและขาซอร์ส (VDS) ของ
(kV/cm), f คือ ความถี่สวิตชิ่งในวงจรคอนเวอร์เตอร์ (กิโล เพาเวอร์มอสเฟต (ซึ่งค่าที่ได้ไม่เกินแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม
เฮิร์ต), (kHz), Vin (rms) คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้าน เพาเวอร์มอสเฟต โดยข้อมูลในดาต้าชีตของเพาเวอร์มอสเฟต
มีค่า VDS เท่ากับ 900 โวลต์) จึงทาให้เกิดความปลอดภัยต่อ
อินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (โวลต์) , V, Iin (rms) คือ
การใช้งาน แต่อีกประการหนึ่งที่น่าสังเกต คือ ในรูปสัญญาณ
กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
VDS ที่วัดได้จะมีรูปสัญญาณความถี่ธรรมชาติปนเข้ามา ซึ่ง
แรงดันสูง (แอมแปร์) , A และ VOUT คือ แรงดันไฟฟ้า อาจจะส่งผลทาให้ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมเพาเวอร์มอส
กระแสสลับแรงสูงเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
เฟตมีค่าไม่คงที่ และเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะส่งผลทาให้
เพาเวอร์มอสเฟตทางานผิดพลาดได้
(กิโลโวลต์), (kV)
ตารางที่ 1 เป็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันของ
ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า ความถี่สวิตชิ่ง กระแสไฟฟ้าอินพุต
แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต และปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตได้
คือ ถ้าปรับค่าความถี่สวิตชิ่งเพิ่มขึ้นจะส่งผลทาให้ค่าความ
เข้มสนามไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าอินพุต และแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
เอาต์พุตเพิ่มขึ้น จึงทาให้ปริมาณก๊าซโอโซนเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ด้วย โดยใช้ AC RMS CLAMP METER (CHAUVIW
ARNOUX) เป็นอุปกรณ์วัด
สรุปและอภิปรายผล
จากการทดสอบในโครงการวิจัยนี้ ทางผู้วิจัยได้เก็บ
ผลการทดสอบในส่วนของภาควงจรควบคุม ภาควงจรกาลัง
ภาคอินพุต และภาคเอาต์พุต ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
(ในขณะที่จ่ายให้กับเซลล์อิเล็กโตรด) และผลการทดสอบวัด
ปริมาณก๊าซโอโซน ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถสรุปผลการ
ทดสอบ ได้ดังนี้
1. ส่วนภาควงจรควบคุม จากผลการทดสอบ
สัญญาณด้านเอาต์พุตมีรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมจากไอซี

3. ส่วนภาคอินพุตได้ทาการเก็บผลพารามิเตอร์ทาง
ไฟฟ้า และรูปสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าอินพุต กระแสไฟฟ้า
อินพุต และกาลังไฟฟ้าอินพุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
ซึ่งจากผลการทดสอบที่ได้ คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุต ค่า
กระแสไฟฟ้าอินพุต และค่ากาลังไฟฟ้าอินพุตจะเพิ่มขึ้น
เพราะขณะที่ค่าความถี่สวิตชิ่งเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พลังงาน
ไฟฟ้าจ่ายไปยังเซลล์อิเล็กโตรดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต่อเซลล์
อิเล็กโตรด และในส่วนของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้ามี
ลักษณะเป็นสัญญาณไซน์ จึงทาให้ไม่มีสัญญาณฮาร์โมนิกส์
เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรูปสัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุตที่
วัดได้ มีลักษณะรูปร่างที่ไม่เป็นสัญญาณไซน์ จึงทาให้มี
สัญญาณฮาร์โมนิกส์เกิดขึ้น
4. ส่วนภาคเอาต์พุตได้ทาการเก็บผลพารามิเตอร์
ทางไฟฟ้า และรูปสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต
(VOUT) ของหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง ในขณะต่อเซลล์
อิเล็กโตรด ซึ่งผลจากการวัดที่ได้คือ เมื่อปรับค่าความถี่
สวิตชิ่งเพิ่มขึ้น จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้นด้วย
ตามลาดับ คือ ที่ความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz จะได้แรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูง 1 kV ที่ความถี่สวิตชิ่ง 30 kHz จะได้แรงดัน
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ไฟฟ้าแรงสูง 2 kV และที่ความถี่สวิตชิ่ง 40 kHz จะได้แรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูง 3 kV และในส่วนของรูปสัญญาณแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุตก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ตามการเพิ่มขึ้นของ
ความถี่สวิตชิ่งในวงจรคอนเวอร์เตอร์ ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แรงดันสูง
5. ส่วนการทดสอบวัดปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตได้
ในตารางที่ 4.1 ซึ่งผลที่ได้ คือ เมื่อปรับความถี่สวิตชิ่งเพิ่มขึ้น
จะทาให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้น และค่าความเข้ม
สนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย จึงส่งผลให้ปริมาณก๊าซโอโซนที่ได้มี
ค่าเพิ่มขึ้น คือ เมื่อความถี่สวิตชิ่ง 20 kHz ค่าแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูง 1 kV ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า 1 kV/cm จะได้
ปริมาณก๊าซโอโซน 1 ppm เมื่อความถี่สวิตชิ่ง 30 kHz ค่า
แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 2 kV ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า 2 kV/cm
จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 4 ppm และ เมื่อความถี่สวิตชิ่ง 40
kHz ค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 3 kV ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า 3
kV/cm จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 6 ppm
ดังนั้นจากผลการทดสอบโครงการวิจัยนี้ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กาหนดไว้ โดยสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมการบาบัดอากาศเสีย การบาบัด
น้าเสีย การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ และในอนาคต
สามารถนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ในเชิงพานิชย์ได้
ในส่วนของการพัฒนาควรออกแบบและสร้าง
ตัวเครื่องให้มีขนาดเล็กลง พร้อมทั้งหาแนวทางในการลด
ปริมาณฮาร์โมนิกส์ให้น้อยลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลทาให้เพิ่ม
ปริมาณก๊าซโอโซนให้สูงขึ้นด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2558 ที่ให้ทุนสนับสนุนในการ
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Factors Related to the Effectiveness of Service Data Files Recording by Health Center
Information System Program in Sub-district Health Promoting Hospitals in Trang Province
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดตรัง
ธนาวุฒิ ชัยเดช1, ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์2, วรางคณา จันทร์คง31
official records (employees), average of monthly
ABSTRACT
about 16,673.52 baht per month, and average work
The objectives of this descriptive research experiences of 6.37 years; level of overall attitudes
were to study: (1) personal characteristics, and all aspects were at a high level, except the
attitudes and supportive factors according to complexity of service data files recording, and the
service of data files recording by health center structure of standard data files were at a moderate
information system program (2) evaluate the level. The overall supporting factors and all 4
effectiveness of service data files recording by aspects of personnel, budget, material, and
health center information system program in sub- equipment. were at a high level; (2) the
district health promoting Hospital in Trang Province effectiveness of service data files recording by
during the fiscal year 2014; (3) the relationship health center information system program in subbetween personal characteristics, attitudes and district health promoting hospitals (HOSxP_PCU
supportive factors on the effectiveness of data files program) about the accuracy and completeness
recording by Health Center Information System structure were at a high level; (3) personal
Program; and (4) to study the problems and characteristics, attitudes, and supporting factors
suggestions.
were not related to the effectiveness of data files
Total population in this study conducted recording by health center information system
among 125 persons who were responsibility the program in sub-district health promotion hospital
database in all sub-district health promoting in Trang province; and (4) The important problem
hospitals in Trang province. The study tool was a was the difficult and complicated software details
questionnaire through Try Out to sample. And of HOSxP_PCU program . The suggestions for subreliability by Cronbach's Alpha Coefficient with a district health promoting hospital directors should
reliability value of 0.90. Data was analyzed by be supported training for the data file recorders to
descriptive statistics: frequency, percentages, inform about the method of service data files
means, standard deviations, and inferential recording of health center information system
statistics: chi-square test and Fisher’s exact test.
program and supported monitoring of program
The results revealed that: (1) the majority implementation continuously.
personal characteristics of samples were female Keywords:
Effectiveness, service data files
with average age of 33.33 years, marriage, recording, health center information system
educational level at a bachelor's degree or program
equivalent, position of administrative staffs or
1 นักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2 ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
(1) คุณลักษณะส่วนบุคคลทัศนคติและปัจจัยสนับสนุนการ
บันทึกแฟ้มข้อมูลการมารับบริการ (2) ประเมินประสิทธิผล
การบันทึกแฟ้มข้อมูลการมารับบริการ โปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2558 ด้านความถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานโครงสร้างและด้านความทันเวลา(3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติ และ
ปัจจัยสนับสนุน กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูล
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ จังหวัดตรัง และ (4) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการบันทึกแฟ้มข้อมูลโปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดตรัง
ประชากรที่ศึกษาคือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลทุกแห่งของจังหวัดตรังจานวน 125 คน โดยศึกษาทุก
หน่วยประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดลองใช้ ( Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง และหาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า มี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา แสดงด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการทดสอบไคส
แควร์ และฟิชเชอร์แอคแซค
ผลการวิจัย พบว่า (1) คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 33.33 ปี สถานะภาพสมรส
แต่งงาน ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้าง)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,673.52 บาท และประสบการณ์ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ เฉลี่ย 6.37 ปี
ทัศนคติในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับสูง
ยกเว้นด้านความซับซ้อนของการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับ
บริการและด้านโครงสร้างมาตรฐานแฟ้มข้อมูลอยู่ระดับปาน
กลาง ปัจจัยสนับสนุนในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
วิธีการจัดการ อยู่ในระดับสูง (2) ประสิทธิผลการบันทึก
แฟ้มข้อมูลการมารับบริการ โปรแกรมระบบงานสถานี
อนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดตรัง
ปีงบประมาณ 2558 ด้านความถูกต้องครบถ้วนตาม
โครงสร้าง และด้านความทันเวลาอยู่ในระดับสูง
(3)
คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติ และปัจจัยสนับสนุน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลโปรแกรม

ระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดตรัง และ (4) ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญคือโปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัยมีความยุ่งยากซับซ้อนต้องลง
รายละเอียดของข้อมูลมาก ข้อเสนอแนะต่อผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลควรสนับสนุนการจัด
อบรมให้แก่ผู้บันทึกแฟ้มข้อมูล เพื่อชี้แจงวิธีการใช้งานการ
บันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรมระบบงานสถานี
อนามัย และติดตามสนับสนุนการดาเนินงานโปรแกรมอย่าง
ต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ประสิทธิผล การบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย
บทนา
การบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารมี
ความจาเป็นในทุกขั้นตอนของการบริหาร ตั้งแต่วางแผน
ดาเนินการ ควบคุมกากับการ และการประเมินผล ข้อมูลที่
ทันสมัย ถูกต้อง มีการเก็บสะสมไว้อย่างเป็นระบบ จะช่วย
ให้องค์กรสามารถกาหนดแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กาหนดให้พัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพให้เหมาะสม และตอบสนองต่อ
การใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่สนับสนุนการ
พัฒนาระบบข้อมูลในทุกระดับและความเชื่อมโยงโครงข่าย
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลาง ระดับนโยบาย
ตลอดจนระดับพื้นที่และท้องถิ่น
จังหวัดตรังได้ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลสถานีอนามัยตั้งแต่ ปี 2544
โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข นับตั้งแต่โปรแกรม HCIS และพัฒนาต่อเนื่อง
จนเปลี่ยนมาเป็น JHCISซึ่งทั้งหมดเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
องค์กรภาครัฐ ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2554 ผู้บริหาร
และคณะกรรมการสารสนเทศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง ได้มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมในการจัดทา
ฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด จึงมีมติให้เปลี่ยนจากการใช้
โปรแกรม JHCIS มาใช้โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย
(HOSxP_PCU) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดทาโดยบริษัทเอกชน
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง, 2554)
ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดตรังจึงเริ่มใช้โปรแกรม
HOSxP_PCU พร้อมกันทุก รพ .สต. ภายใต้ความเห็นด้วย
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และคิดต่างของระดับผู้ใช้งาน เนื่องจากมีความสลับซับซ้อน
และมีรายละเอียดรวมทั้งขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่า
โปรแกรมเดิม แต่ก็ต้องดาเนินการในทิศทางเดียวกันตาม
นโยบาย และในปีงบประมาณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข
โดยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับฐานข้อมูลให้
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์เพื่อลดภาระในการจัดทา
รายงานที่ซ้าซ้อนลง โดย เพิ่มแฟ้มข้อมูลจากเดิมอีก 3 แฟ้ม
รวมเป็น 21 แฟ้มมาตรฐาน และเพิ่มเป็น 43 แฟ้ม ใน
ปีงบประมาณ 2558 โดยยึดโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข Version2.0 (1 ตุลาคม 2557)
ปีงบประมาณ 2558 เป็นเกณฑ์ (สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์,2557) การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
ดังกล่าวของจังหวัดตรังนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนโดยตรง โดย
ยกเลิกระบบที่ใช้อยู่ เดิม ไปใช้ระบบใหม่ทั้งหมดทันที ซึ่งการ
เปลี่ยนระบบดังกล่าวนี้มีข้อดีคือไม่มีการทางานซ้าซ้อน
คู่ขนานกันไปทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ ซึ่งอาจจะทาให้
เสียเวลาและบุคลากร แต่มีข้อจากัดคือมีความเสี่ยงสูง หาก
ระบบใหม่ที่นามาใช้ไม่ประสบความสาเร็จ รวมทั้งบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอาจปรับตัวไม่ทัน (ภรณี ศรีสุทธิ์, 2546)
จากแนวคิดทฤษฎีปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ของเชอร์เมอร์ฮอร์น และคณะ (Schermerhorn et al.,
2003) และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึก
แฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลจังหวัดตรัง ได้แก่
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการบันทึก
แฟ้มข้อมูลการรับบริกา รและ ปัจจัยสนับสนุนการบันทึก
แฟ้มข้อมูล โดยศึกษาประสิทธิผลใน 2 ด้านคือด้านความ
ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูลและด้าน
ความทันเวลา รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการบันทึกข้อมูลบริการ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัน
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะนาไปใช้ในการปรับปรุงการบันทึก
แฟ้มข้อมูลโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยจังหวัดตรังให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการ
บันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ และปัจจัยสนับสนุนการ
บันทึกแฟ้มข้อมูลการมารับบริการ โปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัย จังหวัดตรัง
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการ
มารับบริการ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ 2558 ในด้านความครบถ้วนถูกต้องตาม
มาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูล และด้านความทันเวลา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บุคคล ทัศนคติต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ และ
ปัจจัยสนับสนุน กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูล
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย จังหวัดตรัง
4. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ใน
การบันทึกแฟ้มข้อมูลการมารับบริการโปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่งใน
ปัจจุบัน ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลสถานี
อนามัย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูล
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย จังหวัดตรัง
2. ทัศนคติต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูล
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย จังหวัดตรัง
3. ปัจจัยสนับสนุนองค์การ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูล โปรแกรมระบบงานสถานี
อนามัย จังหวัดตรัง
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา คุณลักษณะส่วน
บุคคล ทัศนคติต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ และ
ปัจจัยสนับสนุนองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การบันทึกแฟ้มข้อมูล โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย
จังหวัดตรัง ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดตรัง จานวน 125 คน ระยะเวลา
ดาเนินการศึกษาวิจัย ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดตรังโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลักในการบันทึกข้อมูลการมารับบริการ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลจังหวัดตรังประชากรที่ใช้ในการศึกษา เลือก
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แบบเจาะจงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการบันทึก
ข้อมูลการมารับบริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย
(HOSxP_PCU) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2558 จานวน 125 แห่งๆละ 1
คน จานวนทั้งสิ้น 125 คนโดยศึกษาทุกหน่วยประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ของเชอร์เมอร์ฮอร์น และคณะ (Schermerhorn et al.,
2003) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับตัวแปรแต่ละตัวในกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) คุณลักษณะส่วนบุคคล (2)
ทัศนคติต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ (3) ปัจจัย
การสนับสนุนการบันทึกแฟ้มข้อมูลการให้บริการ (4) ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
5 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) นาไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชากรณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยนาไปทดลองกับ
ผู้รับผิดชอบหลัก ในการบันทึกข้อมูลการมารับบริการ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU) ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค

(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการระดับอาเภอ หรือผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศทุกอาเภอในจังหวัดตรัง ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง นามาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
สาหรับข้อมูลประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการมารับ
บริการ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU)
เก็บข้อมูล Secondary Data จากโปรแกรม Health Data
Center (HDC) รวบรวมข้อมูลประสิทธิผลของ รพ .สต.
จานวน 125 แห่ง โดยแต่ละแห่งรวบรวมข้อมูลจานวน 6
เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 นามา
ประมวลผลตรวจสอบด้านความถูกต้องครบถ้วนตาม
โครงสร้าง และด้านความทันเวลา โดยใช้เกณฑ์ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
จังหวัดตรัง (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง , 2557)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าต่าสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithemetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chisquare) Fisher’s Exact test วิเคราะห์หาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับ
บริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดตรัง โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากรจาแนกตามระดับประสิทธิผลด้านความถูกต้องครบถ้วนตามโครงสร้าง ในการ
บันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ ในโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หลักในการบันทึกข้อมูลการมารับบริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU) ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดตรัง
ระดับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูล
ระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 97)
ระดับปานกลาง (ระหว่าง 95-97)
ระดับต่า (น้อยกว่าร้อยละ 95)
รวม
= 97.81

S.D. = 3.94

จานวน
104
10
11
125
Min =72.74

Max = 99.94
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ร้อยละ
83.2
8.0
8.8
100.0

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของประชากรจาแนกตามระดับประสิทธิผลด้านความทันเวลาในการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับ
บริการในโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย(HOSxP_PCU)ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการบันทึกข้อมูลการ
มารับบริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดตรัง
ระดับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลด้านความทันเวลา
ระดับสูง (5 – 6 คะแนน)
ระดับปานกลาง (3 – 4 คะแนน)
รวม
= 5.94

S.D. = 0.26

Max = 6

จานวน
124
1
125

ร้อยละ
99.2
0.8
100.0

Min =4

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลด้านความถูกต้องครบถ้วนตามโครงสร้างการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยกับคุณลักษณะส่วนบุคคล
(n = 125)
ประสิทธิผลด้านความถูกต้องครบถ้วน
ตามโครงสร้าง
2
คุณลักษณะส่วนบุคคล
df
p-value
ระดับต่า

ระดับสูง
ถึงปานกลาง
จานวน (%)
จานวน (%)
เพศ
0.388
2
0.824
ชาย
7 (17.1)
34 (82.9)
หญิง
14 (16.7)
70 (83.3)
อายุ (ปี)
2.392
1
0.122
20 – 40 ปี
13 (13.8)
81 (86.2)
41 – 60 ปี
8 (25.8)
23 (74.2)
สถานภาพสมรส
0.735
1
0.391
โสด
6 (13.0)
40 (87.0)
คู่ / หม้าย / หย่า / แยก
15 (19.0)
64 (81.0)
ระดับการศึกษา
0.986
1
0.321
ต่ากว่าปริญญาตรี
7 (22.6)
24 (77.4)
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
14 (14.9)
80 (85.1)
ตาแหน่งในปัจจุบัน
0.040
1
0.842
- ข้าราชการ
15 (17.2)
72 (82.8)
- จนท.ธุรการ หรือบันทึกข้อมูล(ลูกจ้าง)
6 (15.8)
32 (84.2)
รายได้ / เดือน
0.543
2
0.762
ต่ากว่า 10,000 บาท
5 (13.2)
33 (86.8)
10,000 - 19,999 บาท
8 (17.8)
37 (82.2)
20,000 บาทขึ้นไป
8 (19.0)
34 (81.0)
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
0.907
1
0.341
ข้อมูลสารสนเทศ
1 – 5 ปี
11 (14.3)
66 (85.7)
มากกว่า 5 ปี
10 (20.8)
38 (79.2)
Note: F = Fisher’s Exact test
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลด้านความถูกต้องครบถ้วนตามโครงสร้างการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย กับปัจจัยด้านทัศนคติรวม
ประสิทธิผลด้านความถูกต้องครบถ้วน
ตามโครงสร้าง
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูล
ระดับต่า
ระดับสูง
ถึงปานกลาง
จานวน (%)
จานวน (%)
ระดับทัศนคติรวม
ระดับปานกลาง
3 (13.0)
20 (87.0)
ระดับสูง
18 (17.6)
84 (82.4)
Note: F = Fisher’s Exact test



2

0.300

df

p-value

1

0.584

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลด้านความถูกต้องครบถ้วนตามโครงสร้าง การบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย กับปัจจัยสนับสนุนการบันทึกแฟ้มข้อมูล

ปัจจัยสนับสนุนการบันทึกแฟ้มข้อมูล
แยกรายด้าน
ระดับการสนับสนุนโดยรวม
ระดับต่าถึงปานกลาง
ระดับสูง
1. ด้านบุคลากร
ปานกลาง
ระดับสูง
2. ด้านงบประมาณ
ระดับต่าถึงปานกลาง
ระดับสูง
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
ระดับต่าถึงปานกลาง
ระดับสูง
4. ด้านวิธีการจัดการ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
Note: F = Fisher’s Exact test

ประสิทธิผลด้านความถูกต้องครบถ้วน
ตามโครงสร้าง
ระดับต่า
ระดับสูง
ถึงปานกลาง
จานวน (%)
จานวน (%)
6 (12.8)
15 (19.2)

41 (87.2)
63 (80.8)

10 (18.2)
11 (15.7)

45 (81.8)
59 (84.3)

9 (14.8)
12 (18.8)

52 (85.2)
52 (81.3)

10 (18.5)
11 (15.5)

44 (81.5)
60 (84.5)

4 (13.3)
17 (17.9)

26 (86.7)
78 (82.1)



2

df

p-value

0.475

1

0.491

0.016

1

0.900

0.128

1

0.720

0.043

1

0.836

0.091

1

0.762
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลด้านความทันเวลา การบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัย กับคุณลักษณะส่วนบุคคล
(n = 125)
ประสิทธิผลด้านความทันเวลา
2
ระดับต่า
df
p-value
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ระดับสูง

ถึงปานกลาง
จานวน (%)
จานวน (%)
เพศ
2.246
1
0.134
ชาย
1 (2.4)
40 (97.6)
หญิง
0 (0)
84 (100)
อายุ (ปี)
2.813
1
0.093
20 – 40 ปี
0 (0)
94 (100)
41 – 60 ปี
1 (3.2)
30 (96.8)
สถานภาพสมรส
0.922
1
0.337
โสด
0 (0)
46 (100)
คู่ / หม้าย / หย่า / แยก
1 (1.3)
78 (98.7)
ระดับการศึกษา
0.573
1
0.449
ต่ากว่าปริญญาตรี
0 (0)
31 (100)
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
1 (1.1)
93 (98.9)
ตาแหน่งในปัจจุบัน
0.728
1
0.393
- ข้าราชการ
1 (1.1)
86 (98.9)
- จนท.ธุรการ หรือบันทึกข้อมูล(ลูกจ้าง)
0 (0)
38 (100)
รายได้ / เดือน
2.197
1
0.138
ต่ากว่า 20,000 บาท
0 (0)
83 (100)
20,000 บาทขึ้นไป
1 (2.4)
41 (97.6)
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบข้อมูล
1.927
1
0.165
สารสนเทศ
1 – 5 ปี
0 (0)
77 (100)
มากกว่า 5 ปี
1 (2.1)
47 (97.9)
Note: F = Fisher’s Exact test
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลด้านความทันเวลา ของการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ โปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัย กับปัจจัยด้านทัศนคติรวม

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูล
ระดับทัศนคติรวม
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
Note: F = Fisher’s Exact test

ประสิทธิผลด้านความทันเวลา
ระดับต่า
ระดับสูง
ถึงปานกลาง
จานวน (%) จานวน (%)
0 (0)
1 (1.0)

23 (100)
101 (99.0)



2

0.408
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df

p-value

1

0.523
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลด้านความทันเวลา ของการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ โปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัย กับปัจจัยสนับสนุนการบันทึกแฟ้มข้อมูล
ประสิทธิผลด้านความทันเวลา
2
ระดับต่า
ปัจจัยสนับสนุนการบันทึกแฟ้มข้อมูล
df
p-value
ระดับสูง

ถึงปานกลาง
จานวน (%) จานวน (%)
ระดับการสนับสนุนโดยรวม
0.948
1
0.330
ระดับปานกลาง
0 (0)
47 (100)
ระดับ สูง
1 (1.3)
77 (98.7)
1. ด้านบุคลากร
1.166
1
0.280
ระดับปานกลาง
0 (0)
55 (100)
ระดับสูง
1 (1.4)
69 (98.6)
2. ด้านงบประมาณ
1.347
1
0.246
ระดับต่าถึงปานกลาง
0 (0)
61 (100)
ระดับสูง
1 (1.6)
63 (98.4)
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
1.689
1
0.194
ระดับต่าถึงปานกลาง
1 (1.9)
53 (98.1)
ระดับสูง
0 (0)
71 (100)
4. ด้านวิธีการจัดการ
0.551
1
0.458
ระดับปานกลาง
0 (0)
30 (100)
ระดับสูง
1 (1.1)
94 (98.9)
Note: F = Fisher’s Exact test
ด้านนโยบายระดับเหนือขึ้นไป อยู่ในระดับสูง ส่วนระดับ
สรุปผลการวิจัย
ทัศนคติด้านความซับซ้อนของการบันทึกแฟ้มข้อมูลการ
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
รับบริการ และด้านโครงสร้างมาตรฐานแฟ้มข้อมูล อยู่
ทั้งหมด 125 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.2 มี
ในระดับปานกลาง
อายุ 21-30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 52.8 ส่วนใหญ่มี
3. ระดับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการใช้
สถานะภาพสมรส คู่ ร้อยละ 59.2 มีการศึกษาระดับ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU) พบว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากที่สุด ร้อยละ 75.2 สาหรับ
ระดับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยรวม ส่วนมากมีระดับ
ตาแหน่งพบว่า เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่บันทึก
การสนับสนุนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 62.4 เมื่อ
ข้อมูล (ลูกจ้าง) มากที่สุด ร้อยละ 30.4 ส่วนรายได้ต่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านบุคลากร
เดือน ส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 10,000-19,999 บาท
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านวิธีการ
คิดเป็นร้อยละ 36.0 และประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน
จัดการ พบว่า ทุกด้านมีระดับการสนับสนุนอยู่ใน
เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5
ระดับสูง โดยด้านที่มีระดับการสนับสนุนสูงที่สุดคือ ด้าน
ปี คิดเป็นร้อยละ 61.6
วิธีการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 76
2. ทัศนคติ ต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ
4. ประสิทธิผล การบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับ
โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU) พบว่า
บริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU)
ระดับทัศนคติโดยรวม ส่วนมากอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความถูกต้องครบถ้วนตาม
ร้อยละ 81.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
โครงสร้าง พบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ
ประโยชน์ของการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ ด้าน
83.2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.81 ค่าสูงสุด (มากกว่าร้อยละ
ความพร้อมในการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ ด้าน
97) ได้ร้อยละ 99.94 และค่าต่าสุด ได้ร้อยละ 72.74 ใน
การแก้ปัญหาความผิดพลาดของการบันทึกแฟ้มข้อมูลการ
ส่วนด้านความทันเวลา พบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับสูง
รับบริการ ด้านการให้ความสาคัญของผู้บังคับบัญชา และ
คิดเป็นร้อยละ 99.2
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
การใช้โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU)
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านปัญหา อุปสรรค มากที่สุด
ประเภท โปรแกรม (Software) ปัญหาที่มีผู้เสนอความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ โปรแกรม HOSxP_PCUมีความ
ซับซ้อน ยุ่งยาก ต้องลงรายละเอียดของข้อมูลมาก ส่วน
ด้านข้อเสนอแนะ มากที่สุด ประเภทผู้ใช้งาน
(Peopleware) ข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้การใช้งาน
โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัย (HOSxP_PCU) คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
ตาแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับ
บริการโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย ซึ่ง ไม่สอดคล้อง
กับ สมมติฐานข้อที่ 1 ทัศนคติต่อการบันทึกแฟ้มข้อมูล
การรับบริการ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผล
การบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัย ซึ่ง ไม่สอดคล้อง กับสมมติฐานข้อที่
2
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน พบว่า การสนับสนุนจาก
องค์การ ทั้งในภาพรวม และแยกเป็นรายด้าน คือ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
วิธีการจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผล การ
บันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรมระบบงานสถานี
อนามัย ซึ่ง ไม่สอดคล้อง กับสมมติฐานข้อที่ 3
วิจารณ์
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ได้กาหนด รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ โปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดตรัง สอดคล้องกับ นิรันดร์ ถาละคร และ
ประจักร บัวผัน (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัยและหน่วย
บริการปฐมภูมิ(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานี
อนามัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า
คุณลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัยและหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (JHCIS)

ทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ โปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดตรัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ประเชิญ ศิราวรรณ
(2546)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบริการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
จังหวัดศรีษะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติ มี
ความสัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และไม่สอดคล้องกับ สัญชาติ พลมี
ศักดิ์ (2546 : 67) ได้ศึกษาความถูกต้องของข้อมูลจาก
การจัดทารายงานสรุปกิจกรรมสาคัญของสถานบริการ
สุขภาพ (0115 รง.5) ด้านการรักษาพยาบาล ของสถานี
อนามัยในจังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ความ
ถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยนอกมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
บุคคลที่เกี่ยวกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่จัดทารายงาน ต่อ
การให้ความสาคัญต่อการจัดทารายงานของหัวหน้าสถานี
อนามัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
ให้ความสาคัญในการดาเนินงานระบบฐานข้อมูลของ
จังหวัดตรัง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง การให้ความใส่
ใจต่อการจัดทาข้อมูล การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงาน การควบคุมกากับในการส่งข้อมูล และการ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลก่อนการส่งให้สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น
ปัจจัยที่ช่วยให้ข้อมูลมีประสิทธิผลมากขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรมระบบงาน
สถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดตรัง ไม่สอดคล้องกับ รติ บุญมาก และประจักร
บัวผัน (2551) ได้ศึกษา แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก
องค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์
สุขภาพชุมชนจังหวัดหนองบัวลาภู ผลการศึกษาพบว่า
การสนับสนุนจากองค์การด้านการบริหารมีความสัมพันธ์
ระดับมากกับการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.716, pvalue < 0.001) ส่วนการสนับสนุนจากองค์การด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวลาภู
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.5198, pvalue < 0.001, r=0.610, p-value < 0.001 และ
r=0.649, p-value< 0.001 ตามลาดับ)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลที่ได้จากการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
ควบคุมกากับในการส่งข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลก่อนการส่งให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ หรือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ข้อมูลมี
ประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ดังนี้
1. ผลจากการวิจัย พบว่า การสนับสนุนยังอยู่ใน
ระดับต่า ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตที่เอื้ออานวยต่อการ รับ
– ส่ง ข้อมูล อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์มีคุณภาพดี
การแยกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
เพื่อใช้สาหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเท่านั้นโดยไม่ใช้
ร่วมกับงานอื่น ๆดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้มีการจัดอบรม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริก
สร้าง โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขอภาพและติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน
การนาข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงใช้ในการ
วางแผนประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารแต่ละระดับเห็น
ความสาคัญของข้อมูล ติดตาม และพัฒนาระบบข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารและเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แก้ไข
ปัญหาการใช้งาน รวมถึงประชาสัมพันธ์การปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลางไปสู่ระดับปฏิบัติ
และระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกัน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มตัวแปร ที่อาจมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัย เช่น ปัจจัยเฉพาะส่วนบุคคล (เช่น
ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ) ปัจจัยจูงใจ
(เช่น ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ และความสาเร็จของงาน)
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม วัดประสิทธิผลเป็นราย
แฟ้ม เนื่องจากแต่ละแฟ้มมีองค์ประกอบและเกณฑ์การ
ตรวจสอบที่แตกต่างกัน เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดบ้าง

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้แนวคิด หรือ
ทฤษฎีอื่น ๆ ที่สามารถหาปัจจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการโปรแกรม
ระบบงานสถานีอนามัย
4. ควรมีการเปรียบเทียบและคัดเลือกโปรแกรมที่
ดี หรือเหมาะสมกับการดาเนินงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล มากที่สุด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และกาหนดให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
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